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– Proszę... – wskazałam otwartą dłonią drzwi.  

Ewelina skinęła głową i pierwsza wsunęła się do pokoju odpraw.  

Kiedy zamykałam za sobą, dostrzegłam, że oszczędnym skinieniem wita się z 

nami Janusz. Stał naprzeciw wielkiego plecaka, opierając dłonie na półokrągłej 

ladzie.  

Znalazłyśmy z Eweliną miejsca oznaczone naszymi imionami i zatrzymałyśmy 

się przed pakunkami podobnymi do tego, który miał przed sobą wysoki Janusz.  

Nie była to dobra pora na pogawędki, więc czekałyśmy w milczeniu na ciąg 

dalszy.  

Wciąż nie mogłam uwierzyć w śmierć Mistrza, ciągle widziałam go przed sobą! 

Przed trzema dniami poprosił mnie na rozmowę, obiecywał, że będę mogła 

wykazać się aktywnością... A dziś wracamy z jego pogrzebu. Boże mój, wydawało 

się, że razem pokonamy całą ciemność świata, a tymczasem los pokonał Mistrza. 

Jak mawiał Adam Asnyk, Zwycięzcy, zwyciężeni, w jednym wielkim dole...  

Po dłuższej chwili do sali wkroczył Waldemar. Jak zwykle prężnie stawiając 

stopy, zamknął drzwi i uśmiechnął się uprzejmie do Eweliny i do mnie. Kiwnął 

głową Januszowi i zajął swoje miejsce.  

Dziwny to był człowiek, jak na mój gust. Poza salą gimnastyczną i treningami 

terenowymi nie rozstawał się z garniturem, pozwalał sobie tylko na 

ekstrawagancje, zakładając zamiast koszuli i krawata ciemny golf. Jak dla mnie, 

urwał się z innej epoki z tymi frakami, ale jeśli mu wygodnie, Bóg z nim.  

Bardziej normalnie i naturalnie zachowywał się Mirek, który właśnie wbiegł na 

salę. Miał na sobie pełny strój rowerowy i widać było po wypiekach, że pędził tu na 

swoim złomie z jakąś zawrotną prędkością.  

Na koniec doczekaliśmy się Kasi – też, jak Waldemar, z trochę innego świata. 

Zawsze elegancka sukienka, czarna, a jakże, tak, jak jej kok i oczy. Może myśli 

też miała czarne, a może białe jak twarz, ale nie dało się jej rozszyfrować. 

Rozmowy z Kasią zawsze były wyważone, spokojne, eleganckie i emocjonujące jak 

pchanie taczek z piaskiem. Byłam pewna, że ten twardy diament nosi w sobie 

jakieś uczucia, słabości i wątpliwości, ale nie udało mi się nigdzie odkryć ich śladu. 

Widocznie jednak Mistrz uznał, że Katarzyna ma na tyle zalet i wiedzy, aby 

powierzyć jej jakieś zadanie.  

Przez wąskie drzwi do sali wszedł antypatyczny asystent Mistrza – facecik z 

kozią bródką i końską twarzą. Załączył wideo jednym ruchem – mnie pewnie 

zajęłoby to dwadzieścia minut – i na ekranie podwieszonego pod sufitem telewizora 

zobaczyłam twarz Mistrza. Jak zwykle, moją uwagę przykuła blizna na podbródku. 

Nigdy nie powiedział, skąd się tam wzięła.  

– Witajcie – rozległ się jego głos, i choć wiedziałam, że to tylko nagranie, 

dreszcz przebiegł mi po plecach.  

Ale słuchałam dalej.  

– Jeśli mnie oglądacie, oznacza to, że ja sam już nie mogę z nikim rozmawiać...  



Poczułam przypływ łez, a fala zimna wstrząsnęła moimi plecami. Nagrał się, 

przypuszczając, że może nie zdążyć z nami porozmawiać. Trudno było uwierzyć, 

że zginął w zwykłym wypadku.  

Mistrz oznajmił, że Fundacja przestanie istnieć, ale nasza szóstka została 

wybrana do wykonania misji.  

– ...Zaznaczam, że może być niebezpieczna – stwierdził Mistrz. – Możecie cię 

wycofać w tej chwili.  

Nikt nawet nie drgnął. Wycofać się? Więc po co trzyletnie szkolenie?  

Mistrz odczekał, po czym powiedział to, co i tak wiedzieliśmy. Że mamy 

podstawowy pakiet bezpieczeństwa, czyli jakieś gazy, wytrychy, łączność w 

zegarkach i pieniądze – do rozliczenia.  

– Do końca waszej akcji nasza Centrala będzie działać i zapewniać wam ochronę 

– powiedział na koniec mężczyzna. – Kieruje nią mój asystent, pamiętacie go?  

Pamiętaliśmy. Antypatyczny, podejrzliwie łypiący facecik przypominał 

skrzyżowanie muła z osłem. Z charakteru chyba też, choć robił wszystko, abyśmy 

nie mieli okazji go tak naprawdę poznać przez te kilka lat.  

Mistrz odwrócił wzrok w stronę, gdzie stał Janusz. Odniosłam wrażenie, że widzi 

chłopaka, świdruje go swoimi czujnymi oczyma.  

– Janusz – zaczął i mówił kilka minut o paskudnych miejscach, gdzie rodzi się 

ból tysięcy młodych ludzi.  

Miał znaleźć nitki łączące te miejsca...  

Nic z tego nie zrozumiałam, przypominało to klasyczną zagadkę Sfinksa, zresztą 

sam Janusz wyglądał równie inteligentnie, jak obudzony w środku nocy leniwiec. 

Wziął jednak swój plecak i poszedł.  

Ewelinie Mistrz też namieszał w głowie, nakazując poszukiwania tych, którzy 

sami będąc bezbronnymi, stanowią dla wielu łatwy kąsek. Miała zapobiec tragedii, 

wskazując ludzi odpowiedzialnych za łamanie życia bezbronnych istot. Znów 

zagadka.  

Mirka wysłał na front walki z tymi, których wartości odwróciły się i zawisły nad 

krawędzią czarnej przepaści. Miał odnaleźć kogoś, komu przeznaczono los 

baranka.  

Wreszcie Mistrz spojrzał na mnie. Wiedziałam, że to tylko nagranie, ale po tym, 

co usłyszałam dotąd, miałam w głowie próżnię tak idealną, że Torricelli nigdy nie 

wyprodukował lepszej.  

– Patrycja... – zawiesił głos, a ja ledwie pojęłam, że mowa o mnie. – W twojej 

rodzinie wszyscy szukali skarbów...?  

Dreszcz przeszedł mnie po raz kolejny. Mam nadzieję, że teraz Mistrz publicznie 

nie wywlecze mojego pradziadka, który odsiedział wyrok za dewastację ruin 

zamku, ani mojego biednego taty, który od kilku lat leczy się psychiatrycznie z 

urazów na tle skarbów. Miałam nadzieję, że poprzestanie na tym, co już 

powiedział.  

– W przeciwieństwie do legend i podań, istnieją źródła pewne i sprawdzone, 

które pozwalają dotrzeć do skarbu – powiedział Mistrz. – I nie chodzi mi o kufer 

piratów Mórz Południowych, a skarb jak najbardziej autentyczny, sprzed 

trzydziestu lat. W swoim plecaku masz, Patrycjo, zestaw danych, do których 

dotarliśmy. Reszta w twoich rękach – ale pamiętaj, że musisz dyskretnie odnaleźć 



to, co pewien niebezpieczny człowiek ukrył. Jeśli nasi wrogowie dotrą do skarbu 

przed tobą, sztaby złota i perły spłyną krwią niewinnych ludzi.Idź więc i pokrzyżuj 

im plany, nie pozwól, by Hydra podniosła kolejną głowę. Operacja Hydra dobiegnie 

końca w niedzielę w południe. Czekamy na ciebie – wróć z tarczą!  

Tego się obawiałam – dostałam zadanie, którego nie rozumiałam. Jakieś skarby, 

jakieś hydry... Dlaczego ja? Pewnie Mistrz chce, abym jako pierwsza z mojej 

rodziny wreszcie jakiś skarb odnalazła i w ten sposób zrzuciła rodzinną klątwę? A 

może po prostu zaważyły moje zainteresowania historią?  

Porwałam zielony plecak i zarzuciłam go sobie na ramię. W dżinsach i w 

wojskowych trepkach będzie mi do twarzy z takim plecakiem.  

Wyszłam szybko w ślad za moimi poprzednikami i usiadłam na ławce w parku 

za willą.  

Wyjęłam grubą teczkę i zatopiłam się w lekturze...  

 

 

poniedziałek, godz. 17.05 
– Ponieważ jest pan uczciwym człowiekiem i jeśli może pan pomóc szlachetniej 

sprawie, na pewno pan pomoże.  

Pewnie zaskoczyła go takim argumentem, ale kto odważy się zaprzeczyć 

stwierdzeniu, że jest prawy i szlachetny?  

Henryk Tatar wziął do ręki fajkę i włożył ją w zęby, nie zapalając. Myślał. 

Wreszcie wskazującym palcem wymierzył w niebo i powiedział:  

– Być może mogę ci pomóc, młoda kobieto. Ale musisz mnie przekonać, że 

działasz rzeczywiście w szlachetnej sprawie.  

Skinęłam i odstawiłam herbatę na ławę. Małe okna śląskich familoków 

wpuszczały ograniczone ilości światła do ciasnego pokoiku; tonęliśmy więc w 

półmroku, mimo że na zewnątrz ludzi pieściło majowe słońce.  

Usiadłam prosto i powiedziałam:  

– Jeden bandzior, typ spod ciemnej gwiazdy, tak paskudny, że bez wideł do 

niego nie podchodzić, był sakramencko bogaty. To były lata osiemdziesiąte 

dwudziestego wieku, bandziorom żyło się trudniej, bo milicja używała pał i nikt jej 

nie podskakiwał, ale nasz bandzior i tak cichaczem zorganizował bandę. Przemyty, 

lewe handelki, kradzieże na zlecenie, obrazy, antyki, takie tam. Dorobił się, ale nie 

chciał wszystkiego oddać tak sobie spadkobiercom. A że miał chyzia na punkcie 

historii i zagadek, schował cały skarb i zostawił gdzieś do niego mapę. Albo, 

podobno, kilka map. Majątek to były głownie kradzione perły i złoto, ale po 

dwudziestu pięciu latach można je wyjąć i bez problemów legalnie wystawiać na 

sprzedaż, jak swoje. No i właśnie minęło tyle czasu, spadkobiercy wzięli się za 

intensywne szukanie.  

– Ich prawo, prawda?  

– Pewnie ma pan rację. Prawo jest po ich stronie. Ale my wiemy, że 

spadkobiercami są szychy mafijne, które majątek ze sprzedaży tego skarbu 

zainwestują w narkotyki i rozwój swojego bandyckiego zaplecza. Pewnie uzna mnie 

pan za głupiutką, ale widzę to tak: litera prawa literą, ale są wartości wyższe niż 

kodeks karny. Oni nie mają moralnego prawa do tego skarbu, bo nikt nie ma prawa 

działać po to, aby wzbogacić się na krzywdzie innych. Chcę zrobić wszystko, aby 



nie odnaleźli tego skarbu. Aby mniej narkotyków znalazło się na ulicach i w 

szkołach, aby bandyci mieli mniej pieniędzy na przekupienie urzędników i 

zbudowanie własnych hacjend i dworów. Hitler też legalnie doszedł do władzy, ale 

pamięta pan, co z tego wyniknęło? Bo nikt nie zadziałał, jak należało.  

Wyłuszczyłam wszystko tak, jak wyglądało. W swoich notatkach przeczytałam 

odręczny dopisek Mistrza, że Henrykowi Tatarowi można ufać. 

Więc zaufałam.  

A starszy mężczyzna absolutnie nie wydawał się zaskoczony moimi 

rewelacjami.  

– Jesteś bardzo bezpośrednia, moja panno – powiedział i podsunął mi talerz z 

czekoladkami. Sięgnęłam odruchowo. – I mówisz obcemu człowiekowi o rzeczach, 

o których nikt nie powinien wiedzieć.  

– Mistrz napisał – puknęłam palcem w teczkę z dokumentami – że można na 

panu polegać.  

Znów uśmiech.  

– Dionizy miał żyłkę hazardzisty – powiedział mężczyzna i sięgnął po swój napar 

z siemienia lnianego. – Mnie też chciał wciągnąć, ale byłem już chory, zmęczony, 

po wypadku – stuknął otwartą dłonią w wózek inwalidzki, z którego nie był w stanie 

się wydostać o własnych siłach. – Ale widzę, że skompletował doskonałych 

agentów operacyjnych, jeśli mogę całość oceniać po tobie.  

– Pozostali są o niebo lepsi – wtrąciłam.  

– Mądra, piękna, rozważna. I do tego skromna. Gdybym był o czterdzieści lat 

młodszy... – zawahał się, po czym skinął głową. – Dobrze, dam ci potrzebny 

namiar, jak policjant policjantowi, choć ja już nie jestem detektywem, a ty nim 

pewnie nie będziesz nigdy. Obiecywałem sobie, że nie będę się do niczego wtrącał, 

muszę wciąż leczyć to, co mi zostało – stuknął palcem w okolice żołądka – więc 

słuchaj, bo nie powtórzę. Wiem z pewnego źródła, i nie pytaj, z jakiego, że ci 

poszukiwacze powiązani są z pewną paskudną grupą. Kierujący nią facet o imieniu 

Roman ma u siebie w kanciapie od kilku dni szarą zapieczętowaną kopertę. W niej 

jest jakiś namiar na człowieka, który ma poprowadzić dalej do skarbu.  

– Wie pan dużo o skarbie?  

– Mówię wszystko, co wiem. Wiem otóż, że poszukiwania wymagają wiedzy 

historycznej i topograficznej. I że bandyci szukający skarbu utknęli już przy tej 

pierwszej zagadce. Nie wiem, czego dotyczy, jak brzmi i nie mam pojęcia, w jaki 

sposób się do niej dobrać. Mogę ci podać tylko ten jeden adres...  

 

poniedziałek, godz. 17.40 
Po raz pierwszy doświadczyłam tego na ulicy, w akcji, poza szkoleniem.  

Kiedy wyszłam z klatki schodowej, po drugiej stronie ulicy dostrzegłam 

grubawego facecika zaczytanego w Dzienniku Zachodnim. Gazetę jednak opuścił 

tak nisko, by kątem oka widzieć wszystko, co dzieje się na ulicy, a miejsce do 

czytania wybrał sobie fatalne – wąski chodnik przy ruchliwej ulicy, do tego jego 

granatowa kurtka na pewno odczuje dotkliwie kontakt z brudną elewacją niegdyś 

okazałej kamienicy. Dziś jednak opieranie się o ten mur wiązało się z całą 

pewnością z wizytą w pralni chemicznej.  



Na nogach miał czarne lakierki okryte częściowo przez długie spodnie 

prasowane w kant. Siwe włosy zaczesane w bok przykrywały sporą łysinę.  

Stał tam i wpatrywał się w gazetę, ale kiedy obróciłam twarz w jego stronę, 

schował się za dziennikiem.  

Kimkolwiek był, nie miał pojęcia o technikach tropienia i śledzenia. Najgorszy 

jednak był fakt, że w ogóle ktokolwiek pojawił się właśnie tutaj, choć moja wizyta 

u Tatara miała pozostać tajemnicą.  

Z plecakiem przewieszonym przez oba ramiona ostentacyjnie zatrzymałam się 

przy pierwszej napotkanej ławce i rozłożyłam mapę Katowic. Bez problemu 

znalazłam ulicę wskazaną przez Henryka Tatara. To nawet niedaleko...  

Nie mogłam jednak pójść tam z ze śledzącym mnie ogonem.  

Wstałam więc i ruszyłam dokładnie w jego stronę. Kiedy byłam już kilka metrów 

od niego, wyraźnie się spłoszył i znieruchomiał na sąsiedniej ławce, wyciskając z 

gazety ostatnie soki.  

Usiadłam obok niego i zerknęłam mu przez ramię.  

– Dlaczego pan mnie śledzi? – zapytałam wprost, odgarniając włosy za ucho.  

Drgnął i rzucił mi ukradkowe spojrzenie. Miał na karku pięćdziesiątkę, ale 

zachowywał się w tej chwili, jakby jeszcze nie opuścił gimnazjum. Poczerwieniał i 

zaczął nerwowo drapać się w głowę.  

– Ja? – szepnął szybko wysokim głosem. – Ja panią śledzę? Cóż to za 

niedorzeczność, proszę pani. Ja sobie chodzę po mieście, bo mam wolne.  

– Oczywiście – burknęłam. – Stał pan pod kamienicą, z której wyszłam, i krok 

za krokiem lazł pan za mną przez pół miasta.  

– Nie – odpowiedział i wstał, spoglądając na mnie ze złością. – Jestem wolnym 

człowiekiem, i korzystając z moich praw chodzę sobie tu i tam. Jeśli wybrała pani 

tę samą trasę, co ja, to proszę bardzo.  

Nie zwracałam uwagi na jego głupie tłumaczenia. Wstałam również i podeszłam 

bardzo blisko.  

– Czy jest pan tak kiepskim tropicielem – zapytałam szeptem – czy ktoś kazał 

panu iść za mną tak, abym to zauważyła? Chcecie mnie wystraszyć? Na to trzeba 

większego zucha niż pan, drogi panie!  

– Proszę pani...! 

– Oświadczam panu, że pójdę, gdzie chcę, ale jeśli w tych lakierkach chce pan 

za mną nadążyć, nabawi się pan odcisków. Okrążę to miasto choćby cztery razy, 

ale zgubię pana. Żegnam.  

Po czym ruszyłam przed siebie szybkim krokiem, nie odwracając głowy ani razu.  

Starszy człowiek miał swoje rozkazy i dreptał za mną krok w krok. Już nawet 

nie udawał, że mnie nie śledzi – kiedy spoglądałam w jego odbicie w wystawach 

sklepowych, widziałam, że bezczelnie wlepia we mnie swoje małe ślipka.  

W ciągu dwudziestu minut zrobiłam imponującą trasę, wędrując sobie ulicą 

Warszawską, jeżdżąc schodami po wszystkich piętrach domu towarowego 

Skarbek, okrążając słynne trzy skrzydła pomnika Powstań Śląskich i obchodząc 

potwornie brzydki, monumentalny blok zwany Superjednostką – wielopiętrowy, 

długi jak pociąg towarowy wieżowiec, w którym mieszkało pewnie więcej ludzi niż 

w przeciętnym powiatowym miasteczku.  



Mój anioł stróż miał wyraźnie dość, dwukrotnie rozmawiał z kimś przez telefon, 

ale potem truchtem nadrabiał dzielącą nas odległość i znów niemal wisiał mi na 

plecach, czyli dreptał jakieś dwadzieścia metrów za mną.  

W notatkach dostarczonych przez Fundację wyczytałam, że mam do czynienia 

z dużą organizacją przestępczą. Że ci ludzie, szukający skarbu ukrytego przez 

swojego dawnego bossa, są bezwzględni i zdeterminowani. Gdyby nie to, wodzenie 

po mieście śledzącego mnie człowieka byłoby tylko ciekawą przygodą. Czas jednak 

uciekał, musiałam dziś jeszcze dokonać czegoś, do czego i owszem, zostałam 

wyszkolona, ale i tak czułam dziwną odrazę do samej siebie.  

Mam dokonać przestępstwa! Mam się włamać...  

Na wykładach dokładnie poznałam jednak zakres działania pewnych 

instrumentów prawnych. Istnieje coś takiego, jak działanie w stanie wyższej 

konieczności. I jeszcze działanie w obronie koniecznej. Nie popełnia przestępstwa 

ten, kto w imię obrony lub ochrony dobra wyższego poświęca dobro niższego 

rzędu. Mogę więc wtargnąć do czyjegoś domu, mogę zabrać cokolwiek, jeśli mogę 

dowieść, że w ten sposób chroniłam czyjeś życie albo działałam dla dobra 

społecznego. Zresztą, moje plany nie zakładały wynoszenia czegokolwiek...  

Po trzydziestu minutach wędrówki z plecakiem lekko się zgrzałam. Za to 

tropiący mnie mężczyzna wyglądał, jakby zaraz miał dostać zawału. Czerwony, 

zalany potem, stawał na krawędziach stóp, jakby pod podeszwami palił go żywy 

ogień. Aż mi się go żal zrobiło.  

– Czas się urwać – szepnęłam do siebie.  

Miejsce ku temu było w sam raz – właśnie weszłam między stare, odrapane i 

chyba nikomu już niepotrzebne hale produkcyjne, magazyny i opuszczone budynki 

administracji. Wszystko wyglądało, jak po wojnie, jakby nagła zaraza wytruła 

wszystkich w mieście, i tylko jaskrawe, majowe słońce igrało sobie na szarych 

murach, odbijając się w tych szybach, które jeszcze nie zostały wybite. Jedynym 

optymistycznym akcentem były zieleniejące po prawej ogródki działkowe – 

kwitnące jabłonie, gęste krzewy leszczyny i niskie iglaki zasłaniające kilka domków 

działkowych skleconych przez właścicieli z tego, co akurat znaleźli pod ręką.  

Minęłam człowieka pachnącego spalenizną, który wrzucał do śmietnika jakiś 

zwój szmat. Jego ubrania wyglądały, jakby właśnie gasił pożar, albo może go 

rozniecał? Przypalone, pełne sadzy, nie nadawały się raczej do celów innych niż 

wędrówka w ślad za szmatami, prosto do kosza. Ale to nie była moja sprawa.  

Przyspieszyłam. Miałam przez sobą zakręt – i jeśli mijany po lewej budynek 

będzie miał jakąś klatkę schodową lub bramę, wpadnę w nią zaraz po tym, kiedy 

zniknę z oczu starszemu człowiekowi.  

Dochodziłam już do skrętu, gdy za sobą usłyszałam jęknięcie i odgłos uderzenia 

o płytki chodnika. Odruchowo zerknęłam przez ramię.  

Młody, bezwłosy człowiek szamotał się właśnie z moim prześladowcą. Nie 

sprawiał wrażenia kogoś, kto napadł na przechodnia, najwyraźniej po prostu się z 

nim zderzył i obaj niebacznie upadli na ziemię. Doskonała okazja, by zniknąć!  

Skręciłam i wpadłam na schody. Wejście pozbawione było drzwi, mogłam więc 

bez zatrzymywania się dotrzeć aż na piętro, gdzie przez częściowo rozbitą szybkę 

dostrzegłam, że łysy rozmawia z moim aniołem.  



Aż wstrzymałam oddech, a moje oczy rozszerzyły się do wielkości młyńskich 

kół.  

A więc nieprzypadkowo doszło do zderzenia tych dwóch ludzi!  

Młody człowiek, który wyrzucał coś do śmietnika, postanowił mi pomóc i 

powstrzymał śledzącego!  

Przy okazji muszę mu podziękować.  

Swoją drogą, jak fryzura zmienia człowieka. A zwłaszcza jej brak!  

Dopiero z góry poznałam w moim wybawicielu Waldemara.  

 

 

poniedziałek, godz. 18.50 
Wyszłam zza przystanku po dwudziestu minutach obserwacji. Nikt nie czekał na 

autobus, nikt nie sterczał z gazetą, nikt nie nudził się za kierownicą zaparkowanego 

auta. Może rzeczywiście ten dom nie jest obserwowany?  

Podeszłam do domofonu i na panelu wybrałam znany mi przycisk.  

– Tak, proszę?  

– Jeszcze raz Patrycja – powiedziałam. – Chciałam tylko pana poinformować...  

Mężczyzna z góry przerwał mi szybko:  

– Przepraszam, ale nie mogę z panią więcej rozmawiać. Nic pani nie mówiłem i 

niczego nie powiem. Do widzenia.  

– Ale ja chciałam tylko powiedzieć, że ktoś obserwował... Tiri-biri, miała babka 

wąsy – dokończyłam półgębkiem, bo mężczyzna odwiesił słuchawkę domofonu.  

Wróciłam na posterunek za przystankiem i odsunęłam lewy rękaw. Na przegubie 

tkwiła szeroka skórzana opaska – bardzo ją lubiłam, choć niektórzy dziwili się, że 

mogę swobodnie poruszać ręką z kawałkiem skóry oplatającym nadgarstek.  

Oderwałam zaczep z rzepa i pod drobną warstwą skóry dostrzegłam 

elektroniczny zegarek wmontowany w opaskę. Wystukałam specjalny kod Fundacji 

i nie czekając na zgłoszenie operatora powiedziałam:  

– Henryk Tatar zagrożony, byłam obserwowana, być może w jego mieszkaniu 

są przestępcy, przez domofon odwołał to, co mówił, czuje się wyraźnie zagrożony. 

Zróbcie, co tam trzeba.  

Być może moje słowa zabrzmiały mało profesjonalnie, ale wiedziałam, że liczy 

się ich treść – specjaliści Fundacji sprawdzą każdą informację, a jeśli będzie trzeba, 

w porozumieniu z policją będą interweniować. Byłam pewna, że pojawią się tu 

najpóźniej w ciągu piętnastu minut. W końcu w Katowicach stacjonowała jedna z 

naszych grup interwencyjnych. Nigdy nie widziałam tych ludzi, ich szkoleniowcy 

przyjeżdżali tylko czasem do nas i jeśli miałabym komuś powierzyć ochronę 

swojego życia, nadawali się do tego z całą pewnością.  

Nie czekałam, aż się zjawią – niewiele mogłam tu zrobić, a czekało na mnie 

zadanie, którego celem było pokrzyżowanie planów największej grupy 

przestępczej w tym kraju.  

Odwróciłam się i poszłam wąską ścieżką wydeptaną przez przechodniów przez 

środek czegoś, co przed laty w założeniach twórców musiało być trawnikiem.  

 

poniedziałek, godz. 19.30  



Prąd kopnął mnie paskudnie w chwili, kiedy wysiadałam z tramwaju. Ale 

wiedziałam, że to nie wina pojazdu – nasze komunikatory w zegarkach były tak 

ustawione, że gdy ktoś chciał się ze mną kontaktować, impuls elektryczny dawał 

znać, że jestem przywoływana. Dopiero, kiedy miałam możliwość rozmawiania, 

odsyłałam impuls i następował kontakt. Tylko że byłam chyba zbyt wrażliwa na te 

impulsy – inni mówili, że czują mrowienie, a mnie po prostu kopało aż po łokieć!  

Na wyświetlaczu dostrzegłam literę W. Jak Waldemar.  

Wysiadłam i rozejrzałam się za miejscem, w którym będę mogła swobodnie 

rozmawiać, mówiąc do swojego zegarka. Czynienie tego w miejscu publicznym nie 

było zakazane, ale wywołałoby lokalną sensację.  

Wcale mi na niej nie zależało.  

Zanim po dziesięciu minutach znalazłam ustronną ławeczkę między willami, 

Waldemar potraktował mnie prądem jeszcze cztery razy. Ale wybaczyłam mu to, 

bo nie wiedział, co czyni.  

Odesłałam impuls i włożyłam w ucho maleńką słuchawkę.  

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

Słysząc jego głos i pamiętając, że pomógł mi niedawno, poczułam się znacznie 

lepiej. Przez chwilę nie byłam sama...  

– Dzień dobry, Waldemarze – przywitałam go. – Cieszę się, że cię słyszę. Mam 

nadzieję, że doskonale dajesz sobie radę.  

– Tak... – odpowiedział szeptem.  

Nie wiem, czy oznaczało to, że ma kłopoty, czy że dopiero zaczyna swoją trasę 

i kłopoty jeszcze przed nim.  

Po chwili dodał:  

– Ale mam do ciebie prośbę.  

Miej, proszę!  

– Dla ciebie wszystko, Waldemarze – powiedziałam i czekałam.  

Czekałam i czekałam, a on milczał, jakby zapomniał, że miał do mnie jakąś 

sprawę.  

– Jesteś jeszcze? – zaniepokoiłam się, wyobrażając sobie od razu jakąś straszną 

aferę.  

– Tak, oczywiście.  

Hi, hi! Chyba wyrwałam go z poważnego zamyślenia. To błąd – jeśli facet myśli, 

nie należy mu przerywać, bo nieczęsto mu się to zdarza!  

Waldemar szybko jednak wrócił do rzeczywistości.  

– Nie mogę znaleźć pewnego adresu, a mam informację, która może mnie 

naprowadzić. Ty się interesujesz geografią i historią...  

Co prawda, to prawda.  

– Słucham więc. Mam chyba kilka minut – rozsiadłam się wygodnie.  

W cichej uliczce nikt się mną nie zainteresował, bo nikogo tu nie było.  

– No więc jest tak: mam numer domu, wiem, jak wygląda ulica, ale dzielnicy 

nie mogę odnaleźć.  

– Historyczna?  

– Nie wiem, szczerze mówiąc.  

– Rozumiem, że w Katowicach? – zapytałam, chcąc się upewnić, czy nie 

wyjechał.  



– Katowice, oczywiście. A skąd wiesz?  

Hi, hi! A więc nie zdaje sobie sprawy, że rozpoznałam go w chłopaku, który mi 

pomógł.  

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

natarczywego ogona, który szedł za mną przez całe miasto – wyszczebiotałam.  

Uświadomiłam mu, że poznałam go jednak tam, przy działkach. Odchrząknął i 

zapytał o pałacyk von Tiele-Wincklerów. Jakbym była chodzącą encyklopedią albo 

bazą danych.  

Milczałam przez chwilę, aż nagle uświadomiłam sobie, że to nazwisko nie jest 

mi obce! Kiedyś przygotowywałam lekcję o historii Katowic! Miał chłop szczęście...  

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

Katowice, najpierw jako mała wioska – poinformowałam go dumna, że wiem o 

takich szczegółach.  

– Ale gdzie znajdę ten pałacyk?  

Sądził, że odtworzę z pamięci jakąś mapę? A jednak znałam odpowiedź!  

– Nigdzie.  

Niemal poczułam, jak ze słuchawki bije zaskoczenie.  

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

Ledwie powstrzymałam się od wybuchu śmiechu.  

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

po wschodniej stronie alei Korfantego.  

Usłyszałam szelest papieru – pewnie bawił się mapą.  

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

zaczął znaną mi formułkę, więc mu przerwałam, stwierdzając, że sobie to 

zapamiętam, i rozłączyłam się, bo w moją stronę szły dwie dziewczynki z psem, a 

nie chciałam, aby za chwilę rozgorączkowane opowiadały w domu o babie z 

plecakiem, która gada do swojego zegarka.  

 

 

poniedziałek, godz. 21.25 
Tylko światło w starej willi na piętrze pozwalało ją zlokalizować z daleka. Rzadko 

ustawione latarnie dawały słabą poświatę, na dodatek ta, która stała najbliżej 

obserwowanego domu, była martwa. Mnie jednak odpowiadał taki układ – mogłam 

w miarę bezpiecznie zbliżyć się do willi wskazanej mi przez Tatara. Cóż z tego, 

skoro oblepiający mnie półmrok wciąż wywoływał ataki strachu, a niepohamowana 

wyobraźnia produkowała pod każdym ciemnym krzakiem hordy dziwacznych 

stworów...  

Opanuj się – rozkazałam sobie. – Masz znaleźć skarb, drogę do niego, masz 

odebrać go bandytom. Jeśli znajdą go przed tobą, uczynią wielu ludziom straszną 

krzywdę!  

Strachy nie zniknęły, ale przynajmniej zaczęłam znów oddychać.  

Plecak wzięłam z sobą – chowanie go gdzieś daleko wśród krzewów mogłoby 

przynieść ten efekt, że potem całą noc buszowałabym w jego poszukiwaniu jak 



wściekła norka. Położyłam go dopiero w miejscu, które uznałam za dobry punkt 

obserwacyjny.  

Krok za krokiem, płasko stawiając stopy, aby nie utracić równowagi, przedarłam 

się jeszcze kilka metrów w stronę ulicy, przy której stała willa. Robiłam to powoli, 

starając się omijać wszelkie gałęzie. Kiedy byłam już na tyle blisko, że mogła mnie 

dosięgnąć poświata bijąca z okna, założyłam na głowę kominiarkę, zgodnie z 

zasadami, jakie wpojono nam na szkoleniach.  

Osłaniaj twarz i dłonie, zasłaniaj oczy – to one są najbardziej widoczne w 

ciemności.  

Taka czapka z otworami na oczy i usta kojarzy się najczęściej ze skokiem na 

bank, ale mnie miała zapewnić niewidzialność. Znalazłam wygodne miejsce za 

resztką zmurszałego muru i usiadłam ze świadomością, że przyjdzie mi tu sterczeć 

nawet kilka godzin.  

Jakże się myliłam!  

W dziesięć minut później nagle szerokie drzwi willi uchyliły się i wypadli z nich 

dwaj wysocy chłopcy. Mieli na sobie skórzane kurtki, wąskie dżinsy wpuszczone w 

sznurowane wojskowe buty. Ich głowy lśniły łysiną i nawet człowiek zupełnie 

nieobeznany z subkulturami rozpoznałby w nich klasycznych skinheadów.  

Zatrzymali się przed domem i spojrzeli w górę, w oświetlone okno, w którym 

pojawił się właśnie starszy od nich mężczyzna. Wyciągnął dłoń przed siebie i 

wrzasnął:  

– Bierzcie drania, gapi się na nas od godziny!  

Poczułam chłód zalewający mi serce, ale zaraz potem fala gorąca uderzyła w 

głowę.  

Człowiek w oknie wskazywał dokładnie w moją stronę! 

– Dawaj go, dawaj! – wyższy skinhead poganiał kolegę i obaj jak młode rumaki 

pędzili wprost na mnie.  

Zamarłam, ale tylko na chwilę. Musieli mnie dostrzec z któregoś z ciemnych 

okien. Odruchowo jeszcze zerknęłam na zegarek. Kłamca, siedziałam tu dopiero 

od dwudziestu pięciu minut... 

Nie było sensu bawić się już w podchody. Wstałam, sięgając do kieszeni po gaz 

w sprayu, i cofnęłam się, łapiąc plecak. Natychmiast wskoczyłam na zarośniętą 

ścieżkę i między krzewami popędziłam w stronę pobliskich zabudowań. Cokolwiek 

by się działo, chyba nie napadną mnie między ludźmi? Wśród domów?  

A jeśli? Przecież nie byłby to pierwszy taki przypadek...  

Nigdy nie licz na szczęście i pomoc obcych ludzi. Zakładaj, że musisz sobie 

poradzić sama.  

Pierwszym celem było więc dostanie się na otwartą przestrzeń, na ulicę między 

domy. Narobię hałasu, może ktoś zadzwoni po policję i ich spłoszy. A tymczasem 

mam gaz...  

Kroki skinheada pędzącego po asfalcie odbijały się echem wśród domów. Drugi 

wpadł w krzaki i teraz gnał kilka metrów za mną. Czułam niemal na karku jego 

oddech, kiedy od strony metalowego pojemnika na śmieci skoczyła jakaś postać. 

Jeszcze w locie zderzyła się ze skinheadem i obaj runęli z trzaskiem w krzaki.  

Kimkolwiek był, w tej chwili byłam skłonna się w nim zakochać. Byle z daleka – 

nie miałam najmniejszej ochoty czekać na wynik bójki. Skoczyłam przed siebie i 



już, już widziałam przesiekę między krzewami, a dalej oświetlony placyk, kiedy 

paskudny, złośliwy korzeń stanął mi na drodze. Boleśnie uderzyłam w niego 

czubkami palców prawej nogi i gdybym miała na sobie inne buty niż trapery, 

pewnie wylądowałabym z palcami w gipsie. Tymczasem znalazłam się na zimnej 

ziemi, a plecak przygniótł mnie i pociągnął za sobą. Zanim wstałam, przesiekę 

zasłoniła sylwetka wysokiego, łysego chłopaka.  

Skoczył w moją stronę jak dzika bestia, z rękami wysuniętymi przed siebie. Co 

robić?  

Nie mocuj się z przeciwnikiem, wykorzystaj jego siłę rozpędu.  

Poczekałam sekundę, a kiedy był zupełnie blisko, wykonałam unik, cofając 

szybko prawą nogę i schodząc z jego linii biegu. Zyskałam tylko tyle, że przez 

moment był odsłonięty i zdążyłam nacisnąć wyzwalacz miotacza gazu. Ale już w 

ułamek sekundy później złapał mnie za rękę i wygiął ją tak, że unikając zwichnięcia 

uniosłam nadgarstek. Był silny i bezwzględny.  

Gaz nie zdążył zadziałać i teraz stanęłam oko w oko z silniejszym 

i bezwzględnym przeciwnikiem. W ciemnym ogrodzie, bez wsparcia, w dodatku z 

tobołem na plecach. Jeśli nie pomoże mi tajemnicza postać, która obezwładniła 

pierwszego napastnika, mogę liczyć tylko na boskie zmiłowanie.  

Plując sobie w brodę, że nie przykładałam się zbytnio do treningów samoobrony, 

wyobraziłam sobie, co zrobiłaby Ewelina – mistrzyni karate.  

Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to skrócenie przeciwnika. Był dla mnie za 

wysoki, a ja miałam przed sobą jego kolano. Zgięłam więc nogę tak, aby nacisnąć 

staw kolanowy z tyłu. Podziałało ponad moje wyobrażenia – nie tylko przechylił 

się, ale dziwnie szybko puścił mój nadgarstek i skoczył metr dalej...  

Dopiero teraz dostrzegłam, że wysoka skuteczność chwytu samoobrony 

wyniknęła z faktu, że zamaskowany – zupełnie jak ja – człowiek z pełnym pędzie 

uderzył ramieniem w bark mojego prześladowcy. Ale wszystko zmieniało się jak w 

kalejdoskopie. Zza moich pleców wyskoczył pierwszy ze skinheadów i z potężnym 

rozmachem uderzył mojego wybawiciela w kark. Ten padł na ziemię, a łysy 

bandyta nabrał rozpędu z wyraźnym zamiarem kopnięcia leżącego w głowę!  

Chciałam skoczyć przed siebie, odepchnąć go, uderzyć, ale na scenę wkroczyła 

kolejna postać i sam jej widok zmroził mnie całkowicie.  

Boże, spraw, aby ten człowiek stanął po mojej stronie...  

– Niegrzeczni chłopcy – odezwał się przybysz niskim głosem.  

Dwumetrowy, potężnie zbudowany mężczyzna wskoczył pomiędzy obu skinów. 

Choć nie byli mali i chudzi, złapał ich za kurtki w okolicach karku i uniósł w górę 

jak szmaciane lalki.  

– Puszczaj, gorylu – krzyknął jeden ze skinheadów i wierzgnął jak młody źrebak. 

Nic to jednak nie dało, i obaj, zdziwieni, spojrzeli na siebie. To były ostatnie obrazy, 

jakie zobaczyli, bo w następnej sekundzie wielki mężczyzna jednym ruchem 

zderzył ich czołami. Natychmiast stali się bezwładnymi kukłami.  

– Dobrze – spokojnie powiedział mężczyzna. – Jak chcesz, młodzieńcze. 

Puszczam.  

I w tej chwili wylądowali na ziemi z trzaskiem gałązek.  



Tymczasem wielki mężczyzna pochylił się nad uratowanym i delikatnie zdjął mu 

kominiarkę. Mimo skąpego światła natychmiast rozpoznałam Waldemara. Co on tu 

robi? Czyżby nasze sprawy się jakoś wiązały?  

Czy przyprowadził go tu przypadek?  

A może szedł w ślad za mną, obawiając się o moje bezpieczeństwo? Jest 

młodym, szlachetnym mężczyzną i nie zdziwiłabym się, gdyby nawet porzucił 

swoją misję, by mi pomóc.  

Wielki człowiek uśmiechnął się do Waldemara, a ten odpowiedział uśmiechem. 

Jakby się znali...  

– Jak żebra?  

Waldemar tylko pokiwał głową i nasz wybawiciel ruszył w moją stronę. Ja 

tymczasem podbiegłam do Waldemara i sama zdjęłam swoją maskę. Wyglądał na 

poturbowanego, ale chyba odzyskiwał formę, bo zapytał:  

– Patrycja? Czy my się tu, przepraszam, umawialiśmy? 

A więc nie szedł za mną! Wykonywał swoje zadanie, ale był skłonny je przerwać, 

aby nieść mi pomoc!  

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

jakiś sposób. Rzuciłeś mi się na pomoc! – skwitowałam i poczułam, że rumieniec 

wykwita mi na policzku.  

Aby to ukryć, odwróciłam się do wielkiego mężczyzny i podziękowałam mu za 

pomoc.  

– Patrycja jestem – uścisnęłam potężną dłoń. – Nie wiem, skąd pan się wziął w 

okolicy i dlaczego pan nam pomógł, może jestem głupią dziewczynką, ale nie 

musze 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... Żywy? – zapytałam Waldemara z bliska.  

To nic, że zobaczy mój rumieniec. Mam powód, aby przeżywać emocje. Wyrwali 

mnie przecież z łap skinheadów!  

– Tak, spokojnie. Zostanie parę sińców i tyle... – zaczął odpowiadać, ale nie 

pozwoliłam mu skończyć.  

Nie było czasu – wielki człowiek pochylił się nad Waldemarem. A ja, zamiast sto 

razy powtarzać „dziękuję”, pocałowałam chłopaka. Usta miał gorące i wilgotne...  

Wstałam, porwałam swój plecak i oddychając szybko, oddaliłam się ścieżką 

niknącą wśród krzewów.  

Kiedy wypadłam na ulicę, niemal zderzyłam się z czarnowłosym chłopakiem, 

który do torby fotograficznej chował aparat. Nie zaszczycił mnie nawet spojrzeniem 

– skręcił i zniknął za kioskiem.  
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Piorunochron pamiętał pewnie czasy prababci, ale nie zerwał się pod moim 

ciężarem. W duchu gratulowałam sobie, że dbam o linię, ale pewnie gdybym 

ważyła o dziesięć kilogramów więcej, wytrzymałby także. Solidny, gruby zwój 

drutu był brudny, ostry i kiepsko osadzony w murze, ale zerwać się nie miał prawa. 

Jakie szczęście, że miałam na dłoniach rękawice wzmocnione stalowym drutem – 

patent Fundacji – praktycznie nie do przecięcia.  



– Teraz! – powiedziałam do siebie i sapiąc, wspięłam się dwa metry w górę.  

Jeszcze dwa lata temu mogłam tylko marzyć o podobnej sztuczce, ale setki 

godzin treningów w Fundacji na coś się przydały – w pięć sekund później 

zaglądałam przez otwarte okno do pokoju na pierwszym piętrze.  

Nikogo.  

Na dole zaczęło się jakieś zamieszanie, skinheadzi zostali wybudzeni, a ich szef, 

który spędzał tu, na górze, większość czasu, pobiegł po schodach jak oparzony. 

Nie miałam pojęcia, jak długo go nie będzie, ale musiałam zaryzykować.  

Wpełzłam do pokoju i podbiegłam do drzwi. Przekręciłam klucz w drzwiach i od 

razu mój wzrok padł na biurko. Tutaj albo nigdzie!  

Wysuwałam po kolei szuflady od dołu i przeglądałam ich zawartość. Nie 

wiedziałam, czy informacja, której szukam, pozostawiona została przez założyciela 

grupy przestępczej w jakiejś specjalnej kopercie, na szarym papierze, wyryta w 

desce czy po prostu znajduje się na zmiętej karteczce. Dlatego przebiegałam 

wzrokiem każdy dokument. Nie było ich na szczęście wiele.  

Większość mogłam odłożyć po kilku sekundach – znajdowałam w szufladach 

biurka ulotki i odezwy rasistowskie, udowadniające bezsprzecznie wyższość rasy 

białej nad pozostałymi, teksty nawołujące do odsunięcia od władzy Żydów i 

masonów. Co ciekawsze – Żydem nazywano tu każdego, kto się faszystom nie 

podoba, okazało się więc, że Żyd według nich to nie narodowość, to nie wyznawca 

konkretnej religii, ale każdy, kto im podpadnie. Chore, chore jak cała ta ideologia!  

Na szczęście nie musiałam się z nimi zadawać, i jeśli Waldemar miał za zadanie 

tropić ich sprawki, współczułam mu serdecznie.  

Dopiero w przedostatniej szufladzie znalazłam to, czego szukałam. Nie było 

ukryte, raczej sprawiało wrażenie, jakby przygotowane było do wielokrotnego 

wyciągania i oglądania.  

Twarda koperta ze złamaną pieczęcią połechtała moje łaknienie skarbów – oto 

element, który pasuje do układanki. Koperta z pieczęcią, a w niej tylko jedno hasło 

i rozrysowany plan.  

– Pierwsze kroki poczyń tam, gdzie przyjaciół wiecznych mam – przeczytałam 

tekst pisany kaligrafią, zapomnianym już sposobem kształtnego pisma.  

Pod spodem ktoś napisał już prozą:  

 

Szczęście i śmierć czekały na mnie, obu już doświadczyłem.  

Teraz ty pójdź w moje ślady do ich ogrodu, a jeśli plan mój  

w drzwi prawe cię zawiedzie, wskazówkę weź i stań tam,  

gdzie w Przybytku Arcykapłana Nadzieja Chimerę karmi.  

I idź dalej, krok za krokiem, aby wydobyć to,  

com ukrył przed światem.  

Pod tekstem znajdował się skomplikowany plan ze strzałkami i kilkunastoma 

cyframi.  

Ale przy ścianie stało urządzenie, które mogło znacznie przyspieszyć moje 

działania.  

Podeszłam do drzwi i przyłożyłam do nich ucho. Z oddali dobiegały dźwięki 

rozmów i okrzyków, ktoś żądał ujawnienia telefonu komórkowego. Nic mnie to nie 

obchodziło – ważne, że nikt nie wybierał się na górę.  



Załączyłam kserokopiarkę i odczekałam, aż się nagrzeje. Potem położyłam 

znalezioną kartkę na szybie i wcisnęłam zielony przycisk.  

W chwili, kiedy kopia kartki pojawiła się na plastikowych łapach, usłyszałam 

głośne tupanie na schodach.  

Wyłączyłam ksero, skoczyłam do szuflady i wyrównałam stos papierów, na 

wierzch kładąc szarą kopertę z pieczęcią. Potem wsunęłam kartkę pod kurtkę i 

stanęłam na parapecie.  

Zamek!  

Skoczyłam do drzwi i przekręciłam klucz w zamku. Kroki zbliżały się, dwaj 

mężczyźni rozmawiali podniesionymi głosami.  

Znów znalazłam się na parapecie i prawą ręką łapałam piorunochron, gdy drzwi 

uchyliły się. Zawisłam na wysokości okna, tuż za nim, obiema dłońmi obejmując 

stalowy odgromnik. Zsunęłam się kilka centymetrów, ale rękawice nie pozwoliły 

poranić mi dłoni.  

– Rozmawiał przez komórkę – powiedział starszy głos.  

O ile zapamiętałam ton okrzyków, które z okna wzywały do ścigania mnie w 

ogrodzie, to należał do tego samego człowieka.  

– No i co z tego? – odpowiedział znacznie młodszy i stanął przy oknie. – Ty, 

Roman, chyba nie myślisz, że ta Fundacja przysłała tu idiotę z komórą? Możesz ich 

przeszukać, ale ten jeden nie będzie miał niczego takiego.  

Fundacja? – przeszył mnie dreszcz. – Czyżby zwykła banda posiadała jakieś 

informacje o naszej Fundacji? Tajnej i niewykrywalnej?!  

– Może i tak – odpowiedział Roman. – Ale popatrz na to i tak: ten jakiś tam 

gadał, oberwałeś od niego nielicho, ale nic się nie dzieje. Nikogo nie przysłali, nie 

ma policji, kogutów i agentów.  

– A skąd wiesz? – młodszy usiadł na parapecie. Gdybym chciała, mogłam go 

teraz trzepnąć w ucho. – Może jakiś agent łazi teraz po ogrodzie albo wisi za oknem 

na piorunochronie i nas podsłuchuje?  

Jego słowa zmroziły mnie całkowicie, odebrały zdolność oddychania, i niewiele 

brakowało, a wykonałabym lot pikujący z wysokości pierwszego piętra. Już – już 

byłam pewna, że chłopak wyjrzy za okno, i wbrew całemu wstrętowi do przemocy 

będę go musiała poczęstować gazem, który wisiał mi w miotaczu przy pasku. Już 

nawet zablokowałam stopy między piorunochronem a murem, by nie zjechać, gdy 

sięgnę po gaz...  

Ale nie.  

Zamiast się wychylić, skinhead wstał i zatrzasnął okno.  

W chwili, kiedy je zamykał, od strony ogrodu usłyszałam kilka dziwnych 

dźwięków, jakby startował jakiś mały silniczek. Coś przy tym dziwnie cykało... Ale 

po chwili umilkło na dobre.  

– Punkt dla mnie – wyszeptałam, zsuwając się do ogrodu. – Mam plan, a oni o 

tym nie wiedzą. Startujemy z tego samego miejsca...  

Sięgnęłam po plecak ukryty pod płotem i zamarłam.  

Nie wiedzą?  

No to zaraz się dowiedzą.  

Ale ze mnie kretynka! Zostawiłam oryginał listu w kserokopiarce...  
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– Jeszcze raz... – szeptałam do siebie, drżąc z wysiłku.  

Wiedziałam, że te słowa powinny mi coś przypomnieć, coś, co buszowało w 

zakamarkach mojego mózgu, o czym wielekroć czytałam i słyszałam. A jednak 

wciąż umykało mi, zanim ubrałam myśl w słowa.  

Na całodobowej stacji BP wypiłam już trzy herbaty i zjadłam cztery hot-dogi. 

Czekałam na piątego, mrucząc pod nosem te same wersy.  

– Szczęście i śmierć czekały na mnie, obu już doświadczyłem. Co to znaczy? Że 

facet już kopnął w kalendarz, delikatnie mówiąc. Ale nie pisał tego raczej po 

śmierci, więc był pewien, że dopiero, kiedy umrze, ten tekst trafi do innych. Co 

mamy dalej? Teraz ty pójdź w moje ślady do ich ogrodu... Czyjego ogrodu? – znów 

poczułam to drżenie. – Ogrodu ich, czyli... Czyli szczęścia i śmierci!  

Ostatnie słowa niemal wykrzyczałam, tak, że młoda kobieta niosąca mi 

kolejnego hot-doga zatrzymała się wpół kroku, a ochroniarz obrzucił mnie 

badawczym spojrzeniem.  

– Przepraszam – spurpurowiałam. – Rozwiązuję trudną zagadkę historyczną.  

– Historyczną? – zagadnął ochroniarz. – Może w czymś pomogę?  

– Pan?  

W moim głosie musiało zabrzmieć prawdziwe zwątpienie, skoro spojrzał na mnie 

spod oka i urażony oświadczył:  

– Nie jestem Bucefałem karmionym sianem. Kończę właśnie historię sztuki, jeśli 

pani chce wiedzieć...  

Zasłoniłam twarz dłonią.  

– Przepraszam najmocniej, ja po prostu dotąd postrzegałam ochroniarza jako... 

– Wiem, wiem – uniósł dłoń. – Ostrzyżonego osiłka potrafiącego przeczytać 

tylko pismo obrazkowe na drzwiach toalety. Ale nie obrażam się, bo to prawda w 

stosunku do wielu moich kolegów po fachu. Wcale nie chcę spędzić życia na stacji 

benzynowej, ale z czegoś trzeba żyć, prawda? Więc jak z tą zagadką?  

Postanowiłam skorzystać z każdej pomocy, byle odkryć prawdę. Teraz, kiedy 

skinheadzi wiedzą, że ktoś wykradł im tajemnicę, będą działać szybko, więc liczy 

się czas.  

– Ogród szczęścia i śmierci – rzuciłam w przestrzeń. – Z czym to się panu 

kojarzy?  

Uniósł brwi.  

– Coś jeszcze?  

– Tak... – spojrzałam w notatki. – W tym ogrodzie w Przybytku Arcykapłana 

Nadzieja Chimerę karmi...  

Ochroniarz pokiwał głową i spojrzał na moje notatki.  

– Ogród nadziei i śmierci to mityczna Arkadia, proszę pani.  

Aż zeskoczyłam z wysokiego krzesła.  

– Faktycznie! – spłynęło na mnie olśnienie. – Mieszkający tam pasterze i 

owczarze czcili leśnego bożka Pana i Artemidę, boginię świata zwierzęcego i 

roślinnego!  

– Racja, racja – rzekł ochroniarz i spojrzał dumnie na kobietę, która podała mi 

hot-doga. – Co ma do tego jednak arcykapłan, nie mam pojęcia.  



– Ale ja mam! – podskoczyłam do niego i pocałowałam go w policzek. – Byłam 

w Arkadii. Tej koło Nieborowa! Tam jest Przybytek Arcykapłana, jako jeden z 

obiektów zbudowanych w ogrodzie przez Helenę z Przeździeckich Radziwiłłową. 

Teraz pamiętam! Byłam tam!  

– Racja – powiedział ochroniarz i zerknął za okno, gdzie czterej młodzieńcy 

tankowali bak sportowego forda. – Et in Arcadia ego...  

Po czym wyszedł na zewnątrz.  

Spakowałam szybko swoje rzeczy. Kupiłam jeszcze mapę Polski i wypadłam na 

ulicę, machając na przejeżdżającą taksówkę.  

– Na dworzec kolejowy, proszę! – rzuciłam i pomachałam ochroniarzowi ze 

stacji.  

Zadziwił mnie, ale dostałam nauczkę, by nie oceniać ludzi po wykonywanym 

zawodzie.  

Et in Arcadia ego – powiedział na koniec.  

I ja byłem w Arkadii.  
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– Mogę się do panienki dosiąść, co? – zapytała starsza kobieta i rzuciła torbę 

na siedzenie naprzeciwko. – Panienka śpi? Ja nie będę przeszkadzać, też sobie 

pośpię...  

I chwała Bogu – pomyślałam, bo nie miałam dziś w planach zbyt wiele snu i nie 

zamierzałam tracić tej odrobiny.  

Anioł stróż czuwał nade mną najwyraźniej mimo głębokiej nocy. Pociąg 

złapałam niemal natychmiast, kiedy dotarłam na dworzec. Pędził teraz przez 

ciemność, a ja cieszyłam się, że za trzy godziny będę na miejscu. Wprawdzie z 

moich obliczeń wynikało, że rachunek za późniejszą taksówkę dziesięciokrotnie 

przekroczy cenę biletu pociągu, w którym teraz siedziałam, ale wszystkie wydatki 

byłam w stanie uzasadnić...  

– Tak, trochę przysypiam – powiedziałam zmęczonym głosem.  

– Ale się panienka przebudza co chwila, nie? – zapytała kobieta i sięgnęła do 

torby. – Może cukiereczka?  

Podziękowałam grzecznie i zamknęłam oczy.  

– A ja wiem, co tak panienkę budzi – szepnęła i dotknęła mojej dłoni. – Może 

kanapeczkę?  

– Dziękuję, mam tu jakieś swoje...  

Nie miałam, ale pamiętałam zasady Fundacji.  

Nigdy nie przyjmuj od nieznajomych poczęstunku, słodyczy czy napojów. Mogą 

zawierać środki usypiające.  

– Ale to panienka powinna sobie zabrać – nie dała mi spokoju. – Bo panienka 

się budzi przez te włosy spadające na twarz. No, proszę...  

Trzymała w dłoni spinkę do włosów. Wyglądała najnormalniej w świecie, 

solidna, drewniana, z metalową klamrą. Rzeczywiście przydałaby mi się...  

– Dziękuję, wezmę... – zdecydowałam i spięłam włosy w koński ogon. – Mam 

rozumieć, że to jest podarunek, czy...?  



– Oczywiście, drogie dziecko. Na zdrowie. Może herbatki? Mam ciepłą w 

termosie...  

Szykowała się wesoła podróż.  
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– Paragon wystarczy – uśmiechnęłam się do taksówkarza i sięgnęłam po swój 

plecak.  

– Na pewno o tej porze mam panią zostawić samą na tym... pustkowiu? – 

zapytał jeszcze raz mężczyzna.  

Po drodze z Łodzi zdążył mi opowiedzieć o swojej córce, dziewczynie  w moim 

wieku, więc nie dziwiłam się trosce brzmiącej w jego głosie.  

– Przeskoczę tylko przez drogę i będę na miejscu – powiedziałam i pomachałam 

mu na pożegnanie.  

Ale kiedy zniknął za zakrętem, natychmiast uśmiech wyparował z mojej twarzy. 

Zaczynały się schody.  

Pokryty drobnymi kamykami parking tonął w ciemności. Oddalona latarnia 

wydobywała z niej jedynie zarys parterowego budynku – zapewne sklepu – a po 

lewej ciągnący się w dal płot. Taksówkarz stwierdził, że tu gdzieś jest wejście, 

kiedy zagadnęłam go o Arkadię. Cóż, pewnie jest...  

 Poszukiwania Domu Arcykapłana i tego, co ukryte gdzieś w okolicy, mogę 

rozpocząć dopiero, kiedy otrzymam wskazówkę od człowieka, do którego mam 

mnie zawieść plan – rozłożyłam ksero mapki. Trasa zaczynała się przy wejściu do 

ogrodu. Trzeba więc poszukać tego miejsca...  

Nic prostszego – podreptałam wzdłuż płotu i w dwie minuty później stałam obok 

zamkniętej bramy, furtki i budki biletera. Też oczywiście zamkniętej na głucho.  

Sięgnęłam do kieszeni plecaka po latarkę i przyjrzałam się planowi. Strzałki 

prowadziły w prawo, do asfaltu, potem dalej w prawo ulicą, na skrzyżowaniu 

prosto, schodząc tym samym z głównej ulicy. Dochodziły do miejsca, gdzie po 

prawej znak topograficzny oznaczał dwór, po czym cały system oznaczeń się 

zmieniał. Odtąd autor planu narysował już tylko prostą krechę podzieloną na 

siedem identycznych odcinków. Przy każdym z nich widniały dwa parametry. 

Odczytałam pierwszy:  

– Sto siedemdziesiąt stopni, trzydzieści PK.  

Chwalić Boga od sześciu lat nosiłam szary mundur harcerski, inaczej dałabym 

się zbałamucić temu szyfrowi. Według pierwszej części planu dojdzie każdy, ale co 

dalej?  

Wiedziałam jednak, że pierwszy parametr oznacza azymut, czyli kąt zawarty 

między północą magnetyczną a kierunkiem marszu. Aby go wyznaczyć, należało 

się zaopatrzyć w busolę. Drugim zaś była odległość. Tajemnicze PK oznaczało nic 

innego jak Pary Kroków. Proste, zwłaszcza że doskonała busola elektroniczna 

zamontowana była w zegarku tkwiącym w mojej skórzanej opasce.  

Jeśli całe poszukiwania pójdą tak łatwo, dziś jeszcze znajdę skarb i do domu! 

Aż dziwne, że nikt dotąd go nie odkrył.  

Wiedziałam z danych Fundacji, że list założyciela Hydry został odkryty przed 

dwoma tygodniami. Jak trafił w ręce bandy skinheadów, czy go wykradli, czy też 



sama Hydra powierzyła im zadanie prowadzenia poszukiwań, było dla mnie 

zagadką.  

Z planem przed nosem doszłam do skrzyżowania, wmaszerowałam do 

Nieborowa i tam, naprzeciw wielkiej bramy prowadzącej do niewidocznego teraz 

pałacu, wyznaczyłam pierwszy azymut.  
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– Czym mogę pani służyć? – zapytał mężczyzna stojący w półmroku korytarza.  

– Dzień dobry, przepraszam, że zakłócam panu spokój o tej porze – 

powiedziałam i przywołam na twarz najbardziej przyjazny uśmiech. Miałam 

nadzieję, że starszy człowiek w kwiecistym szlafroku spojrzy mi przynajmniej w 

oczy, ale on utkwił wzrok w jakiś punkt nad moja głową i najwyraźniej czekał na 

ciąg dalszy. – Nazywam się Patrycja Kocjan i reprezentuję pewną szlachetną 

organizację... – wypaliłam.  

Dawno już stwierdziłam, że najskuteczniejsza w kontaktach z obcymi jest 

prawda. Albo ich zaskoczę, albo udobrucham.  

– Więc czym mogę służyć? – mężczyzna niewzruszenie patrzył w dal.  

Irytowało mnie to, ale w końcu to ja nachodzę go w środku nocy i to ja chcę 

czegoś od niego. Uśmiechnęłam się więc jeszcze raz.  

– Przyprowadził mnie do pana plan, który otrzymałam wczoraj – uniosłam 

kartkę.  

„Otrzymałam” było pewnym przekłamaniem, ale postanowiłam wziąć ten grzech 

na siebie. Przecież nie zacznę od tego, że dokonałam włamania i oto jestem.  

– A więc poszukuje pani skarbu Pułkownika? – zapytał mężczyzna i tym razem 

on się uśmiechnął. – Po tylu latach ktoś się za to wziął... Kiedy otrzymałem 

wskazówki, powiedział mi, że rozpoznam tego, kto przyjdzie po skarb, i sam 

uznam, czy zaprowadzić go w odpowiednie miejsce.  

Poczułam ogień pod czaszką. Być może tajemniczy Pułkownik – zapewne 

założyciel przestępczej szajki – przekazał jeszcze jakieś hasło rozpoznawcze? Co 

robić?  

– Proszę wejść. Herbaty?  

– Chętnie – zaryzykowałam.  

Chyba nie otruje mnie we własnym domu? Nie wie przecież, ilu ludzi za mną 

stoi, choćby po drugiej stronie ulicy.  

Zaprowadził mnie do dużego pokoju urządzonego w stylu 

dziewiętnastowiecznego salonu herbacianego kolonialnej Anglii. Grube kotary 

zasłaniały wielkie okna, inkrustowane stoliki do gry w szachy stały na straży przy 

wejściu, srebrna taca na wielkim stole wspartym na lwich łapach podtrzymywała 

stos białych filiżanek. Z zewnątrz przeciętny, w środku ten stary dom okazał się 

willą urządzona z przepychem. Brakowało tylko odpowiedniego oświetlenia – 

wszystko tonęło w półmroku osłoniętych mlecznym szkłem słabych żarówek 

imitujących ścienne świeczniki.  

– Proszę usiąść – wskazał mi wielkie krzesło, a sam sięgnął po dwie filiżanki i 

nalał herbaty ze srebrnego samowaru. – A więc przyszła pani po wskazówki 



dotyczące skarbu i mówi mi pani o tym ot, tak, wprost, nie stosując żadnych 

wykrętów, wojny podjazdowej ani retorycznych sztuczek?  

Wrzuciłam do filiżanki dwie kostki cukru i zamieszałam złoconą łyżeczką.  

– Nie, proszę pana. Osobiście brzydzę się podstępem, kłamstwem 

i dwulicowością. Kiedy życie zmusza mnie do stosowania takich sztuczek, 

odchorowuję to potem strasznie.  

Mężczyzna upił łyk herbaty. A więc i ja mogę.  

– Głos młody, a przemawia przez panią doświadczona osoba. A dlaczego szuka 

pani skarbu?  

Nie sprawiał wrażenia bandziora, a jeśli nim był, i tak pewnie już wiedział o 

kradzieży informacji Hydry. Postanowiłam postawić wszystko na jedną kartę.  

A nuż okaże się prawym człowiekiem?  

– Chcę go znaleźć, zanim odnajdą go źli ludzie. Zanim przeznaczą go na tak 

potworne rzeczy, że wolę o tym nie mówić.  

Milczał przez chwilę, znów wpatrując się w przestrzeń.  

– Szczerość bywa oznaką szlachetności i mądrości bądź naiwności. Co 

przemawia przez panią?  

Teraz ja zwlekałam z odpowiedzią.  

– Jeśli jest pan człowiekiem uczciwym – odrzekłam. – Przekonam pana prawdą. 

Jeśli nie, i przechowuje pan jakąś mapę do skarbu ukrytego przez bandziora, i tak 

nie da się pan nabrać na żadne sztuczki. Po co mam więc opowiadać bzdury?  

Pokiwał głową.  

– Jedna tylko prośba. Pułkownik ukrył skarb. To fakt. I, o ile wiem, trudno go 

nazwać człowiekiem uczciwym. To też fakt. Ale proszę go w mojej obecności nie 

nazywać bandziorem. Cokolwiek uczynił innym, dla mnie stał się wybawicielem. 

Mojej świętej pamięci żonie podarował kilka lat życia, finansując jej leczenie, póki 

nie zgasła którejś nocy, a mnie zapisał stałą rentę za pilnowanie ścieżki, na 

początku której pani teraz stoi. Dla mnie był szlachetnym biznesmenem tamtych 

lat, choć to, czego dowiedziałem się o nim później, świadczy jednak na jego 

niekorzyść...  

– Początek ścieżki, powiedział pan? – przyczepiłam się do jego słów. – Czy to 

znaczy, że wpuści mnie pan na tę ścieżkę?  

Odłożył filiżankę i wstał.  

– Proszę...  

Przeszedł na wylot przez ciemną sień i zapalił skąpe światło na wąskich, 

drewnianych schodach okrytych wzorzystym dywanem.  

Szłam za nim, ściskając w kieszeni kurtki miotacz gazu.  

W korytarzu było okropnie ciemno, czułam, że zewsząd z mroku wyskakują na 

mnie niebezpieczne stwory, jakieś czarne macki dotykały mi nóg i dłoni...  

Wiedziałam, że to tylko złudzenie, że znów mam majaki spowodowane tym 

piekielnym strachem przed ciemnością, ale nie mogłam nic na to poradzić – zanim 

weszliśmy w krąg światła, byłam cała rozdygotana.   

Skręciliśmy w lewo i dopiero po kilku metrach znalazłam się w zasięgu słabego 

światła elektrycznych świec.  

– Tutaj – powiedział, wskazując dłonią wąskie drewniane drzwi. – Za panią po 

prawej jest latarka, proszę ją zabrać...  



Po zgrzytających drewnianych schodach szedł w górę w całkowitej ciemności, 

nie zwalniając ani na moment.  

Choć miałam w torbie własne źródło światła, sięgnęłam, gdzie wskazał i 

wypuściłam z ręki szeroki krąg światła. Na szczęście latara była potężna, a ja 

zdesperowana. Patrzyłam tylko tam, gdzie padały białe promienie, starając się 

zapomnieć, że za mną, obok i nad głową mam nieprzenikniony mrok.  

Schody na strych nie były zakurzone, oblepione pajęczynami i popękane. 

Szłam więc swobodnie, wciąż pewna działania gazu CS, gdyby ktoś chciał mnie 

skrzywdzić. Teraz się nie zawaham, jak przy skinheadzie w ogrodzie.  

Zatrzymał się i poczekał, aż go dogonię. Ruchem ręki wskazał prawą stronę 

wielkiej połaci strychu.  

– Dostrzega pani wiszący na ścianie kominowej obraz przedstawiający 

ujeżdżanie koni na polanie?  

Trudno było nie zauważyć landszaftu szerokiego na metr.  

– Tak.  

– Proszę go zdjąć.  

Zaciekawiona podeszłam do ściany i uniosłam obraz. Ważył dobre dziesięć 

kilogramów, ale udało mi się go nie zrzucić na podłogę.  

– Proszę nie oglądać obrazu, a ścianę za nim.  

Skierowałam światło na ścianę. Cegły, zwykłe, przedwojenne cegły, ręcznie 

lepione, z nieśmiertelnymi śladami palców ludzi, którzy dawno już odeszli. Ale, 

ale... Jedna z nich odbiła światło znacznie intensywniej od pozostałych...  

Dotknęłam ją palcem i okazało się, że jest pokryta grubą warstwą lakieru 

bezbarwnego. Po chwili wiedziałam, dlaczego: przezroczysta farba zabezpieczała 

rysunek i litery wyryte bezpośrednio w cegle.  

– Znalazła pani? – zapytał mężczyzna.  

– Tak, znalazłam, tylko jeszcze nie wiem, co.  

– W tym już pani nie pomogę. Odkąd Pułkownik osobiście przygotował tę 

wiadomość przed laty, nikt jej nie widział. I być może nikt nie zobaczy. Bo to mnie 

pozostawił prawo decydowania, czy kogoś, kto po nią się zgłosi, dopuścić do 

tajemnicy.  

– Był pan z nim tak blisko związany?  

– Jak to bracia... Choć on poszedł w inną stronę, niż ja.  

– Bracia? – wstrzymałam oddech.  

– Do tego bliźniacy.  

Długo spoglądałam na cegłę, aż byłam pewna, że potrafię odtworzyć z pamięci 

każdy szczegół. Pewna swego, zapytałam mężczyznę:  

– Skarb, którego szukam, pochodzi z przestępstwa, ale tak starego, że już się 

przedawniło. Teraz można by wydobyć skradzione rzeczy i sprzedać oficjalnie. 

Dlaczego nie szuka pan majątku, który należał do pańskiego brata? Przecież jest 

pan spadkobiercą...  

– Nie – odparł mężczyzna. – Ja w spadku otrzymałem całkiem pokaźną 

dożywotnią rentę. Reszta należy do naszego młodszego brata, który poszedł w 

ślady Pułkownika. Podobno, bo nie widziałem go od dwudziestu pięciu lat. Jeśli 

znajdzie skarb, wszystko będzie jego. Ale, jak pani powiedziała, nie przeznaczy 

tych pieniędzy na szczytne cele...  



– I nie korciło pana nigdy, aby odnaleźć skrzynię złota?  

– Owszem – odparł rozbawiony. – Sto razy ściągałem obraz ze ściany i gładziłem 

dłonią cegłę.  

– A mówi pan, że prócz Pułkownika i mnie nikt nie widział planu.  

– To prawda, proszę pani – powiedział, kierując się na schody.  

– A pan?  

– A ja jestem od urodzenia niewidomy.  

Wstrzymałam oddech. Niewidomy! Stąd ten półmrok, oświetlenie tylko dla 

gości, stąd wzrok skierowany w nicość...  

– Jak to? – skoczyłam nagle. – Jak to? Przecież kiedy zastukałam w pana drzwi, 

nic nie powiedziałam, a pan zapytał: „Czym mogę pani służyć”? Więc dlaczego 

opowiada pan, że...  

Uniósł dłonie.  

– My, niewidomi, mamy wyostrzone inne zmysły.  

– I co?  

– I to, droga młoda kobieto, że poznałem pani płeć dlatego, iż nawet najbardziej 

ekstrawagancki mężczyzna nie używałby perfum z serii Chanell. Dobranoc, pani 

Patrycjo!  

 

 

wtorek, godz. 04.25 
W notatniku zapisałam wszystko, co zapamiętałam ze znalezionego planu 

wyrytego w cegle. Strzałkę w stronę wielkiej, zaokrąglonej litery M, liczbę 20 

i tekst:  

 

L’ESPÉRENCE NOURRIT UNE CHIMÉRE ET LA VIE S’ÉCOULE.  

 

– Nadzieja karmi Chimerę, a życie ucieka – przetłumaczyłam sobie tekst i wciąż 

uciekałam do jednego skojarzenia – z pierwszą zagadką, w której nieżyjący 

Pułkownik pisał:  

 

Wskazówkę weź i stań tam,  

gdzie w Przybytku Arcykapłana Nadzieja Chimerę karmi.  

 

Wróciłam więc pod bramę Arkadii.  

Człowiek, którego niewidomy brat przechowywał tajemnicę na strychu, nie 

mogąc jej nigdy dostrzec, ze swoim spadkobiercą postanowił się zabawić w 

łańcuszek szczęścia. Jeśli będę mieć szczęście, krok po kroku dojdę do skarbu. 

Jeśli nie – zabłądzę w tym labiryncie...  

Gdybym tylko mogła, kupiłabym bilet i weszła na teren Arkadii legalnie, jak 

uczciwy turysta. Gonił mnie jednak czas, poza tym wolałam poszukiwać skarbu o 

świcie, kiedy poranne mgły podnoszą się już, pozwalając słońcu wydobyć spośród 

zieleni pierwsze barwy świata. Gdy za kilka godzin pojawią się pierwsi zwiedzający, 

moje zadanie byłoby utrudnione...  

Westchnęłam więc i przerzuciłam plecak przez płot. Upadł z cichym chrzęstem, 

podobnie jak ja, kiedy zeskoczyłam na mokrą trawę. Spieszyłam się, bo na 



parkingu właśnie zatrzymał się zdezelowany maluszek. Wyglądał, jakby przeszedł 

kilka kraks, i jeśli był młodszy ode mnie, to niewiele.  

Kiedy krzywo wylądowałam i upadłam na trawę, wcale nie byłam szczęśliwa, 

ale po chwili uznałam, że Anioł Stróż nade mną wciąż czuwa. Z poziomu trawki, 

sama nie będąc widoczna, dostrzegłam może osiemnastoletniego chłopaka, który 

rozejrzał się uważnie, po czym wlepił wzrok w jakieś pudełko. Wyglądało jak 

przenośna gra komputerowa, ale śmiałam wątpić w to, że o wpół do piątej nad 

ranem gość przyjechał sobie w odludne miejsce pograć w elektroniczne kulki.  

Zakładaj podczas akcji, że nic nie dzieje się przypadkowo.  

Pomna pouczeniom naszych szkoleniowców uznałam, że tego chłopaka 

przyciągnął tutaj ten sam magnes, co mnie – skarb Pułkownika.  

Człowiek z dziwnym urządzeniem odwrócił się w moją stronę i spojrzał gdzieś 

nad moja głową.  

– Ten już chyba nie jest niewidomy – mruknęłam do siebie i wycofałam się za 

zalesiony wzgórek.  

Przed kilku laty byłam tu z tatą, zanim trafił do szpitala przez te swoje skarby... 

Gdyby wiedział, że jednak gdzieś tu spoczywa prawdziwy skarb, ukryty w ziemi, 

nie w jego głowie, może dziś byłby normalnym, zdrowym człowiekiem?  

Przewrotny Mistrz polecił mi szukanie skarbu, wiedząc, że cała moja rodzina 

była opętania manią poszukiwawczą. Dziadek zginął w jakichś podziemiach, mama 

leczy się regularnie, ojciec... Cóż, może kiedyś, gdy go odwiedzę, nie nazwie mnie 

swoim skarbem, a przypomni sobie, jak mam na imię.  

Szłam prosto ścieżką, po prawej zostawiając szeroki staw z dostojnie 

pływającymi kaczkami, po lewej budynek, który zapamiętałam jako Dom Jana 

Konopnickiego. Po kilku minutach dotarłam do Świątyni Diany – jasnej budowli 

zwieńczonej klasycznym tympanonem podpartym czterema jońskimi kolumnami. 

Minęłam schody prowadzące wprost do stawu, zerkając na sentencję wyrytą tuż 

pod szczytem: Dove pace trovai    d’ ogni mia guerra. Nie znałam włoskiego, ale 

słynne słowa Francesca Petrarki nie stanowiły dla mnie zagadki: Tutaj odnajdę 

pokój po każdej życiowej walce.  

Oby.  

Po prawej dostrzegłam przewężenie stawu, a w oddali spomiędzy drzew 

wyłaniał się prawdziwy akwedukt – z tym, że znikąd nie prowadził wody, był tylko 

ozdobą, tak jak widoczny po lewej Dom Murgrabiego z Łukiem Greckim.  

Mnie interesowało dziś jednak tylko jedno miejsce: Przybytek Arcykapłana.  

Dotarłam do niego w pół minuty, obeszłam całość i bez trudu znalazłam 

płaskorzeźbę przedstawiającą kobietę karmiącą uskrzydlonego gryfa. Nadzieja i 

Chimera. To tu.  

Stanęłam blisko, pomiędzy dwiema kolumnami, i spojrzałam na rozrysowany z 

pamięci plan. Brzuchata litera M przekreślona w połowie poziomą krechą. Strzałka 

w jej stronę. Dwudziestka. Hm... czas ucieka.  

Przypomniały mi się słowa Włodzimierza Wolskiego, który w Halce pisał:  

 

   A ja szukam, szukam naokół,  

   A ja go znaleźć nie mogę.  

 



Ja też nie mogłam...  

W tym momencie poczułam na plecach czyjś wzrok.  

Nie oglądaj się nagle – zdradzisz obserwatorowi, że zdajesz sobie sprawę z jego 

obecności.  

Spojrzałam w górę, uniosłam kciuk do słońca i pozorując jakieś obliczenia 

okręciłam się powoli na pięcie. Głowę unosiłam wysoko, ale mój wzrok spod 

przymrużonych powiek penetrował okolicę. Nie dostrzegłam obecności 

kogokolwiek, ale przecież nie zapomniałam o człowieku w zdezelowanym 

maluszku. Dlatego przysiadłam na murku i w geście znudzenia oparłam brodę na 

dłoni. Nie nudziłam się broń Boże, świadomość, że gdzieś pod moimi stopami kryje 

się pakunek ze skarbami, dodawała mi skrzydeł bardziej, niż litr napoju 

energetyzującego, ale najgorsze, co mogłoby mi się przydarzyć, to odnalezienie 

skarbu i natychmiastowa utrata go na rzecz jakiegoś bandziora.  

Dlatego w bezruchu obserwowałam lustro wody, przyglądałam się drzewom i 

prześwitującemu między nimi akweduktowi. Stąd, z boku, wyglądał jak zwykły 

mur, pionowy komin, jak litera I.  

Co innego z przodu. 

Uniosłam brwi i spojrzałam w notatki. Z przodu wyglądał jak postawione na 

sobie dwie litery M. Albo jedna przekreślona poziomą krechą...  

Mam cię!  

Wstałam leniwie, choć nogi paliły mnie, jakbym stała na rozpalonym węglu. 

Wkładając wiele wysiłku w powstrzymanie się od biegu wróciłam pod płaskorzeźbę 

i zrobiłam w stronę akweduktu dwadzieścia kroków, ufna, że gdyby chodziło o 

pary kroków, Pułkownik napisałby słynne PK.  

Zatrzymałam się dokładnie przy murku, na którym przed chwilą siedziałam. 

Klapnęłam więc znowu, tym razem w akcie rezygnacji opuszczając głowę.  

Nic. Trawa.  

Dopiero ponad metr dalej dostrzegłam nieregularną, częściowo zarośniętą 

trawą plamę zaschłego gipsu. To doskonałe miejsce na ukrycie małej skrzyneczki! 

Pułkownik mógł tu przyjść sam, przydźwigać worek z gipsem, wody miał w stawie 

pod dostatkiem. Wykopał dołek, wlał gips i wcisnął w niego skrzyneczkę ze 

skarbem. Wprawdzie skarb kojarzy się zwykle z wielką skrzynią wypełnioną 

złotymi monetami, ale nie szukałam legendarnych pozostałości po piratach, lecz 

jakichś skradzionych przed laty kosztowności albo złota...  

Przesunęłam się nad plamę i z plecaka wyjęłam nóż. Fundacja wiedziała, co 

robi: Dostarczyła nam noże niewielkie, ale ostre, z niezwykle twardej i wytrzymałej 

stali. Stukając nim w płytkę gipsu, miałam nadzieję, że sprawiam wrażenie 

dziewczyny, przed którą długie godziny oczekiwania na kogoś, z kim umówiła się 

w tym romantycznym ogrodzie.  

Gips, choć nie jest najtwardszą masą na świecie, prawie nie ustępował. 

Wyobraziłam sobie, że rzeczywiście strawię tu kilka godzin...  

Wsadziłam nóż w jedyną wąską szparę powstałą w wyniku pęknięcia 

spowodowanego pracą korzeni pobliskiego drzewa. Ale nóż nie był łomem, nie 

dokonał żadnych zniszczeń.  

– No to zadziałamy inaczej – szepnęłam do siebie i z plecaka wyjęłam foliowy 

worek.  



Patyczki, rurki, druciki, kilka rodzajów gumy do żucia...  

Z nią należało postępować ostrożnie. Niebieskie listki odłożyłam, starając się ich 

nie dotykać. Zabrałam natomiast inne, żółte opakowanie. Miałam w nim tylko dwa 

listki – i to powinno wystarczyć.  

Oderwałam po połowie obu listków i zetknąłem je z sobą, mocno ściskając. 

Wsunęłam żółtą masę w szczelinę i wstałam, przeciągając się.  

Dwadzieścia sekund.  

Zarzuciłam plecak na ramię i wróciłam pod relief z Chimerą.  

Dziesięć sekund.  

Odwróciłam się powoli w chwili, kiedy za sobą usłyszałam po raz drugi w ciągu 

tej doby dźwięk silniczka. Tym razem skojarzyłam go bezbłędnie – aparat 

fotograficzny!  

Pięć sekund.  

W oko wpadł mi odblask słoneczny odbity od teleobiektywu – ktoś leżał na 

wzgórku obok Domku Gotyckiego i osłonięty potężnymi kamieniami robił mi 

zdjęcia! To łajdak!  

Trzy sekundy.  

Miałam ochotę pobiec i zwymyślać go, ale czekało mnie coś o wiele 

ważniejszego. Należało wydobyć z resztek gipsu to coś, co tam być może się 

znajduje, i zniknąć, zanim namolny fotograf przystąpi do szturmu.  

Sekunda.  

Eksplozja nie przypominała dźwięku, jaki dobiega z ekranu telewizora. Kojarzyła 

się raczej z hukiem pękającej żarówki. Pach – i po wszystkim.  

Znudzonym krokiem poszłam w tamtą stronę. Położyłam plecak tuż za 

resztkami gipsowej łachy i powstrzymując się przed rozdrapaniem szarych 

odłamków wyjęłam spod klapy mapę. Rozłożyłam ją i przyglądając się liniom dróg 

sięgnęłam pod papierem w najciekawsze miejsce na świecie.  

Gips rozpadł się na setki maleńkich kawałków, ale nie znalazłam w nim żadnej 

skrzyni. Jedyne, na co natknęły się moje pracowite palce, to był płaski kwadratowy 

pojemnik o boku dziesięciu centymetrów.  

Mimo że przesypałam cały gips, nic poza tym nie odkryłam.  

Po trosze rozczarowana, po trosze podniecona, że jednak coś mam, wrzuciłam 

znalezisko razem z mapą do plecaka i odeszłam w stronę akweduktu. Zamierzałam 

przedostać się na drugą stronę strumienia i obejść park niepostrzeżenie. Stąd 

mogłam choćby stopem dotrzeć do Łańcuta, a stamtąd dokądkolwiek...  

Trzask migawki i dźwięk silniczka przewijającego film zaskoczył mnie tuż przy 

akwedukcie.  

Chłopak, który przyjechał maluchem, wyszedł zza czerwonego ceglastego muru 

i zrobił mi jeszcze jedno zdjęcie.  

– Co tam znalazłaś? – zapytał bezczelnie.  

Przez chwilę nie oddychałam, ale uznałam, że to bez sensu, uduszę się i tyle. 

Westchnęłam więc i usiadłam na plecaku.  

– A więc czekaliście, aż to znajdę i wydłubię, a teraz przychodzicie po gotowe? 

Rozczaruję was: mało tego jest jak nie wiem co.  

Chłopak schował aparat do torby fotograficznej i teraz dopiero skojarzyłam, że 

to przecież z nim nieomal zderzyłam się w Katowicach, pod domem skinheadów.  



– Wszystko to ładnie, ale dlaczego mówisz do mnie w liczbie mnogiej? – zapytał 

grzecznie i przysiadł obok, na murku.  

– Mówię do ciebie jako do przedstawiciela całej tej waszej szajki – wydukałam 

i wszystko mi już było obojętne.  

Szkoda, ale chyba za bardzo się spieszyłam.  

– Jeśli masz na myśli moją redakcję, to bardzo się ucieszą, kiedy im powtórzę 

twoje słowa.  

– Redakcji? – wybałuszyłam oczy, i choć wiedziałam, że nie wyglądam tak 

najkorzystniej, wciąż gapiłam się na niego bez mrugnięcia. – Jakiej redakcji?  

– Mojej – pokazał mi identyfikator prasowy.  

Nie znałam jego gazety, ale trudno znać wszystkie tytuły wychodzące w Polsce. 

Zresztą nie to było ważne. Jest dziennikarzem, działa sam!  

– Nie jesteś z Hydry? – zapytałam odruchowo.  

– Nie, nawet nie znam takiej gazety. To tygodnik?  

Odetchnęłam. Nie ma nawet pojęcia, o czym mówię.  

– Nie, daje popalić codziennie. Ale mam nadzieję, że przeze mnie splajtuje. 

Czemu się za mną włóczysz z tym aparatem? Najpierw w Katowicach, teraz tu. 

Śledzisz mnie?  

Chłopak rozłożył ręce.  

– Bez urazy, takie dostałem zadanie redakcyjne. Jestem w klasie maturalnej i 

chcę sobie wyrobić opinię niezawodnego w redakcji, więc dali mi tych skinów.  

– Co ci dali?  

– Jako temat. Miałem zrobić skinów. Ale podsłuchałam rozmowę takich dwóch 

o planie dojścia do skarbu, potem napatoczyłaś się ty i ten wielki facet, wreszcie 

zrobiłem kilka fotek, jak włazisz przez okno do domu skinów. Uznałem, że sama w 

sobie stanowisz ciekawszy materiał od bandy łysoli.  

– Dziękuję – przeczesałam włosy dłonią.  

– Proszę bardzo. Pokażesz mi to pudełeczko?  

Pokręciłam głową.  

– Dostrzegłeś je z takiej odległości?  

– Przez teleobiektyw widziałem nawet, jak je otrzepujesz z pyłu. Jak na mój 

gust, to srebrna papierośnica.  

Sięgnęłam pod klapę plecaka i nacisnęłam krawędź pudełka. Rzeczywiście – w 

środku tkwiło dwadzieścia papierosów z filtrem. Samo pudełko musiało być 

szczelne, bo zawartość, mimo upływu lat, była nietknięta przez wilgoć.  

Jak rewolwerowiec chłopak w sekundę wyjął aparat i strzelił kilka fotografii.  

– To ma być twój skarb? – zapytał. – To wygląda raczej jak zestaw do 

indywidualnej hodowli raka.  

– Nie palisz? – zapytałam.  

– A czy ja wyglądam na samobójcę? Kocham moje życie i nie będę go sobie 

skracał.  

To proste stwierdzenie zjednało mi młodego dziennikarza. Dlatego przy nim 

wyjęłam papierosy z pudełka i każdy rozwinęłam, nacinając go ostrzem 

szwajcarskiego scyzoryka. Na koniec zostawiłam sobie ten, który w sposób 

oczywisty odbiegał wyglądem od pozostałych – był grubszy i cięższy.  



Ze szczególną ostrożnością rozcięłam bibułkę. Wysypała się z niej tylko szczypta 

tytoniu, za to ze środka wypadła przezroczysta folia i rozwinęła się w niemal 

idealny kwadrat o boku siedmiu centymetrów. Sama zaś bibuła okazała się listem 

pokrytym zaszyfrowanym tekstem.  

Chłopak zdążył zrobić kilka zdjęć, zanim podniosłam kliszę z ziemi. Spojrzałam 

pod słońce i ku swojemu rozczarowaniu dostrzegłam setki kropek i kresek, jakieś 

połówki liter i niedokończonych strzałek. Nic, absolutnie nic nie wynikało z tego 

zdjęcia.  

– Może to nam coś da? – wskazałam i spojrzałam na chłopaka. – Ale obiecaj – 

zastrzegłam sobie – że zrobisz te swoje zdjęcia i znikasz. Nie chcę, żebyś się za 

mną włóczył przez całą Polskę. Nie wiem, jak to zrobiłeś, że mnie znalazłeś, ale 

nie życzę sobie. Masz swój artykuł i jedź.  

– Ja nie piszę artykułów. Robię fotoreportaże i do tego piszę relacje 

reporterskie.  

– A pisz, co chcesz. Ja jestem widocznie za głupia, żeby to rozróżniać, ale wiem 

jedno: nie życzę sobie, abyś mi siedział na karku.  

– Oczywiście – odparł i wstał, robiąc zdjęcia trzem mężczyznom przybyłym pod 

bramę Arkadii czerwonym samochodem sportowym.  

Przeskoczyli przez bramkę zupełnie jak ja, i podążali szybko w naszą stronę. – 

Na karku nie ma mowy. Będę się trzymał z tyłu.  

Mężczyźni – wielcy i grubokarczaści – najwyraźniej szukali czegoś na terenie 

ogrodu. Rozglądali się, zerkali na kamienie i obchodzili wkoło przybytki i świątynie.  

– Chyba pora znikać – powiedziałam i schowałam klisze do zewnętrznej kieszeni 

kurtki.  

Papierośnicę podniosłam i otrzepałam z resztek gipsu w chwili, kiedy jeden z 

mężczyzn dostrzegł nas sterczących pod akweduktem.  

Działali szybko: zanim my doszliśmy do połowy ścieżki, mijając przesmyk 

między stawami, usłyszeliśmy krzyk jednego z przybyszów:  

– Tu jest ta chałupa antykapłana!  

– Przybytek Arcykapłana, baranie! – uprzejmie poprawił go drugi.  

– Nieważne, sam zbaraniejesz, jak to zobaczysz. Ktoś był szybszy. Świeży 

odstrzał, gips poszedł w mak.  

– Gips? – odkrzyknął ten pierwszy. – Ta mała z tym chudasem mieli coś takiego 

wytytłanego w gipsie...  

Nie czekaliśmy na ciąg dalszy. Tupot butów świadczył o rozpoczętych 

poszukiwaniach.  

– Szybko, przeskakuj! – krzyknął młody fotoreporter, pomagając mi wejść na 

płot.  

Sam wspiął się w chwili, kiedy ja lądowałam tuż obok jego maluszka. A 

papierośnica – niestety! – po drugiej stronie płotu.  

– Muszę po nią wrócić! – wskazałam leżące w trawie znalezisko.  

– Zwariowałaś? – otworzył drzwi pojazdu. – Oni z nas wycisną ostatnie soki. 

Wskakuj!  

– Ale ja muszę...  

Złapał mnie za rękę i wepchnął do auta. Sam zasiadł za kierownicą i odpalił 

silnik.  



– Zapnij pasy.  

Wykonałam polecenie, przyglądając się, jak szeroki w ramionach mężczyzna 

podnosi z trawy znalezisko i wyciąga ze środka bibułę z notatkami. Potem pokazał 

maluszka i ruchem brody poszczuł kolegów na nas.  

– Dopadną nas za chwilę. Mają sportowy wóz.  

– To pontiac. Zobaczymy – powiedział chłopak i nacisnął gaz.  

Mimo fatalnego wyglądu maluszek przyspieszył ostro. Kiedy osiągnął 

dziewięćdziesiątkę, silnik nadal grał spokojnie, choć powietrze świstało w małych 

trójkątnych okienkach.  

Gdy wypadliśmy na prostą prowadzącą między polami, na liczniku było już sto 

dwadzieścia.  

– Zaraz odfruniemy – powiedziałam, z daleka dostrzegając Pontiaca.  

– Jeszcze nie – odparł fotoreporter skupiony na prowadzeniu. – Odfruwa dopiero 

przy stu sześćdziesięciu.  

I nie kłamał!  

Dwa razy wchodząc w zakręt znacznie zwolnił, ale w pewnym momencie 

prędkość sięgnęła stu pięćdziesięciu kilometrów. Choć dla ścigających nas 

mężczyzn nie była to szybkość zawrotna, wyraźnie wzięliśmy ich przez 

zaskoczenie.  

Kiedy w kilka minut później dojechaliśmy do Łowicza, chłopak przyhamował 

ostro i tuż za torami skręcił w lewo.  

Zatrzymaliśmy się za odrapanym budynkiem w chwili, kiedy przez przejazd 

kolejowy niemal bez hamowania przeskoczył amerykański sportowy wóz.  

– Do widzenia – pomachał im chłopak.  

A ja pogładziłam wydartą tapicerkę samochodu.  

– To najszybszy maluszek, jakiego widziałam.  

– Bo to jest seicento sporting z turbodoładowaniem. Wsadziłem na niego tylko 

taką budę. Trochę jak Pan Samochodzik, czytałaś kiedyś książki Nienackiego?  

– Jasne. Facet straszył starym gruchotem, a pod maską miał silnik z ferrari. 

Dawaj aparat.  

Nagła zmiana tematu zbiła go z pantałyku. Ale pokręcił głową.  

– Nikomu nie daję aparatu.  

– No to sam wyjmij film. Musimy wywołać twoje zdjęcia. Może jest na nich ta 

kartka, którą zgubiłam.  

Uśmiechnął się dumnie.  

– Jasne, że jest, z całym tym szyfrem. Ale wywołujesz na własny koszt?  

– Dawaj, dawaj. Patrycja jestem.  

Znów go zaskoczyłam. Ale teraz zareagował dopiero, kiedy przewinął cały film 

do kasety i otworzył klapkę aparatu.  

– Benek.  

 

 

wtorek, godz. 05.30  
– To naprawdę takie ważne? Dwie stówy? – mężczyzna wetknął do lewego ucha 

pół małego palca i potrząsnął nim pospiesznie.  

Wbrew moim obawom nie wyrwał sobie jednak połowy głowy.  



– Nie jestem z natury rozrzutna – oświadczyłam. – Ale to naprawdę ważna i 

pilna sprawa.  

– Dobra – rozczochrany fotograf oblizał wargi. – Dawajcie ten film i przyjdźcie 

za pół godziny. Muszę uruchomić maszynerię. Aha, i połowa teraz, jako zaliczka.  

Wyjęłam z portfela banknot stuzłotowy i wręczyłam mężczyźnie.  

– Pół godziny.  

 

 

wtorek, godz. 06.20  
– Częstotliwościowy, najprostszy na świecie – oświadczyłam, po czym nad 

każdą cyfrą zaczęłam wpisywać poszczególne litery.  

– O co tu biega? – chciał wiedzieć Benek.  

– Szyfrowanie polega na tym, że każdej literze przypisuje się konkretną liczbę 

lub cyfrę – wytłumaczyłam. – Odszyfrowanie takiego tekstu nie jest trudne. Po 

pierwsze wiem, z jaką częstotliwością występują w języku polskim poszczególne 

litery. I widzę, które cyfry się powtarzają. Poza tym te, które są pojedyncze, to 

mogą być tylko a, i, z, w, u, o. Tak jak tutaj. Ilość wyrazów dwuliterowych też jest 

skończona, i zawsze składają się z samogłoski i spółgłoski. Za, od, do, we i tak 

dalej. Już coś wychodzi...  

Wychodziło, ale Pułkownik wyraźnie miał ochotę pobawić się z poszukiwaczem 

skarbów. Zamiast prostych dwóch zdań znów układała mi się fantastyczna mozaika 

informacji. Tym razem mnie jednak nie zaskoczył – a to dzięki zagadce, jaką zadał 

mi wczoraj Waldemar.  

– Rozumiesz coś z tego? – zapytał Benek.  

– To już moja sprawa. Mogę ci to dać, chcesz, znajdź sobie to miejsce.  

– Ale to jakiś bełkot! – pstryknął w popisane zdjęcie. – Dałaś dwie stówy za 

prawo odczytania takiego czegoś? Co to za pałac von Tiele-Wincklerów? Co za 

jedni?  

– Założyciele sporego miasta. Poszukaj sobie gdzieś... – powiedziałam 

zdawkowo i jeszcze raz przeczytałam cały tekst:  

 

Tam pałac stał piękny von Tiele-Wincklerów,  

gdzie dziś znajdziesz tylko ruch ciągły,  

idź śmiało od bramy, co dziś jej już nie ma 

na dwieście trzydzieści i PK czterdzieści,  

a ciężki prostokąt nie szary, lecz jasny 

uniesie się drogę wskazując do skarbu.  

 

Wiedziałam doskonale, że Tiele-Winklerowie mieli swój pałacyk w Katowicach. 

A dokładnie gdzie? Chyba też wiedziałam, jak się zorientować... Płyt o takich a nie 

innych kolorach musiałam szukać już na miejscu.  

– Dziękuję ci, Benek, dalej muszę lecieć sama! Proszę cię, nie publikuj mojego 

wyraźnego zdjęcia, dobrze?  

– To mogę ci obiecać – rozchmurzył się i otworzył mi drzwiczki zdezelowanego 

malucha. – Wsiadaj. Obiecuję też, że powoli i spokojnie dowiozę cię na dworzec.  

 



 

wtorek, godz. 07.00 
– Nie będę się meldować numerkiem, nie jestem zakolczykowaną jałówką – 

zbuntowałam się ostro i głośno, kiedy koziobrody operator w centrali Fundacji 

zażądał podania przypisanego mi od dawna kodu identyfikacyjnego.  

Komu innemu podałabym, ale asystent Mistrza, Kozi Bródka, złościł mnie jak 

nikt w tej Fundacji. – Ma pan tam to urządzenie sprawdzające głos, a w ogóle kto 

inny łączyłby się z mojego komunikatora?  

– Ale procedura... – zaczął mężczyzna.  

– ...jest nieważna – wtrąciłam, wpatrując się za okno przedziału. Pociąg ruszył. 

– Ważne jest za to, aby zorganizował mi pan na dzisiejsze popołudnie ekipę 

remontową do Katowic.  

– Remontową? – zapytał podejrzliwie Kozia Bródka.  

– A co powiedziałam? – spytałam zaczepnie. – Wszystko jest nagrane, może 

pan sobie odsłuchać. Remontową do rozebrania kawałka chodnika. Dokładnie 

podniesienia płyty chodnikowej i wykopania dołka pod nią. Potrzeba ludzi, barierki, 

narzędzia i takie tam. Aha, i jeszcze poproszę o to urządzenie, co piszczy, jak pod 

ziemią jest jakieś żelazo.  

– Wykrywacz metalu. Gdzie i kiedy? – Mężczyzna dał za wygraną.  

– Dziś. Niech czekają na mnie na Rynku pod Domem Handlowym Skarbek. Tam 

są ławki i takie miejsce, gdzie emeryci karmią gołębie. Niech siedzą tam od 

czternastej choćby do nocy.  

– Dobrze – zgodził się Kozia Bródka. – A na jakim jesteś etapie?  

– Procedura – odparłam i ledwie powstrzymałam atak śmiechu. – Procedura 

przewiduje, że zdam raport po zakończeniu akcji.  

– Przygotuję ekipę – przełknął moje słowa bez komentarza. – Co teraz robisz?  

– Teraz? Kończę rozmowę i idę spać. Najwyższa pora. Dobrej nocy życzę. Czy 

też miłego dzionka.  

Byłam bezczelna i wiedziałam o tym. Ten człowiek budził we mnie jednak taką 

niechęć, jakby przynajmniej pożarł mojego ukochanego kanarka. A przecież 

kanarek siedział w domu, w klatce, i czekał, aż mu zagwiżdżę jego ulubioną 

melodię.  

Musi jeszcze poczekać – pomyślałam, zamykając oczy i wtulając się w zielony 

plecak.  

 

wtorek, godz. 12.35  
– ...ten pałacyk. Spróbuj mi go zlokalizować z dokładnością do kilku metrów – 

powiedziałam do swojego zegarka ukrytego w skórzanej opasce, zerkając pilnie, 

czy ktoś nie przypatruje mi się z korytarza. – To bardzo ważne.  

Waldemar zareagował natychmiast.  

– Damom się nie odmawia – odrzekł wyraźnie zadowolony. – Załącz sobie 

nagrywanie, powiem ci dokładnie.  

– Kochany jesteś, Waldemar – powiedziałam, manipulując miniaturowymi 

przyciskami zegarka. Nie lubiłam tych wszystkich elektronicznych zabawek, ale 

czasem rzeczywiście się przydawały. – Czekaj, załączam... Już. Mów.  

Do mojego ucha poprzez słuchawkę popłynął dźwięczny głos Waldemara:  



– 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. A może siedemdziesiątka. Miałaś okazję go poznać w ogrodzie 

przy domu skinów. Wykształcony, tajemniczy... A co do pałacyku, łatwo trafić. 

Idziesz aleją Korfantego...  

Tłumaczył mi przez chwilę, po czym poradził jednak odwołać się do 

tajemniczego mężczyzny.  

Tak też zamierzałam uczynić.  

 

 

wtorek, godz. 14.10 
– ...bo jest pan uczciwym człowiekiem.  

Wielki mężczyzna odłożył potężny bochen chleba z wbitym weń nożem. Uniósł 

lewą brew i przyjrzał mi się uważniej.  

– Tego nie możesz być pewna, młoda damo – powiedział i wskazał mi 

zdezelowane krzesło.  

Usiadłam, opierając się o drewnianą ściankę działkowej chatki. Tu, pośród traw 

i kwitnących jabłoni, starszy mężczyzna w zniszczonej marynarce wyglądał 

tajemniczo, ale łagodnie.  

– To Waldemar powiedział, abym do pana przyszła i poprosiła o pomoc, a on 

się zna na ludziach.  

Odkroił kromkę i podał mi ją, po czym znów wbił nóż w chleb. Po chwili żuł 

świeżą pajdę, wpatrując się w pojedyncze chmury.  

– Pogoda jest iście majowa – powiedział. – Nastolatki biegają po mieście, 

zakochują się, plotkują, odrabiają zadania, niektóre piszą zdaje się maturę... A 

tymczasem od wczoraj jesteś już drugą osobą, która zachowuje się, jakby miała 

nie szesnaście, a trzydzieści lat, i na karku poważną misję i odpowiedzialność.  

Nie bardzo wiedziałam, co odpowiedzieć, więc taktycznie milczałam.  

– Pan Zaid al Muhammad był moim dobroczyńcą – wypalił nagle.  

– Zna pan Zaida? – szeroko otwarłam oczy. Zaid, Syryjczyk, był naszym 

specjalistą od terrorystów i przestępczości zorganizowanej. Szkolił nas przez dwa 

lata, uczył analizy materiału i zachowań w sytuacjach krytycznych. – Co on ma do 

tego wszystkiego?  

– Ano to, że twój kolega robi wszystko, aby go odnaleźć.  

– Zaid zaginął?  

Mężczyzna spojrzał znów z ukosa, po czym uniósł dłoń.  

– Nie chcę zdradzać spraw, których nie przekazali ci oficjalnie twoi szefowie. 

Widzę, że masz inną misję.  

– Ale co z Zaidem? Co mu się stało?  

Wielki człowiek wstał i położył mi dłoń na ramieniu.  

– Uprowadzony. Ale twój chłopak go znajdzie.  

– Waldemar nie jest moim chłopakiem – powiedziałam i mimo całej siły woli nie 

zdołałam opanować gorącego rumieńca, który wyskoczył na moje policzki.  

A mężczyzna przyglądał mi się chwilę, po czym pokręcił głową.  



– Nie jest? No to będzie... No, słucham więc, panno Patrycjo, o co właściwie 

chodzi?  

No to będzie? A co on sobie myśli, ten człowiek, że zna przyszłość? Będzie albo 

nie będzie, moja sprawa, no i Waldemara. Czemu się wtrąca w nie swoje życie...?  

– Zamyślona?  

Potrząsnęłam głową. Moje sprawy są tu nieważne, nawet, jeśli Waldemar coś 

mu naopowiadał. Muszę znaleźć dworek.  

– No tak, w końcu nie wyłuszczyłam swojej prośby – poczułam, że rumieniec 

mija. Cudownie. – Chodzi mi o dokładną lokalizację byłego dworku von Tiele-

Wincklerów.  

– O! – mężczyzna wskazał furtkę i sam skierował się na alejkę między działkami. 

– Tym mogę służyć, nawet przyda mi się spacer. A lokalizację znam doskonale, 

wczoraj przerabialiśmy to z twoim chłopakiem.  

– On nie jest moim chłopakiem! – tupnęłam, ale trawa wyciszyła dźwięk.  

– Tak, tak... – wielkolud machnął ręką i nawet się nie obejrzał.  

Miałam ochotę podbiec i kopnąć go w kostkę. Zamiast tego podreptałam za nim 

grzecznie.  

 

 

wtorek, godz. 14.45 
– Tu – tym razem to on tupnął, i mimo że jego buty były mniej solidne od moich 

pionierek, to aż echo poniosło. – Proszę bardzo. Co tym razem? Wykopaliska? 

Wątpię, czy to się uda na środku ulicy...  

Pokręciłam głową i wyjęłam busolę.  

– Tam pałac stał piękny von Tiele-Wincklerów, gdzie dziś znajdziesz tylko ruch 

ciągły – powtórzyłam frazę z zagadki. Na ulicy rzeczywiście ruch był spory.  

– Nie będę tu kopać – oświadczyłam. – Muszę tylko stąd wyznaczyć kierunek. 

Jak to było...? Idź śmiało od bramy, co dziś jej już nie ma, na dwieście trzydzieści 

i PK czterdzieści.  

Na tarczy ustawiłam azymut dwieście trzydzieści i obróciłam się, trzymając 

busolę na wyciągniętej dłoni przed sobą. Kontynuowałam obrót do chwili, gdy 

czarna strzałka wskazująca północ weszła między dwie zielone, fosforyzujące linie 

na tarczy. Wówczas spojrzałam na kierunek, jaki pokazywał plastikowy celownik.  

– Obiecujące – bąknęłam i poszłam przed siebie, chowając busolę do kieszeni. 

Azymut miałam ustawiony, znałam cel, pozostało odliczyć czterdzieści PK – par 

kroków.  

Przeszłam osiemdziesiąt kroków, spoglądając pod nogi, po czym poszłam dalej, 

aż do końca szerokiego chodnika. Nie zamierzałam nikomu zdradzać, że niemal 

oczy wyskoczyły mi z orbit od wypatrywania jaśniejszej płyty chodnikowej.  

Jak zaklęcie powtarzałam w kółko:  

 

 ...a ciężki prostokąt nie szary, lecz jasny,  

uniesie się drogę wskazując do skarbu.  

 

Nie szary, lecz jasny.  



Prostokąty pod moimi stopami były ciemne, zadeptane, ale musiałam brać pod 

uwagę, że cokolwiek jest schowane pod tym chodnikiem, czeka tam od trzydziestu 

lat. Płytki miały prawo ściemnieć...  

A mimo to serce uderzyło mi mocniej, gdy przy dziewięćdziesiątym kroku 

trafiłam na płytę równie dużą i solidną, jak pozostałe, ale wyraźnie jaśniejszą...  

Czyżby to tu? Czy to w tym miejscu, w środku miasta, spoczywa wielki skarb?  

I opadły mnie wątpliwości.  

Jak można było schować kosztowności i złoto pod chodnikową płytą? Jeśli 

cokolwiek tu się znajduje, należy raczej spodziewać się kolejnej zagadki. Dobre i 

to...  

Odwróciłam się, aby podziękować wielkiemu mężczyźnie, ale nie zauważyłam 

go ani w miejscu, gdzie stał dworek, ani na chodniku, ani pod drzewem.  

Zniknął. A ja, paskuda, nawet się nie pożegnałam.  

Kiedyś go odwiedzę i podziękuję – dałam sobie słowo, nieświadoma, że 

niektórych obietnic nie udaje się w życiu dotrzymać.  

Zawróciłam w stronę Rynku, z daleka dostrzegając trzech robotników w 

kombinezonach, karmiących siedzące im na kolanach gołębie.  

 

 

wtorek, godz. 20.20 
Bezczelnie wjechali na chodnik remontowym pojazdem i wyciągnęli barierki, 

taśmy grodzące, skrzynkę na kółkach z wystającymi narzędziami i wielki kilof.  

Trzymałam się z daleka – kiedy byli już gotowi, przeszłam się po chodniku i w 

pewnej chwili przykucnęłam, poprawiając język w bucie. Obserwowali mnie i 

wiedzieli, że od tego miejsca mają zacząć szukać skarbu.  

I szukali już od pięciu godzin.  

Dwukrotnie wzywałam jednego z nich i wypytywałam za rogiem. I wciąż 

słyszałam, że mam sobie jeszcze pójść na spacer.  

– Kiedy się przekonamy, że to już pora, dokonamy eksploracji.  

– Ale ta wasza maszyna co, nic nie wykryła? Czy w ogóle jej nie wyjęliście? Bo 

jakoś nic takiego nie widziałam.  

Westchnął.  

– Wykryła. Od razu. Jest zamontowana w tym wózku z narzędziami. Chyba nie 

chce pani, abym chodził po ulicy ze słuchawkami na uszach i machał metalowym 

talerzem nad ziemią. Zaraz by się tu zleciało pół miasta, łącznie z sępami ze 

wszystkich redakcji.  

Co prawda, to prawda.  

– Ale kiedy to wyjmiecie?  

– Ruch się uspokaja. Za pół godziny.  

 

 

wtorek, godz. 20.35 
Hotel Katowice był po prostu najbliżej, a po przespaniu ledwie kilku godzin w 

pociągu nie czułam się na siłach, by szukać czegokolwiek innego. Wykorzystałam 

ze wstrętem swój fałszywy dowód osobisty – postrzał mnie dokładnie o dwa lata – 



i zaniosłam do pokoju plecak. Gdyby nie emocje związane z podnoszeniem 

chodnikowej płyty, wpadłabym pod prysznic, a potem utonęła w jasnej pościeli...  

Zamiast tego umyłam twarz i opuściłam pokój.  

 

 

wtorek, godz. 20.50 
Robotnicy narzekali na niskie płace, pili piwo i śmiali się głośno, czyli robili to, 

co wszyscy robotnicy podczas prac remontowych. Gdybym nie wiedziała, że każdy 

z tej trójki kończył studia, specjalne kursy, że jest wyszkolonych specjalistą 

ochrony, uznałabym, że kolejna ekipa została wysłana do prac ziemnych. I o to 

chodziło.  

Podeszłam do nich bez żadnych manewrów oskrzydlających, bo właśnie z 

ziemnego piasku zmieszanego z kamykami wydobywali metalową puszkę. 

Zachowały się na niej mimo działania wilgoci resztki obrazka przedstawiającego 

kolorowe ciasteczka.  

Jak lwica broniąca młodych rzuciłam się na pudełko.  

– Nie tak ostro, proszę – najstarszy z mężczyzn podał mi scyzoryk, dwaj 

pozostali stanęli tyłem do mnie, obserwując przechodniów.  

Gdzieś miałam swój nożyk, ale byłam mu wdzięczna, że nie muszę marnować 

czasu na szukanie. W takim pudełku dałoby się ukryć kolię z brylantami i sztabkę 

złota! Ale waga znaleziska rozczarowała mnie...  

Przecięłam warstwę laku i zdarłam przykrywkę. W środku znalazłam owinięte w 

kawałek gazety dwa przedmioty – sztywną folię sprawiającą wrażenie 

identycznego usianego kropkami kwadratu jak ten, który miałam już przy sobie, i 

małą karteczkę z tekstem. A więc ciąg dalszy zagadki...  

– Zagrożenie – powiedział jeden z agentów.  

Rozejrzałam się uważnie, zamykając jednocześnie pudełko i zapinając kieszenie 

kurtki. Nie zauważyłam niczego dziwnego. Dopiero po chwili dostrzegłam czterech 

mężczyzn, rosłych i krótkowłosych, którzy zbliżali się do nas szybkim krokiem. 

Trzej szli równo, i prowadzili swojego kolegę, który mamrotał pod nosem i zataczał 

się tak, że na zmianę zmuszeni byli go podtrzymywać. Już, już nas mijali, kiedy 

ten cuchnący spirytusem osiłek padł dokładnie przed moimi nogami.  

– Wstawej, baranie! – krzyknął na niego jeden z kolegów i wyciągnął rękę, aby 

pomóc mu wstać. Agenci Fundacji zbliżyli się, ale przybysze byli szybsi – zamiast 

dłoń pijanego, mężczyzna złapał metalowe pudełko, które trzymałam w garści. 

Nietrzeźwy przestał bełkotać i złapał mnie za piętę, jednocześnie popychając 

kolano. Nie miałam szans zachować równowagi – upadłam, zagradzając drogę 

swoim ludziom.  

Co działo się potem, mogłam tylko obserwować, wygrzebując się z dołka 

pozostawionego przez naszych „robotników”. Trzej napastnicy stworzyli mur 

zagradzający agentom Fundacji dostęp do puszki, a dwaj pierwsi rzucili się w dziką 

ucieczkę.  

Ludzie Fundacji poradzili sobie w kilka sekund z agresywnymi przeciwnikami, 

ale ten czas wystarczył, aby złodzieje wskoczyli do nadjeżdżającego mercedesa. 

Kilka sekund i zniknęli z pola widzenia, podobnie jak trzej lekko poturbowani ludzie 

z „muru”, którzy pobiegli w drugą stronę.  



Robotnicy wrócili pod ogrodzone barierki i rozłożyli ręce.  

– Strasznie mi głupio – powiedział najstarszy, zapewne szef grupy. – Rozegrali 

to szybko i ryzykownie. Zawodowcy albo wariaci.  

– Wiedzieli, że nie użyjemy broni – powiedział niski człowiek o bardzo płynnych 

ruchach.  

Właśnie wyrównywał piasek pod płytą i po chwili chodnik wyglądał tak, jak o 

poranku.  

– Złożymy do Fundacji raport – westchnął najstarszy. – Oj, dostanie się nam...  

– Nie trzeba – powiedziałam i machnęłam ręką w ślad za uciekinierami. – 

Napiszcie, że zgodnie z poleceniem wydobyliście puszkę.  

– Ale ją straciliśmy!  

– Tak panu zależy na starej, przerdzewiałej puszce? – zapytałam i z obszernej 

kieszeni wyjęłam dwa zawiniątka – kawał kliszy i zapisany kartonik.  

Oba owinięte były w gazetę.  

 

wtorek, godz. 21.35 
Leżałam na szerokim łóżku z ręcznikiem zawiniętym na mokrych włosach, 

okryta puszystym szlafrokiem, i po raz setny czytałam tekst, pod którym ktoś 

odręcznie narysował kontur Polski z czterema iksami:  

 

Przypomnij sobie, co obraz przedstawiał,  

ten, który zdjąłeś, by cegłę przeczytać.  

Takich znajdź cztery gdzie krzyże stoją 

i idź po śladach, aż ścieżka powróci.  

 

A pierwszy przez ostrze siekiery prowadzi  

i znak święty od lat dwóch tysięcy.  

Na wschodniej ścianie chodnika słodkiego 

szukaj guza kamiennego  

i patrz w sklepienie ciemne, aż znajdziesz...  

 

Gdzie krzyże stoją...? Cmentarz? Brrr! Jeśli mam z łopatą biegać po cmentarzu 

i wykopywać skarby, chyba pora wycofać się z poszukiwań. Chociaż – perspektywa 

odnalezienia skrzyni pełnej kosztowności dodawała mi odwagi, a przypływ 

adrenaliny na samą myśl o tym, co na mnie czeka, nie pozwalał zmrużyć oka. Może 

więc przeżyję i wykopki na cmentarzu...?  

Zrzedła mi mina, kiedy przypomniałam sobie słowa Mistrza. Mówił, że jeśli nasi 

wrogowie dotrą do skarbu przede mną, złoto i perły spłyną krwią niewinnych 

ludzi... Straszne, Kasandra nie powstydziłaby się takich słów.  

Zerknęłam na kontur Polski. Krzyże! Cztery krzyżyki pokazywały cztery miejsca. 

To są te cztery, które mam znaleźć. Ale co dalej?  

Skupiłam się na wspomnieniach – ciemny strych, żółty krąg światła latarki 

wydobywający z mroku spory obraz. Co na nim było? Wiem przecież, patrzyłam 

tam, unosiłam w górę te konie...  

Konie!  

Kilka koni i ludzie jeżdżący na nich.  



Cóż to za miejscowość?  

Jeszcze raz przyjrzałam się tekstowi. Cztery z obrazu. Konie? Końskie? Dżokeje?  

Sięgnęłam po atlas Polski i po kolei odrzucałam pomysły. Żadne Stadniny, 

Wyścigi ani Stajnie nie wchodziły w grę. A jednak nazwa miejscowości musiała się 

wiązać z pokazaną tam sceną. Do tego musi tych miast czy wsi był kilka, co 

najmniej cztery.  

Powieki opadały mi, kilka razy uderzyłam głową w atlas. Podnosiłam się i 

szukałam dalej...  

Konie parskały i rozgarniały kopytami ziemię. Postawione uszy i rozwarte 

szeroko oczy towarzyszyły ich dzikim wybrykom – to podskakiwały, to próbowały 

odwrócić głowę tak mocno, aby zębami złapać puste siodła.  

Czterej mężczyźni obserwowali końskie zmagania bez emocji, jakby te dzikie 

skoki były dla nich codziennym teatrem. Może zresztą tak było – paląc papierosy 

rozmawiali głośno i spoglądali na zegarki, zupełnie nie przejmując się 

zachowaniem zwierząt.  

Po długiej chwili konie zaczęły opadać z sił. Rzadziej kąsały siodła, zatrzymywały 

się na całe minuty, opuszczały głowy.  

Mężczyźni założyli na nogi grube skórzane ochraniacze i przeskoczyli barierkę 

dzielącą ich od pastwiska. Uniesionymi kciukami życzyli sobie szczęścia i każdy 

ruszył w stronę jednego zwierzęcia.  

Rozpoczęła się trudna sztuka ujeżdżania...  

– UJAZD! 

Usiadłam na łóżku, zanim przebrzmiało wyrzucone w powietrze słowo. Dopiero 

po chwili zorientowałam się, że to ja sama krzyknęłam, odkrywając tajemnicę 

podczas snu. Tak, to musi być Ujazd! Znam wprawdzie tylko jeden, ale za to 

słynny, z ruinami siedemnastowiecznego wczesnobarokowego zamku 

Ossolińskich! Kto wie jednak, może jest jeszcze jakiś inny Ujazd?  

W atlasie znalazłam ich aż sześć. Przyjrzałam się ich położeniu i bez większych 

problemów zlokalizowałam cztery z tych, które zaznaczono na planie. Czekają 

mnie podróże...  

Spojrzałam na zegarek.  

Czwarta.  

A wydawałoby się, że głowa ledwie opadła mi na poduszkę.  

Wskoczyłam do łazienki i złapałam szczotkę do włosów. Koniec spania. 

Zaczynamy kolejny dzień pracy...  

A ja głupia sierotka myślałam, że to szkoła jest najbardziej męcząca na świecie!  

 

 

środa, godz. 07.25 
Wolałam pójść na piechotę.  

Świeży poranek rozwiał resztki senności, a zza pagórka wyłaniała się już wieża 

zamku. I choć wiedziałam, że to tylko kolejny z wielu kroków, z optymizmem 

patrzyłam w przyszłość – w końcu do teraz wszystko poszło gładko. Nikt poza mną 

nie wie, gdzie szukać następnych wskazówek i kolejnych folii. Nie wiedziałam 

ciągle, do czego będą potrzebne, ale skoro znalazłam je w skrytkach, na pewno 

mają jakieś znaczenie. Na razie stwierdziłam, że są niemal identyczne – 



kwadratowe, z setkami rozsianych punkcików. Tyle tylko, że same punkty się nie 

pokrywały, złożone folie dawały obraz dwukrotnie większego chaosu, jakby ktoś 

próbował rozpisać stare pióro...  

Zbliżałam się do zamku, rozglądając się uważnie. Nikt jednak nie wyskakiwał 

na mnie z krzaków, żadne hordy bandytów nie polowały na zdobyte przeze mnie 

notatki. Być może porażka związana z udaną kradzieżą pustego pudełka po 

ciastkach sprzed trzydziestu lat zniechęciła ich, a może wepchnęła w ślepy zaułek. 

W każdym razie byłam tu sama.  

Szłam przed siebie z nadzieją, że kiedy skończy się ta akcja, wszystkie inne 

życiowe problemy staną się dla mnie łatwe do rozwiązania i niemal zabawne. Poza 

wszystkim – to sam Mistrz poprosił mnie o pomoc. Pokrzyżuję plany bandytów, nie 

pozwolę im się wzbogacić, a potem pójdę na grób Mistrza i w ciszy wieczoru 

powiem mu, że spełniłam jego wolę.  

Zeszłam z drogi i okrążyłam zamek. W pewnym momencie drogę zagrodziło mi 

jezioro. Ciche, płaskie, zasłane porannymi mgłami, które wzbijały się w górę 

odpędzane coraz ostrzejszym słońcem poranka. Nie potrafiłam sobie odmówić 

chwili oddechu. Usiadłam na trawie, zrzuciłam plecak i zapatrzona w ruiny zamku 

przypomniałam sobie wszystko, co wiązało się z zagadką kolejnej skrytki.  

Zamek Krzyżtopór – kiedy przez sen odkryłam znaczenie obrazu, Ujazd, reszta 

nie była trudna. A pierwszy przez ostrze siekiery prowadzi i znak święty od lat 

dwóch tysięcy. Ostrze siekiery to topór, znakiem świętym jest krzyż. Potwierdziła 

się więc tylko lokalizacja. Całą podróż pociągiem zajęło mi jednak szukanie w 

pamięci informacji o zamku. Słodki chodnik nie dawał mi spokoju i dopiero tuż 

przed stacją końcową wróciła do mojej świadomości legenda. Opowiadała o tym, 

że Krzyżtopór miał podziemne połączenie z Ossolinem. Kiedyś właściciele tych 

zamków lochem jeździli do siebie saniami po specjalnym torze wyłożonym cukrem, 

który dawniej miał postać podobną do lodu.  

Uniosłam głowę.  

Po drugiej stronie jeziora, między drzewami, stał niski budynek gospodarczy z 

trójkątnym dachem. Za kolejnym pasem drzew w górę wznosiły się mury zamku, 

który miał na wieki rozsławiać świetność rodu Ossolińskich. Miał – a przetrwał 

nienaruszony tylko jedenaście lat.  

Dziś po lewej widziałam kwadratową wieżę narożnikową z wystającym w górę 

szczytem – wieżyczką, zrujnowane mury z zapadającymi się resztkami komnat, a 

po prawej oktagon – słynną ośmioboczną wieżę z jadalnią, której sufit stanowiło 

dno wielkiego akwarium z egzotycznymi rybami. Szkoda, że wszystko to zniszczył 

i rozgrabił podczas Potopu szwedzki król Karol Gustaw.  

Westchnęłam i sięgnęłam po plecak, kiedy dostrzegłam jakiś ruch. 

Wstrzymałam oddech i przyjrzałam się zamkowi. Być może o tak wczesnej godzinie 

po zamku chodzą już turyści, a jednak poczułam niepokój. 

Słońce wpadało do częściowo zrujnowanej wieży narożnikowej i to w jej oknie 

znów pojawiła się jakaś postać. Mężczyzna przez chwilę zasłaniał otwór okienny, 

potem machnął do kogoś i ruszył w prawo, w stronę oktagonu. Szybko sięgnęłam 

po minilornetkę i przyjrzałam się murom. Przez chwilę widziałam jeszcze dwóch 

mężczyzn na kamiennych krawędziach, potem zniknęli w jakimś otworze. Gdyby 

okazało się, że mam do czynienia ze zwykłymi turystami, byłabym mocno 



zdziwiona. Turyści odwiedzający zamki zwykle nie noszą kilofów i zwojów lin 

przerzuconych przez ramię.  

W locie zarzuciłam plecak na ramiona i okrążyłam fosę, przedzierając się w 

stronę zamku. Tam, pod murami, tradycyjnie już schowałam swoje bagaże i z 

kilkoma przedmiotami w kieszeniach goretexowej kurteczki wkroczyłam na zamek, 

w bramie zderzając się niemal z przystojnym dwudziestolatkiem, który wysiadł w 

potężnego samochodu terenowego.  

– Przepraszam panią najmocniej – uśmiechnął się, odsłaniając idealnie białe 

zęby. – Nie sądziłem, że w tak szerokiej bramie może się przydarzyć podobna 

stłuczka. Zwiedza pani ruiny?  

– Nic nie szkodzi – odpowiedziałam, zastanawiając się, jak się pozbyć natręta.  

Zbiera mu się na pogaduszki, a tam dwóch typów penetruje ruiny!  

– Dlaczego tak piękna dziewczyna samotnie wędruje po odludziu?  

Boże, czy wszyscy faceci muszą być tacy sami? Bogaci i biedni, przystojni i 

obleśni, wszyscy patrzą na nas jak na kawałek mięsa – schwytać i schrupać. Piękna 

dziewczyna, samotna ślicznotka, wiotka blondyneczka... Który w końcu poprosi, 

abym go oprowadziła po jakimś zamku i będzie się zachwycał moją wiedzą 

historyczną, a nie kształtem bioder?  

– Bo lubi – odparłam zła i wyprzedziłam chłopaka, znikając w pierwszym 

widocznym otworze.  

Kiedyś pewnie były tu zdobne drzwi, dziś z dziedzińca w kształcie trapezu do 

zrujnowanych pomieszczeń wiodła nierówna dziura.  

– Hej, poczekaj proszę!  

Ani mi się śniło!  

Pobiegłam w górę ciemną klatką schodową, i choć nie panował tu całkowity 

mrok, dla mnie wystarczyło, aby dostać gęsiej skórki. Nie cierpiałam ciemności, 

nawet spałam przy lampce. Dlatego z taką radością wyszłam na zewnątrz dwa 

piętra wyżej. To tu, w kwadratowej wieży, mignął mi mężczyzna z liną.  

Spojrzałam w ślad za nim. Nie zostawił oczywiście odcisków stóp, to nie preria, 

a ja nie byłam Winettou, ale tropienie ułatwiał mi fakt, że w lewo wiodła tylko jedna 

droga.  

Krok za krokiem podążyłam za mężczyznami. Jeśli okaże się, że nie mają nic 

wspólnego z poszukiwaniem mojego skarbu, dam im spokój. Ale nie postawiłabym 

na to swoich butów.  

 

 

środa, godz. 11.05 
Dzięcioły stukały od trzech godzin, a ja mogłam tylko rozcierać ścierpnięte uda, 

czekając w załomie muru na ich ruch.  

Nie wiem, czy w ogóle dotarłabym do tego miejsca. Wskazówki były kiepskie – 

na planie zamku nie ma przecież „słodkiego chodnika”. Penetrowałam ruiny 

schodząc coraz niżej, aż gdzieś z boku usłyszałam delikatne stukania. Krużganek 

przykryty łukowym sklepieniem kończył się ślepym zawaliskiem, ale rzeczywiście 

mógł kiedyś być znacznie dłuższy – może nawet prowadził do sąsiedniego zamku?  

Dziś kamienna podłoga też mogła być wyłożona głowami cukru. A może to 

wszystko tylko legenda, ale związana właśnie z tym miejscem?  



Gdybym mogła użyć latarki, odważyłabym się wejść do podziemnego 

krużganka. Ale wówczas mężczyźni zauważyliby mnie natychmiast. Bez niej zaś 

przedarcie się przez zupełnie ciemne wąskie przejście w murach było poza 

zasięgiem możliwości – półmetrowej szerokości luka ciągnęła się przez całą 

grubość wałów, czyli dobre dziesięć metrów, jeśli nie więcej. Ile tam czekało 

strachów!  

Przykucnęłam więc w niszy, która kiedyś mogła być wartownią, i po prostu 

czekałam.  

Choć po zamku dreptali turyści, nikt nie zaglądał w to zacienione miejsce, 

mogłam więc spokojnie myśleć i słuchać.  

Dopiero po jedenastej mężczyźni wyszli na zewnątrz.  

– Ja nie mogę, przecież ta rudera się zawali, jak wykujemy jeszcze pół metra – 

powiedział jeden z nich, ciężko dysząc.  

– Jak nie znajdziemy tego dziadostwa, zawali ci się jeszcze więcej. Mamy to 

znaleźć przed tą laską.  

– A ona co, przyjdzie tu z kilofem i będzie rąbać trzy godziny? – zakpił dyszący 

i oparł się o mur, za którym kuliłam się jak zziębnięte pisklę.  

– Ja tam nie wiem, może ściągnie jakiegoś konserwatora zabytków albo swoją 

ekipę. No, odetchnąłeś? Do roboty! 

– Do roboty, do roboty! – przedrzeźniał zmęczony mężczyzna. – Może sam byś 

sobie pokuł trochę, co? Jeszcze trochę i pod tym głazem będzie taka dziura, że nie 

będzie się miał na czym trzymać.  

– Nie gadaj, łap kilof... Pułkownik zostawił tylko tej jeden brudnopis, jak nie 

znajdziemy tu, nie mamy żadnych innych śladów.  

Po chwili znów rozległy się stukania. Ale ja już nie czekałam. Wystukałam w 

swoim zegarku trzy cyfry: jeden–jeden–dwa i poczekałam na zgłoszenie się oficera 

dyżurnego.  

– Policja? – upewniłam się. – Proszę pana, w zamku Krzyżtopór jakieś dwa 

podejrzane typy kują w murze dziurę. To wariaci, szukają skarbów! Już panu 

mówię, gdzie. Kiedy wejdzie się na dziedziniec...  

 

 

środa, godz. 11.30 
Czytając własne notatki spoglądałam z miną zdziwionej blondyneczki na dzikie 

pościgi, jakie trzej policjanci urządzali z dwoma mężczyznami. Biegali jak w taniej 

komedii, i Fredro, widząc takie pościgi po flankach, wieżach i krużgankach, pewnie 

znacznie dynamiczniej napisałby Zemstę.  

W pewnej chwili dosiadł się do mnie białozębny młodzieniec, ale nie zaczepiał 

mnie i bez słowa przyglądał się kryminalnym scenom, nie miałam więc pretekstu, 

by go spławić.  

Wreszcie wykończeni policjanci spotkali się przed nami, na dziedzińcu, i 

rozejrzeli bezradnie.  

– Gdzie polecieli? – zapytał jeden z nich.  

Siedzący obok mnie właściciel terenowej limuzyny wskazał bramę.  

– Ukradli coś? – zapytał ciekawie.  



– Eee – zaprzeczył zdyszany policjant. – Dziury im się zachciało borować. 

Skarbów szukali, maniacy!  

Dreszcz emocji przeszył mnie w tym momencie. Mężczyzna w mundurze nie 

mógł wiedzieć, co spotkało mojego ojca, który przez całe lata bezskutecznie szukał 

skarbów, nie mogłam mu więc zarzucić bezczelności, złej woli czy nietolerancji. Ale 

jakoś nie potrafiłam go polubić po tym, co powiedział.  

Drugi, najmłodszy z policjantów, szybciej uspokoił oddech i machnął na 

pozostałych.  

– Musimy opisać miejsce, jutro pewnie tu przyślą tych swoich z ochrony 

zabytków.  

Kiedy odeszli, siedzący obok człowiek wstał i wyciągnął do mnie dłoń.  

– Tomek jestem.  

Trudno okazać się niewychowaną i odejść w takiej chwili.  

– Patrycja – przedstawiłam się i uścisnęłam podaną mi rękę. Teraz dopiero 

zauważyłam – czy raczej wyczułam w dotyku – że białozęby Tomuś ma jakiś feler 

– brakowało mu małego palca.  

– Mogę mówić do ciebie po imieniu?  

Wzruszyłam ramionami.  

– Proszę, stare dobre obyczaje dawno już poszły w las. Tu, w tym zamku, na 

początku osiemnastego wieku młodzi mężczyźni kłaniali się damom i prawili im 

komplementy, nie przechodząc z nieznajomymi na ty.  

– Ale czasy się zmieniają, prawda? – odparł atak i uśmiechnął się znowu. – 

Widzę, że traktujesz mnie jak jakiegoś lowelasa, który chce cię poderwać. 

Przepraszam, jeśli tak się zachowałem. Zwiedzam Polskę, szukam dobrych planów 

do zdjęć i tak od dwóch tygodni nie ma do kogo ust otworzyć. Tylko auto, hotel, 

kamera – pokazał cyfrową kamerę.  

– Do filmu? – zapytałam, wskazując maszynkę.  

– Reklamówki. Czy raczej serii filmów reklamowych. Muszę zmagazynować 

dokumentację iluś tam zamków i dworów. Boss sobie obejrzy i wybierze: kręcimy 

tu, tu i tu.  

– Musi jeszcze przecież uzyskać zgodę konserwatora zabytków – zauważyłam.  

– Jest na tyle bogaty, że uzyska – mrugnął do mnie i wskazał bramę. – Ten 

samochód też jest jego. Dał mi jednego z terenowców, żebym mógł dojechać do 

każdej zrujnowanej dziury. Tak się przynajmniej wyraził, choć dla mnie są to po 

prostu pomniki przeszłości, ślady życia, emocji, walki i pracy całych pokoleń.  

Uniosłam brwi.  

To, co mówił, nie było płytkie i głupie. Dostał pracę, samochód, ale nie traktował 

ruin jak kupki gruzu.  

– Sama chciałabym taką pracę – uśmiechnęłam się. – W Polsce jest jeszcze tyle 

dworów i zamków, które chciałabym odwiedzić, zobaczyć, zrobić zdjęcia. Od 

połowy podstawówki czytam o nich, szukam informacji, oglądam zdjęcia, ale 

dopiero w tym roku mogłam sobie wyjechać sama.  

– A do szkoły...?  

– Tydzień mnie nie zbawi. Jakoś sobie poradzę. Chcę jeszcze wyskoczyć tu i 

tam...  



Spojrzał na zegarek, a ja dla odmiany uniosłam oczy. Pewnie uczyniłam to 

niespodziewanie, bo człowiek, który obserwował nas z góry, w ostatniej chwili 

ukrył głowę za murem. Nie mogłam powiedzieć o nim niczego, prócz tego, że tam 

siedzi.  

– Wiesz co, dochodzi południe, mogę cię zaprosić na jakiś obiadek? Wszystko z 

firmowych pieniędzy faceta, który sam nie wie, ile ma, więc nie musisz się obawiać.  

– Skoro tak – wzruszyłam ramionami. I tak musiałam odczekać, zanim pójdę 

szukać skrytki na własną rękę. – To chodźmy.  

Tomek zdziwiłby się, gdyby wiedział, że moje obiady też funduje ktoś inny niż 

rodzice, w dodatku również legendarnie majętny...  

Po raz pierwszy wsiadłam do wysokiego samochodu. Siedzenia wyłożone biała 

skórką i natychmiast załączająca się klimatyzacja świadczyły rzeczywiście o 

nieprzeciętnym majątku nabywcy.  

– Daewoo Musso – pochwalił Tomek. – W sam raz na takie dłuższe wycieczki. 

Zapnij pas, wkoło pełno policji...  

Zanim zapalił silnik, zobaczyłam na murach po raz drugi ciemną czuprynę. 

Zaniepokoił mnie ruch głowy obserwującego nas człowieka: jakiś nagły, 

nieskoordynowany.  

– Poczekaj – wskazałam okno na piętrze. – Tam coś się dzieje...  

Wyskoczyłam z samochodu i gnałam już przed siebie, kiedy Tomek wyprzedził 

mnie na schodach.  

W wieży bramnej, niegdyś ozdobionej potężnym zegarem, spotkałam człowieka 

z aparatem fotograficznym. Leżał na brzuchu, usiłując unieść ciało tak, by wystawić 

głowę za okno.  

– Benek! –szepnęłam do siebie, po czym podbiegłam do chłopaka.  

Miał bladą twarz, oddychał szybko. W dłoni ściskał aparat, ale otwarty. 

Prześwietlona klisza wystawała mu z kieszeni kamizelki.  

– Co z nim? – zapytał z troską Tomek i pochylił się nad poszkodowanym.  

Zbadał mu puls na szyi, uniósł na wpół opuszczoną powiekę i zajrzał w źrenice. 

Potem pochylił się nad twarzą fotoreportera i pociągnął osem.  

– To nie narkotyki – zawyrokował. – Ktoś go poczęstował gazem. Jak się 

czujesz? Możesz wstać?  

Benek skinął głową. Był przytomny, ale tak osłabiony, że udało mu się tylko 

usiąść.  

– Faceci – szepnął. – Jacyś robili dziurę... Chciałem im pyknąć zdjęcie, ale nawet 

nie zdążyłem...  

Zasapał się, mówiąc te kilka wyrazów, jakby właśnie przybiegł oznajmić 

zwycięstwo w bitwie pod Maratonem. Miałam nadzieję, że nie skończy tak, jak 

tamten posłaniec.  

– I padł wołając „Zwycięstwo”! Już nie żył... – szepnęłam pod nosem fragment 

Maratonu Kornela Ujejskiego, ale mój pomocnik na szczęście nie zwrócił na to 

uwagi.  

– To ci, których goniła policja. Musiał zadzwonić – wydedukował Tomek, a 

fotoreporter nie miał siły zaprzeczyć. I dobrze.  

– Chyba trzeba go wziąć do lekarza? – zaproponowałam.  

– Jeśli zgodzisz się przesunąć obiad... – Tomek pytająco spojrzał mi w oczy.  



– Bez wygłupów – odparłam. – Człowiek potrzebuje pomocy. Weź go z prawej.  

 

 

środa, godz. 14.20 
– Jak rzep, jak jakiś elektromagnes złośliwy, jakby go na superkleju do mnie 

przyczepili! – złościłam się na Tomka, którego nie mogłam się pozbyć przez ponad 

godzinę po wystawnym obiedzie.  

Dopiero kiedy wymusił na mnie obietnicę wspólnego wyjazdu do innych 

zamków, dał mi dwie godziny na „odwiedziny u cioci”. Zdziwiłby się, że moja ciocia 

mieszka w ruinach, ale nie szedł za mną. Zostawiłam więc plecak w przechowalni 

na dworcu i popędziłam do zamku.  

Jak na mój ślad trafił Benek, nie mogłam zrozumieć, nie dałam mu przecież 

żadnej wskazówki. Ale jego też nie musiałam się obawiać – leżał pod kroplówką w 

szpitalu i obiecali go wypuścić jutro, jeśli wróci do normy.  

Policjanci też już dali za wygraną, mogłam więc do woli pobuszować z latarką 

w podziemnym krużganku.  

Najpierw zapaliłam reflektor, potem ostrożnie zagłębiłam się w wąskie przejście, 

patrząc tylko tam, gdzie sięgał promień silnej, ksylonowej żarówki. W sprawach 

technicznych nie wykazywałam zbytnich zdolności, ale o źródłach światła 

wiedziałam sporo – bez nich chyba zwariowałabym tutaj w pięć minut.  

Skręciłam w prawo tuż po wyjściu z wąskiego przesmyku. Tutaj korytarz miał 

dobre cztery metry wysokości, a od ściany do ściany było nie mniej niż sześć 

metrów.  

Nagła cisza, jaka zapadła w podziemiu, uświadomiła mi, że na zewnątrz wciąż 

atakują mnie setki dźwięków, do których się przyzwyczajam i zwykłam nazywać je 

ciszą. Dopiero tu, za grubymi murami, usłyszałam, jak bije mi serce.  

Szłam szybko do końca korytarza, tam, gdzie pracowali mężczyźni. Reflektor 

wydobywał z mroku kamienne sklepienie i puste nisze, w których, kiedy tylko 

odwróciłam latarkę, pojawiały się oślizłe stwory wyciągające do mnie niezliczone 

macki. Nie wiem, jakim cudem w ostatniej chwili unikałam ich, pewnie dlatego, że 

pędziłam przez korytarz jak wystraszony halny.  

Ale szeroki krużganek skończył się niespodziewanie kamiennym osuwiskiem. 

Dalej nie pójdę mimo szczerych chęci.  

Teraz dopiero rozejrzałam się. Po lewej ze ściany wstawał wielki głaz o średnicy 

co najmniej pół metra. Większość kamienia stanowiła część ściany, ale 

piętnastocentymetrowe wybrzuszenie było dobrze widoczne.  

Sięgnęłam po notatki i zaświeciłam w nie, zmuszając się do powstrzymania 

odruchu penetrowania korytarza światłem. Nie ma tu żadnych stworów – 

przekonywałam siebie, ale im częściej to powtarzałam, tym intensywniej myślałam 

o tym, ile ich jest i jak są niebezpieczne. Przed oczami stanęły mi strony z Pobudki 

północnej Seweryna Goszczyńskiego:  

 

Głęboka ciemność objęła ziemię,  

Sen pokrzepienia zaległ świat pracy... 

  

Wszędzie ciemność... Oddech przyspiesza, a z gardła zaraz wyrwie się krzyk...  



– Skarb! – szepnęłam do siebie, bo czułam, że jeszcze chwila, a wpadnę w 

histerię. – Skarb! Szukaj skarbu! Uratuj ludzi, inaczej Hydra się wzbogaci i 

skrzywdzi wielu ludzi!  

Ochłonęłam.  

Boże, do czego mnie zmusił ten przebiegły Mistrz! Ja tu zwariuję i dostanę 

pokoik bez klamek tuż obok tatusia!  

Na razie jednak mogłam się skupić na notatkach. Głęboka dziura wykuta pod 

kamieniem w ścianie w ogóle mnie nie interesowała. Przecież w zagadce autor 

wyraźnie napisał: szukaj guza kamiennego i patrz w sklepienie ciemne, aż 

znajdziesz...  

Sklepienie!  

Uniosłam promień światła. Sufit jak sufit, równo poukładane kamienie spojone 

zaprawą z dodatkiem kurzych jaj i byczej krwi. Kiedyś tak się to robiło. Zaprawa 

była mocna i nie wietrzała  tak jak współczesne cementy.  

– Jak ten tutaj... – dotknęłam dłonią kamień na wysokości oczu.  

Z tym spoglądaniem w sklepienie to pan Pułkownik przesadził. Ale rzeczywiście 

– należało zerkać w górę, nie w dół.  

Kamień otoczony kruszącą się zaprawą cementową był częścią całego łuku i 

gdyby nie ta drobna różnica w substancji otaczającej płaski piaskowiec, nie wiem, 

jak miałabym dojść do rozwiązania zagadki.  

Przynajmniej na chwilę zapomniałam o otaczającej mnie ciemności. 

Scyzorykiem wyjętym ze specjalnej przypinki walczyłam z gipsem krótko i 

skutecznie. Po kilku minutach kamień drgnął, a po następnych podstępnie rzucił 

się na mnie, usiłując roztrzaskać moją głowę. Ponieważ jednak przewidywałam, że 

tak się to może skończyć, zdążyłam wykonać unik i kilkukilogramowy piaskowiec 

rozbił się między moimi stopami. Nie ma rady – otwór pozostanie, nie uda się go 

na powrót zamaskować. Ale co tam – ważne, co znajdę za kamieniem!  

Skrytkę wykonano pospiesznie i bez użycia jakichkolwiek specjalnych narzędzi. 

Po prostu ktoś, kto chował maleńką paczkę – pewnie Pułkownik osobiście – 

wydłubał zza dużego kamienia jeden mały. Na jego miejsce wsadził słoik, 

zakręcony i zalany lakiem, a potem wstawił na powrót duży kamień. Praca na 

godzinę.  

Wetknęłam mały, pobrzękujący czymś sypkim słoik do kieszeni kurtki, 

schowałam scyzoryk, po czym podniosłam z podłogi latarkę i jak szalona pognałam 

w stronę wyjścia. Im bardziej zbliżałam się do świecącej majową poświatą 

szczeliny, tym szybciej pędziłam, niemal pewna, że stwory czające się w ciemności 

już-już łapią mnie za rozpuszczone włosy, owijają macki wokół moich kostek. 

Wiedziałam, że to absurdalne, że to moja fobia, ale nic nie mogło mnie już 

zatrzymać.  

Wyskoczyłam z wąskiego przejścia jak wyrzucona z armaty i popędziłam dalej 

przez częściowo zasypany budynek.  

Jasno, coraz jaśniej!  

Kiedy wiosenne słońce uderzyło w twarz, zatrzymałam się i pochyliłam, 

opierając dłonie na kolanach. Potem spokojnym krokiem znudzonej turystki 

wyszłam poza obręb zamku. Powolutku zeszłam z drogi między krzewy i wreszcie 

pękłam, jak dzikus rzucając się na trawę i wyszarpując słoik z kieszeni. Scyzoryk, 



drżące dłonie, zagryzanie warg. Czy ja już przypadkiem nie ulegam jakiejś manii 

prześladowczej? Obsesji? Skarby, skarby!  

Lak uległ, odkręciłam słoik, z którego wysypała się garść ryżu – znany sposób 

na zapobieganie zawilgoceniu papieru. Jeśli w słoiku pozostała jakakolwiek 

kropelka cieczy, to właśnie ryż ją pochłonie.  

Czarna folia tworzyła torebkę zatopioną niezgrabnie – pewnie nad świeczką. 

Rozerwałam ją i ze środka wyjęłam złożoną na cztery kartkę, z której wysunęła się 

przezroczysta folia z setką małych plamek, kresek i krzyżyków.  

To już trzecia!  

Nie zdążyłam jednak poczytać spokojnie treści kolejnej zagadki, bo od strony 

jeziora-fosy doszła mnie męska rozmowa.  

– To niebezpieczne – przekonywał ktoś, sapiąc jak parowóz.  

– Co niebezpieczne? Widziałeś tych niebieskich? To jakieś pajacyki, gonili za 

nami jak matoły, nawet pukawek nie wyjęli.  

– My też nie.  

– Przecież dostałeś rozkazy. Wszystko ma być po cichu. Musimy to wykopać, 

zanim się pojawi ta jakaś-tam poszukiwaczka.  

– Podobno już się pojawiła. Ja się nie zdziwię, jak przyjdziemy, a tam skrytka 

otwarta i napis na ścianie: Adiós pomidory!  

– Wypluj te słowa. Musiałbym całą okolicę przeczesać, żeby ją znaleźć. No, 

dawaj!  

Wcisnęłam się ze swoimi bagażami w krzaki tak szybko, jak to było możliwe bez 

robienia szelestu. Kiedy dwaj poszukiwacze skarbów przechodzili obok, buty 

wystawały mi spod zielonych gałązek. Ale nie zwrócili na to uwagi. Szli zobaczyć, 

czy nie ma napisu na ścianie.  

Uśmiechnęłam się złośliwie. Cóż, napisu nie znajdą.  

Ani niczego innego!  

 

 

środa, godz. 15.45 
Specjalnie kupiłam gazetę, choć naprawdę nie interesowało mnie, co tam, 

panie, w polityce, jak zapytywał Wyspiański w Weselu. Rozłożyłam ją, by zasłonić 

prawdziwy przedmiot mojego zainteresowania – kartkę z tekstem pisanym, jak 

poprzednie, kaligrafią.  

 

Gdy z łodzi wysiądziesz, w godzinę w dół lecąc 

odnajdziesz park mały, gdzie ludziom zielonym 

oddano dwór cały; ty dalej idź, w miejsce 

gdzie inni zieleni bronili się kiedyś 

I w prawo, i w prawo, i pokłoń się oknu 

a jedna czerwona pokaże ci drogę.  

 

– No i pięknie – powiedziałam do siebie. – Sfinks sobie folguje z zagadkami, 

bestyjka. Gramy w zielone i czerwone.  

Z plecaka wyjęłam mapę, przy okazji do śmietnika wyrzucając kwit 

z przechowalni bagażu. W końcu byłam u cioci!  



Miałabym problem większy, gdybym nie wiedziała, że szukam jednego z 

Ujazdów. Znalazłam w centrum Polski Łódź – nie było to zadanie ponad moje siły 

– i w dół lecąc trafiłam na Ujazd. Co oznacza reszta, z tymi broniącymi się 

zielonymi i czerwoną, która pokaże drogę, postanowiłam sprawdzić na miejscu.  

Schowałam materiały i uśmiechnęłam się do nadchodzącego Tomka.  

– Jedźmy stąd – zażądałam.  

– Nie poczekamy do jutra? Byłem w szpitalu, ten nasz biedak z aparatem będzie 

zdrowy. Teraz śpi.  

– No to niech śpi. Nie lubię, kiedy ktoś mi dziękuje za pomoc.  

– Don Kichot z ciebie.  

– Raczej Donna Kiszonka. Obiecałam z tobą pojechać, więc musisz się zgodzić 

na funkcję Sancho Pansy. Poprowadzisz osiołka – wskazałam lśniący w słońcu 

samochód. – Obejrzymy sobie kilka dworów i ruinek.  

Uśmiechnął się coś zbyt radośnie, ale chwilowo nie stanowił dla mnie żadnego 

zagrożenia.  

– Zgoda, Donno Kiszonko! – roześmiał się. – Zapraszam na siodło, opuszczamy 

to miejsce. Dokąd teraz?  

Rozłożyłam mapę i pokazałam mu punkt na południe od Łodzi.  

– Ujazd. Mam ochotę na spacer po parku.  

– A dla mnie też się coś znajdzie?  

– Dworek, panie dokumentalisto. Śliczny dworek.  

 

 

środa, godz. 19.20 
– No to pofilmuj sobie jeszcze, a ja muszę... – zrobiłam żałosną minę.  

– Co musisz? – zapytał, załączając kamerę.  

– Muszę sobie znaleźć bardzo ustronne miejsce.  

– Aha! – zaczerwienił się i skierował obiektyw na tabliczkę świadczącą, że obiekt 

jest własnością Związku Harcerstwa Polskiego, Komendy Hufca Ujazd.  

Niezłe sobie miejsce obrali ludzie zieleni: spory dwór w środku parku, nad 

stawem – żyć, nie umierać.  

– Zaraz wracam – obiecałam.  

I wcale nie toaleta zaprzątała moje myśli.  

Pobiegłam przez maleńki mostek, po prawej mijając kapliczkę. Rozglądałam się 

uważnie, gotowa spenetrować park wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu 

charakterystycznego miejsca.  

Los widocznie postanowił mi pomagać bez końca: w dwie minuty później 

dostrzegłam po prawej kopiec częściowo porośnięty trawą. Wystawały spod niej 

fragmenty lanego betonu. Bunkier!  

Inni zieloni tu się właśnie bronili. Znów trafiłam!  

Chyba zacznę grać w totolotka!  

Ostrożnie weszłam do starej budowli, pochylając głowę. Niemal odruchowo 

sięgnęłam po latarkę ukrytą pod kurtką. Pogoda nie wymagała wierzchniego 

okrycia, ale mój sprzęt owszem.  

Jak nakazywała instrukcja, skręciłam w prawo. I znów. Stanęłam pod okienkiem 

strzelniczym – i gdyby nie silne poczucie misji, zapachy, jakie dotarły do mojego 



nosa, wykurzyłyby mnie z bunkra szybciej niż gazy bojowe. Wcale nie szukałam 

toalety, ale znalazłam...  

Pochyliłam się i przykucnęłam, uważając, by stawać na twardym gruncie.  

Wewnętrzna ściana bunkra wyłożona była cegłami. Czerwonymi. Tym razem 

Pułkownik wcale się nie wysilił – zastosował ten sam manewr, co poprzednio. Wyjął 

cegłę i schował za nią pudełko... jedyne, co wymagało od niego wysiłku, to 

wydłubanie jej i przełamanie, aby zamiast tylnej połowy wstawić kolejną paczkę.  

Scyzoryk poszedł w ruch i po chwili w brudnych rękach trzymałam małą, 

plastikową tuleję. Schowałam ją do kieszeni i wcisnęłam cegłę na miejsce, po czym 

opuściłam bunkier. W ostatniej chwili schowałam latarkę – dwa metry od wejścia 

stał Tomek i kręcił obiekt, który dawno temu pełnił funkcję militarną. Teraz – lepiej 

nie wspominać.  

Prosiłam Zeusa, los i wszystkie wróżki, aby Tomek nie podejmował tematu 

mojego pobytu w bunkrze i ktoś z błaganych wysłuchał mnie, bo chłopak odstawił 

kamerę od oka i otwartą dłonią wskazał pobliską ławkę.  

– Chyba będziesz musiała pokazać mi jakiś inny obiekt, ten jest... jak by to 

powiedzieć... zbyt zagospodarowany. Nie ma w nim żadnej tajemniczości.  

– A reklama czego będzie dotyczyć?  

– Pewnej usługi... Przepraszam, tajemnica zawodowa – odłożył torbę z kamerą 

i wyjął plik małych fotografii.  

– Zrobiłem szybkie wydruki cyfrowe, spójrz tutaj. Widzisz, o takie rzeczy chodzi.  

Przed oczyma przerzucał mi częściowo lub całkowicie zrujnowane dwory, 

pałace, kilka odnowionych, ale rzeczywiście z klimatem, w którym tuż za rogiem 

powinny się pojawić duchy i strzygi. Kilka rozpoznałam – zamki w Czorsztynie i 

Niedzicy, pałac w Kozłówce, dziwaczna rezydencja Florkiewicza w Młoszowej...  

– Aha, jasne. Zaraz coś wymyślimy. Chcesz jechać daleko czy gdzieś blisko?  

Wzruszył ramionami i wstał.  

– Jeździ się ekstra tym pojazdem, mogę więc daleko. Ale dziś chyba trzeba 

przenocować w pobliżu? – uniósł brwi i wolałam się nie domyślać, co mu chodzi po 

głowie.  

– No trzeba. Chodź, w plecaku mam mapy i przewodniki, zobaczymy, gdzie tu 

są jakieś noclegi.  

Zbliżał się wieczór, słońce odbijało się czerwono od tafli stawu.  

Rozglądałam się, przymrużając oczy, bo wciąż miałam wrażenie, że ktoś mnie 

obserwuje, śledzi moje kroki. Ale nie dostrzegłam nikogo ani w kępach krzewów 

po drugiej stronie wody, ani na wąskich ścieżkach między stawami po prawej. 

Chyba że podejrzewałabym dwie staruszki prowadzące na smyczach identyczne, 

długaśne jamniki. Ale obiecałam sobie bronić się przed manią prześladowczą.  

– O, nie! – Tomek stuknął się w czoło otwartą dłonią. Sięgnął do kieszeni i podał 

mi klucze. – Idź do auta, zapomniałem kamery, położyłem ją za ławką!  

Rzeczywiście, nic nie wisiało mu na ramieniu.  

Pobiegł po zgubę jak smagany batem.  

Podreptałam powoli w stronę placu przed białym kościołem i otworzyłam sobie 

zamki jednym naciśnięciem guzika. Zdążyłam na mapie znaleźć miejsca z 

zaznaczonymi noclegami, zdążyłam się porozglądać, bo wciąż ktoś-coś budziło mój 

niepokój, trzy razy sprawdziłam, czy nikt nie ukradł zdobytych notatek i folii z 



kropkami, a Tomek nie nadchodził. Pozwoliłam sobie więc sięgnąć do kieszeni po 

plastikową fiolkę. Odcięłam zaklejony nad ogniem łeb i wysunęłam stały zestaw: 

folię i papier.  

Przezroczyste znalezisko schowałam z poprzednimi do wewnętrznej kieszeni 

plecaka. A kartkę szybko obrzuciłam spojrzeniem.  

 

Jedź tam, gdzie mieszkali  

ci, co wojnę wywołali,  

w dworze znajdź wodopój stary,  

nie kop, sięgnij tam, gdzie ptak 

czerpał co dzień, stojąc w miejscu.  

 

Gdzie jechać, zrozumiałam od razu. Ujazd na Opolszczyźnie zaznaczony był na 

mapce Polski, a tam właśnie przed wojną mieszkali Niemcy. Co do ptaka, nie 

miałam czasu myśleć – zza budynków wyłonił się Tomek.  

– Produkowałeś tę kamerę? – zainteresowałam się.  

– Nie, ale musiałem ją odebrać dwóm smarkaczom – sapnął, w płócienną 

szmatkę wycierając dłonie brudne od czerwonobrązowego pyłu. – Twierdzili, że to 

ich, dostali od taty i takie tam. No, gdzie jedziemy?  

– Tu – wskazałam miasteczko na mapie.  

Nie zależało mi, aby tam akurat nocować. Ale miałam tajny zamysł, który wiązał 

się z kolejną podróżą pociągiem. A jeśli mapa nie kłamała, w tym miasteczku była 

stacja.  

 

 

środa, godz. 20.50 
– Dwie jedynki, oczywiście – powiedziałam wyniośle i podałam swój dowód 

osobisty. Fałszywy dowód! – To znaczy dla mnie jedna, i płacę za siebie, a kolega 

może wziąć nawet królewski apartament.  

Kobieta w recepcji pochyliła się nad księgą gości, ale i tak dostrzegłam, że kąciki 

ust drżą jej niebezpiecznie. Niech się śmieje!  

– Oczywiście, oczywiście – przytaknął Tomek, choć bez entuzjazmu.  

A co on sobie wyobrażał, że weźmiemy pokój małżeński?! Faceci...! 

– Kolacyjkę gdzieś tu zjemy? – zapytał recepcjonistkę, podając swój dowód, już 

nowego typy, w formie karty.  

– Oczywiście, restauracja za tymi szklanymi drzwiami – powiedziała kobieta i 

podała nam klucze.  

Tomek sięgnął po jeden z nich i uniósł mój plecak.  

– Pozwolisz, że pomogę ci go zanieść?  

– Owszem, dziękuję.  

– A kolację zjesz ze mną przy jednym stole, czy może mam zamówić dwa w 

przeciwnych rogach sali?  

Pokręciłam głową.  

– O co ci chodzi, człowieku? Zjedzmy razem, proszę bardzo. I spotkajmy się 

rano, jak kulturalni ludzie, okay?  

– Dobrze, dobrze... Tu jest twój pokoik. Za pół godziny w restauracji?  



– Piętnaście minut mi wystarczy.  

 

 

środa, godz. 22.10 
– Dziękuję pani – powiedziałam do zegarka i rozłączyłam się.  

Od kobiety z informacji dostałam numer, który zapisałam na kawałku serwetki. 

Obok widniał napis: 22.45, efekt telefonu do informacji PKP.  

Prysznic lał wodę dzielnie, zagłuszając wszelkie moje słowa. Ale ja nie miałam 

czasu na kąpiel. Nie teraz.  

Tomek sprawiał wrażenie uczynnego chłopaka, pomógł Benkowi, był skłonny 

pozostać do następnego dnia, by się dowiedzieć, jak czuje się poszkodowany. 

Zawiózł mnie tam, gdzie chciałam, a jego dziwne wieczorne podchody nie były tak 

namolne, jakby być mogły. Z drugiej strony nie mogłam zapomnieć chwili, kiedy 

wycierał ręce w samochodzie. Miał na nich ceglasty pył. Miałam wrażenie, że 

specjalnie zaryzykował pozostawienie kamery w trawie, aby po nią wrócić i wpaść 

do bunkra. Bez kłopotu spenetrował małe pomieszczenia i znalazł cegłę, ledwie 

wsuniętą w ścianę. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, aby dodać dwa do 

dwóch. Wiedział już, że znalazłam skrytkę. Ale podejrzany był fakt, że nie ujawnił 

tego. Normalny poszukiwacz przygód powiedziałby: Ej, mała, coś przede mną 

ukrywasz! Tam w bunkrze wydłubałaś cegłę, co pod nią było?  

Dlatego, obawiając się podsłuchiwania przez ścianę, puściłam prysznic.  

Kiedy wybierałam kolejny numer, tym razem w Łodzi, opadły mnie wątpliwości. 

A jeśli to moja mania prześladowcza? Może szarpiąc się ze złodziejami kamery 

upadł na cegły? Tu i tam leżały luzem nad stawem. Jeśli jego jedynym 

przewinieniem jest fakt, że chce mnie poderwać na drogi samochód i białe zęby? 

Cóż, przecież nie zamierzam go skrzywdzić. Ale muszę działać zgodnie z 

procedurą. Tą przynajmniej, która zapewnia akcji bezpieczeństwo.  

Zabezpieczaj i powielaj dane, a te, które nie są już potrzebne, zniszcz.  

Spojrzałam na małe ognisko dogorywające w popielniczce. Dotychczas 

wykorzystane papierki odeszły w niepamięć. Pozostały pokropkowane folie i 

ostatnia kartka, która miała mi pomóc szukać skrytki w opolskim Ujeździe.  

– Halo? Dobry wieczór – powiedziałam, gdy z drugiej strony ktoś podniósł 

słuchawkę. – Mówi Patrycja Kocjan, przepraszam, że dzwonię tak późno, ale mam 

ważną sprawę do Kuby. Tak? Dziękuję, czekam...  

Na szczęście nie spał jeszcze. Na razie niewiele to znaczyło, miałam jednak 

nadzieję, że nie umrze ze zdziwienia, kiedy mnie usłyszy po dwóch latach.  

– Proszę – usłyszałam niski głos. Cóż, przed dwoma laty był chłopczykiem, a 

teraz...  

– Cześć, Kubuś, Patrycja z tej strony. I żebyś nie przegrzewał mózgownicy, od 

razu ci przypomnę: kolonia dwa lata temu, blondynka, pocałunki nad rzeką...  

– Nie, nie, no, pamiętam, coś ty! – zaskoczył nagle i udał, że rozpoznał mnie 

natychmiast. Jak to faceci. – Co tam u ciebie?  

– Opowiem ci dziś w nocy.  

– Opowiesz...? – zdębiał i strasznie żałowałam, że go nie widzę. – Jak to w 

nocy?  



– A co? – grałam dalej – Według ciebie blondynki nocą zamieniają się w ropuchy 

i mowę im odbiera?  

– Nie o to chodzi, tylko tak jakoś... nietypowo do mnie mówisz.  

Odchrząknęłam.  

– Dobrze, powiem typowo. Zajmujesz się nadal komputerami, prawda?  

– No.  

– Masz skaner i dostęp do Internetu?  

– Skaner mam w kafejce, dorabiam sobie, wiesz, w kafejce internetowej u 

mojego kuzyna.  

– Klucze masz?  

– To coś poważnego? Jakieś ciemne sprawki?  

– Kuba! Miałam nadzieję, że mnie znasz, kiedy mnie obcałowywałeś przez pół 

lata. Ja się nie zajmuję ciemnymi sprawkami. Właśnie chodzi o to, aby zapobiec 

ciemnym sprawkom. Jeśli chcesz, załatwię ci podziękowania od Komendy Głównej 

Policji za pomoc w akcji.  

– Policji?  

– A co, mafii? Od północy możesz być na dworcu kolejowym?  

– Kolejowym?  

Zacisnęłam pięści.  

– Będziesz tak całe życie powtarzał po mnie? Północ, i weź klucze od tej kafejki. 

Jeśli się boisz, poproś o asystę kolegę, tylko na poziomie, nie mam czasu na 

zadawanie się z bałwanami, jestem strasznie zmęczona.  

– Cała Patrycja... Szkoda, że mieszkasz tak daleko.  

– To jak?  

– Będę, oczywiście, że będę.  

– No to buziaczki.  

Rozłączyłam się i zakręciłam prysznic.  

Oczy zamykały mi się same, wory pod nimi powiększały z dnia na dzień, a ja 

planowałam kolejną nocną eskapadę.  

Ubrałam się ciepło, do kieszeni kurtki włożyłam owinięte w gazetę cztery klisze 

i rzuciłam się na łóżko. Pozgrzytałam trochę sprężynami i wstałam cicho, 

zakładając przygotowane wcześniej rękawice.  

Zgasiłam światło i rzuciłam szybkie spojrzenie w kąt. Nic stamtąd nie wylazło, 

uchyliłam więc okno i objęłam dłonią piorunochron. Wygodniej byłoby wyjść 

drzwiami, ale właśnie o to chodziło, aby nikt nie wiedział o mojej wycieczce.  

Skonstruowane w laboratorium Fundacji rękawiczki były tak samo elastyczne, 

jak zwykłe, z tą różnicą, że ich wewnętrzna i zewnętrzna strona miały wmontowane 

setki maleńkich blaszek zachodzących na siebie i połączonych drucikami. Nie był 

w stanie ich przeciąć żaden nóż, a dłoń zaciśnięta na rurce, linie czy piorunochronie 

działała jak kleszcze. Inaczej zsunęłabym się z piętra jak worek ziemniaczków.  

Przymknęłam okno i dłoń za dłonią zlazłam na sam dół, dumna z siebie, jakbym 

była co najmniej wnuczką Spidermana.  

Zdjęłam rękawice i pomaszerowałam w stronę centrum. Do pociągu, który 

odjeżdżał za pół godziny.  

 

 



środa, godz. 23.55 
– To ty? – wycelował we mnie palec i rozwarł ramiona. Uściskałam go i 

pocałowałam na powitanie.  

– Zmężniałeś, rycerzu – powiedziałam.  

– A ty, księżniczko, jesteś jeszcze piękniejsza. Pozwól, że ci przedstawię... To 

jest mój szef kafejkowy. Osobiście starszy kuzyn. Powiedziałaś, że mogę kogoś 

zabrać, a kafejka jest jego, pomyślałem...  

– Patrycja jestem – podałam dłoń wysokiemu dwudziestopięcioletniemu 

mężczyźnie.  

– Marcin. Mamy do rozwiązania jakaś sieciową zagadkę? Kuba twierdzi, że 

jesteś agentem specjalnym Komendy Głównej Policji.  

Spojrzałam na niego z politowaniem.  

– Nie daj się nabierać Kubie. Jestem agentem operacyjnym Fundacji do 

Zwalczania Przestępczości Młodzieży, poszukuję skarbu, który mafia chce odnaleźć 

i zarobić na tym, by zainwestować w handel narkotykami...  

Powiedziałam samą prawdę, ale jak zwykle moje słowa wywołały wybuch 

śmiechu.  

– Dobre, dobre, powinnaś pisać scenariusze. Albo książki.  

– Jeśli moja akcja się powiedzie, ktoś na pewno kiedyś napisze o tym książkę.  

Kuba objął mnie wpół i poprowadził do wyjścia.  

– Mówiłem ci – zwrócił się do Marcina – że ta dziewczyna tak potrafi człowieka 

skołować, że po dwóch minutach nie wiesz, co jest prawdą, co wymyśliła, a po 

dwóch następnych nie masz pojęcia, jak się nazywasz.  

Wsiedliśmy do białego fiacika punto i opustoszałymi ulicami pomknęliśmy 

pobuszować po Internecie.  

 

 

czwartek, godz. 00.30 
– A cóż tu mamy? – Marcin delikatnie wziął w dwa palce pierwszą folię i spojrzał 

na nią pod światło. To samo uczynił z pozostałymi trzema. Potem złożył je razem 

i uniósł w górę. – Ty, Patrycja, wiesz, co tu masz?  

– Tylko się domyślam – powiedziałam nieśmiało.  

– A co ona tam ma? – zapytał Kuba, zajęty ściąganiem z sieci programu Total 

Commander. Zażyczyłam go sobie, bo ten umiałam obsługiwać.  

– Ona tu ma cztery klisze z fragmentami mapy. Z tego jedną fotokopię 

oryginału. Jak się je złoży do kupki, dają mniej więcej połowę całości. Mogę ci to 

zeskanować i w Photoshopie zapisać jako przezroczyste gify, żebyś mogła sobie 

następne na to nałożyć.  

Byłam pełna podziwu dla Marcina. Ja potrzebowałam ciut więcej czasu na 

zorientowanie się, z czym mam do czynienia.  

– Cokolwiek mówisz, zrób to, tak będzie najlepiej – odparłam, nie bardzo 

orientując się, czym się różni gif od tifa czy jotpega.  

Wiedziałam, że są to różne sposoby zapisu grafiki, ale po co i na co?  

Wsadził wszystkie klisze pod klapę skanera i uruchomił program. Potem każdą 

zapisał jako oddzielny plik.  



– Co z tym robimy? Gdzie wysyłamy? – zapytał, kiedy Kuba skończył instalować 

Total Commandera.  

– Z tym sobie poradzę – podwinęłam rękawy i z wypiekami zabrałam się za 

wpisywanie w tabelki odpowiednich danych.  

Wykułam je kiedyś na pamięć, i wiedziałam doskonale, co napisać, kiedy 

komputer pytał o sesję, hosta, użytkownika, hasło i zdalny katalog. Co nie znaczy, 

że wiedziałam, czemu to wszystko służy.  

Uzyskałam połączenie z serwerem ftp Fundacji – czyli, jak tłumaczyli mi cierpliwi 

informatycy – wynajętym przez Fundację fragmentem komputera stojącego nie-

wiadomo-gdzie – i w gąszczu różnych danych znalazłam katalog PATRYCJA. 

Otworzyłam go własnym hasłem i po kolei skopiowałam cztery pliki. Od tej chwili, 

cokolwiek by się stało, kopie klisz były dostępne w każdym zakątku świata pod 

warunkiem, że ma się dostęp do Internetu i zna hasła.  

– To wszystko – powiedziałam. – Dziękuję wam strasznie.  

Spojrzeli po sobie zawiedzeni.  

– I niczego nam nie powiesz?  

– Mówiłam przecież! Jestem agentem operacyjnym...  

– Dobra, dobra, Patrysiu! – Kuba machnął ręką. – Wiem, że ciebie nie można 

naciskać. Ale obiecaj mi, że jak załatwisz te swoje walki z siłami ciemności, gdy 

pokonasz Lordów Vadera i Voldemorta, to napiszesz do mnie i wyjaśnisz, co to 

miało być, dobrze?  

– Może nawet przyjadę i zaproszę was na duże lody.  

– Hm.  

– Z ajerkoniakiem.  

– No, już lepiej.  

Wyszłam z kafejki, lecz natychmiast biegiem wróciłam do środka.  

– Chcesz przenocować? – uniósł brwi Marcin.  

– Ostatnio zostawiłam kartkę w ksero. I przez to paskudy wiedzą, że ja o nich 

wiem. Teraz zostawiłabym te klisze w skanerze.  

– Fakt. Co teraz? Gdzie pędzisz?  

Spojrzałam na zegarek.  

– Wracam na dworzec. Za niecałe pół godziny mam pociąg powrotny. Mam 

nadzieję, że mnie odwieziecie, jak na rycerzy przystało?  

Z ochotą dostarczyli mnie we wskazane miejsce.  

Rycerze, bez dwóch zdań.  

 

czwartek, godz. 02.25 
Impuls elektryczny przeszył mi lewe ramię aż do szyi. Czemu to musi być takie 

silne?! Znam bardziej humanitarne sposoby wyrywania ludzi z drzemki.  

Szybko odpięłam rzepa i spojrzałam, kto mnie wzywa. Katarzyna. Dostojna, 

śliczna Katarzyna potrzebuje mojej pomocy.  

Nacisnęłam przycisk zwrotu impulsu i po chwili odezwał się niski, miodowy głos:  

– Witaj, Patrycjo. Katarzyna z tej strony. Śpisz?  

– Witaj – odparłam. – Tak sobie drzemię siedząc w pociągu i dumam nad pewną 

historyczną zagadką. Miło cię słyszeć. Jak się czujesz?  



– Jestem niewyspana – westchnęła Katarzyna. – I mam problem. Szukam 

pewnego miejsca.  

– A wiesz, że ja również? Mów, w czym mogę pomóc.  

– Muszę jak najszybciej odgadnąć, gdzie jest miejsce, w którym Samsarna 

wpada na Łynę. I nie pytaj, o co tu chodzi. Ale jeśli to zagadka geograficzna, tylko 

ty możesz mi pomóc.  

Samsarna? Łyna? Nazwa nie była mi całkiem obca, ale o co chodzi...?  

– A może coś dokładniej? – poprosiłam.  

– Mogę. Mam takie zdanie:  

 

...es od murów, gdzie Samsarna na Łynę wpada. 

  

Powtórzyłam sobie to zdanie trzy razy w myśli.  

– Zapisałam – odezwałam się w końcu. – Jest dość wcześnie, ale zaraz z rana 

postaram się czegoś dla ciebie dowiedzieć. Es od murów będzie pewnie oznaczać 

południe... Czy... to bardzo ważne?  

Odpowiedź była stanowcza.  

– Od tego może zależeć przyszłość wielu dziewcząt. Może nawet ich życie. A 

może i moje.  

– Dam znać jak najszybciej – odpowiedziałam. – I... Kasiu?  

– Tak?  

– Trzymasz się jakoś? Radzisz sobie?  

Wahała się chwilę, i w jej odpowiedzi nie znalazłam już szczerości.  

– W porządku.  

 

 

czwartek, godz. 07.20 
– Już, zaraz, co tam? Pożar?  

Miałam ochotę rozjechać walcem tego, co delikatnie ale cierpliwie stukał w moje 

drzwi.  

– Donna Kiszonka, pora wstawać! Obiecałaś mi wyjazd do ciekawego dworu! 

Ruinki czekają, kawał historii się wala po ogrodach, a ty śpisz. Od dziesiątej do 

siódmej jest dziewięć godzin, chyba wystarczy? Czekam na dole, przy śniadaniu.  

– Tak, wystarczy – wybełkotałam.  

Dziewięć godzin! Tylko że ja z tych dziewięciu turlałam się po Polsce przez 

sześć. Ale pospałam! Oskarżę Fundację o postarzanie mnie!  

Z lustra spojrzała moja własna babcia. Wory, napuchnięte powieki, blade 

policzki. Nic, tylko wziąć w promocji trumnę dębową, przyda się wkrótce. 

Przymiarka gratis.  

Nie przejmując się stygnącym śniadaniem wzięłam gorący, długi prysznic, 

potem skorzystałam z kilku kremów, które nosiłam w mikroskopijnej kosmetyczce. 

Ten pod oczy sprawdzał się rewelacyjnie.  

Zeszłam na śniadanie w dwadzieścia minut później. Czekały kanapki, herbata, 

kawa z mlekiem, a co ciekawe, czekał Tomek, który ani słowem nie próbował 

zasugerować, że zdążył tu już zapuścić korzenie wiązkowe.  

– Szyneczka, ser, pasta rybna? – wskazał pełny talerz. – Dokąd dzisiaj?  



Kimkolwiek był, musiał mnie zawieźć na miejsce. Oczywiście mogłam wziąć 

plecak i zniknąć, ale jeśli był związany z przestępcami, natychmiast zorientowaliby 

się, że go przejrzałam. Znacznie lepiej było udawać głupiutką i mieć go na oku. Z 

drugiej strony, jeśli był niewinny, szkoda byłoby tak ciekawej znajomości.  

– Dzisiaj w opolskie. Mamy tam do spenetrowania zniszczony dworek w 

miejscowości o swojsko brzmiącej nazwie Ujazd.  

– Tak samo? – pokazał za siebie.  

– Aha. Masz coś przeciwko?  

Pokręcił głową.  

– Mogę z tobą jeździć po wszystkich Ujazdach Rzeczpospolitej i oglądać dwory, 

kościółki i zamki. Smacznego.  

Ech, niechby się on okazał porządnym i uczciwym człowiekiem...  

 

 

czwartek, godz. 09.30 
– Słodko śpisz, ale pewnie byłabyś zła, gdybym cię tak zostawił.  

Natychmiast otworzyłam oczy. Byłam przypięta pasami do siedzenia, które 

jednak zostało opuszczone do pozycji niemal leżącej. Spędziłam w nim dwie 

godziny, ale nie czułam się połamana i chętnie pospałabym jeszcze.  

– Gdzie jesteśmy?  

– Ujazd, Donna, chciałaś, masz – odparł Tomek i wskazał mapę.  

Wolałam sobie nie wyobrażać, jakie prędkości osiągał mój szanowny kierowca, 

aby przebyć taką trasę w dwie godziny. Na szczęście spałam.  

– Pić! – zażądałam i porwałam swój plecak.  

Ostrożnie przeszłam na drugą stronę ulicy i wtargnęłam do klasycznego 

piwnego baru. Mimo wczesnej pory kilku amatorów chmielowego napoju 

okupowało już dwa stoliki.  

– Panowie, mam prośbę – podeszłam do nich, zerkając trwożliwie przez okno.  

Tomek chował radio pod siedzenie.  

– Co tam? – zapytał brodacz w wielkim, okrągłym brzuchem.  

– Chciałabym się na godzinkę pozbyć mojego faceta.  

Unieśli brwi jak na komendę.  

– Co znaczy pozbyć? – ostrożnie wysondował jeden z nich.  

– Znaczy zająć go czymś tak, żebym mogła się sama przejść. Chciałam sobie 

obejrzeć ruiny dworku. To tam? – machnęłam ręką w prawo.  

– Tak, jakiś kilometr... I co my mamy do tego?  

– Może dalibyście mu jakąś robotę?  

– My jemu? – dziwili się. – Wygląda na takiego, coby nas wszystkich mógł kupić.  

– Ale zająć go możecie jednym ruchem.  

– Znaczy co?  

– Przebijcie mu oponę. Będzie zmieniał koło, a ja się przejdę.  

– A może mu po prostu przestawić ząbki, co? Natrętny jest?  

Tomek właśnie zamykał drzwi.  

– Nie, nie to. Ale chcę być trochę sama – wyjęłam pięćdziesięciozłotowy 

banknot, zła na siebie, że kupuję ludzi, jak jakiś bandzior. – Chodzi tylko o dziurkę 

w oponie. Żeby miał zajęcie.  



Brzuchacz złapał banknot i spojrzał na mnie wesoło.  

– A skąd wiesz, dziecko, że ja ci nie wezmę tej forsy i nie pójdę do domu?  

– Bo tu mam jeszcze jeden taki – powiedziałam, wskazując małą kieszonkę.  

Potem odwróciłam się i podeszłam do baru.  

– Mogę dostać jakąś mineralną niegazowaną? I hot-doga.  

– Dla mnie też! – sapnął Tomek i rozejrzał się po barze. – Lepszego miejsca nie 

mogłaś znaleźć – mruknął i sięgnął po butelkę. – Ciepło się robi. Panowie, 

przepraszam, gdzie tu są ruiny dworu?  

Zamiast na niego, spojrzeli na mnie. Mówić, nie mówić? Zza ramienia Tomka 

skinęłam głową.  

– Tam – pokazali. – Kilometr stąd.  

– Dzięki – rzucił im i przyssał się do mineralnej.  

W tym czasie dwaj mężczyźni wyszli z baru na trzy minuty.  

– To co, lecimy?  

– Czekam na hot-doga.  

Doczekałam się, zjadłam grzecznie, po czym wsiedliśmy do samochodu.  

Następnie wysiedliśmy i pierwszy raz usłyszałam, jak Tomek zmiął przekleństwo 

w ustach.  

– Superterenowe opony, a głupia butelka włazi jak w masło! – warknął i 

otworzył tylną klapę. – Zjedz sobie następną zapiekankę czy co tam chcesz, to 

trochę potrwa.  

Wciąż z plecakiem weszłam do baru, pozbyłam się kolejnego banknotu i 

bocznym wyjściem opuściłam pomieszczenie.  

 

 

czwartek, godz. 10.20 
– Paszoł won, paskudny krzaku! – powiedziałam do kolejnej gałązki, która 

złapała mnie za ubranie i za nic nie chciała przepuścić.  

Co mnie podkusiło, żeby się bawić w poszukiwacza tajemnic! Fredro miał rację, 

pisząc w Dwóch bliznach, że Człowiek rozsądny unika tajemnic jak powietrza! 

Zamiast siedzieć w domu, targam tu włosy...  

Nawet nie próbowałam penetrować wnętrza rozsypującego się dworu. Kiedy w 

końcu ustąpiły krzewy, znalazłam się na zarośniętym trawą małym dziedzińcu. 

Sięgnęłam po notatki i przeczytałam jeszcze raz.  

 

W dworze znajdź wodopój stary...  

 

Rozejrzałam się. Wiadomo, chodzi o studnię, nie ma tu źródeł ani rzeki. Rzecz 

w tym, że studni również. Zamiast szukać po omacku, zastanowiłam się, gdzie 

taka studnia winna się znajdować. Na tyłach, najlepiej na wewnętrznym 

dziedzińcu, aby nikt obcy nie miał do niej dostępu. Nie na środku – 

przeszkadzałaby w parkowaniu powozów. Więc z boku, raczej niżej, niż na górce... 

O, tam!  

Podeszłam do kępy krzewów. Zamiast dziury w ziemi dostrzegłam stertę śmieci, 

i to wcale nie historycznych. Ale nie dałam się zwieść – tuż obok kępy wciąż 

sterczały okaleczone resztki żurawia. Żuraw!  



To ten ptak, co czerpał co dzień, stojąc w miejscu. Dobrze, tylko gdzie ja mam 

niby sięgnąć?  

Obeszłam kępę kilka razy, obejrzałam podstawę osmołowanego żurawia, i 

zrezygnowana usiadłam na połamanym pustaku.  

– Myśl, myśl...  

Dotąd przesyłki były pudełkami lub zawiniątkami i przyzwyczajona do nich 

szukam teraz właśnie takiego przedmiotu. Zapomnij o tym! Niech nic nie zaśmieca 

twojego umysłu... Pewnie gdzieś tu czeka klisza i karteczka. One nie muszą 

siedzieć w pudełku. Są płaskie, mogły zostać gdzieś wsunięte, zwinięte, 

przyczepione, przyklejone...  

Przyklejone?  

Pochyliłam się i jeszcze raz zerknęłam na smołę pokrywającą resztki podstawy 

żurawia. To nie była dziewiętnastowieczna robota, zresztą po co w ogóle smołować 

takie urządzenie!  

Scyzoryk znalazł się w moich rękach błyskawicznie. Zapominając, że mam na 

plecach bagaż, przyklękłam i delikatnie oderwałam grubą warstwę smoły w jednym 

miejscu. Nic. No to w drugim. Tylko drzazgi.  

Bawiłam się w dzięcioła przez kilka minut, zanim znów okazało się, że los mi 

sprzyja. KTOŚ chce, abym odnalazła skarb przed Hydrą.  

Nóż zaszeleścił i nie zamierzał wejść głębiej.  

Klisza, klisza! – ucieszyłam się i ostrożnie nacięłam smołę wokół płaskiego 

pakunku. Resztę zrobiły paznokcie – wydarłam pakunek z grubej folii i rozwinęłam. 

Dziwne to uczucie – gdziekolwiek pojechałam, odnajdywałam dokładnie to samo: 

kawał kliszy i kartkę z kaligraficznym pismem. Wiedziałam już jednak, że klisze 

złożą się na mapę, a tekst zawiedzie mnie dalej...  

Rozpromieniona wyprostowałam się, spojrzałam w pusty oczodół zawalonego 

dworu i uniosłam zaciśniętą pięść.  

– Yes, yes, yes!!! – zabawiałam się w amerykański film, pewna, że nie widzi 

mnie nikt prócz ptaków.  

W tym momencie usłyszałam znany mi dźwięk szybko przewijanej kliszy. Klik–

klik–klik. Trzy zdjęcia. Ktoś mnie fotografował!  

– Możesz to powtórzyć? – usłyszałam i dopiero wówczas dostrzegłam w 

sąsiednim oknie roześmianą twarz.  

– Benek, jak Boga kocham, Benek, co ty tu robisz? Jak się tu dostałeś? Mało ci 

gazu, teraz ja mam ci przyłożyć?  

Chłopak zniknął i po chwili pojawił się na dziedzińcu.  

– Nie boję się ciebie, jesteś po stronie tych dobrych.  

– Ale skąd się tu wziąłeś?! – czułam zamęt w głowie, nie potrafiłam znaleźć 

odpowiedzi na proste pytanie.  

– Przyjechałem, wiesz, że mam szybciutkiego maluszka.  

– Ale skąd wiedziałeś, gdzie mnie szukać?  

– Intuicja. Jestem fotoreporterem od roku, a reportaż o poszukiwaniu skarbów 

sprzedam za takie pieniądze, jakich jeszcze nie widziałem.  

– Paparazzi – powiedziałam z wyrzutem. – Człowieku, ty sobie chcesz zarobić 

jakieś tam pieniądze na buty i klisze, ale możesz w ten sposób wkopać poważną 



akcję. My... Ja tu się nie bawię w koci-koci-łapci, szukam skarbu, to prawda, ale 

tylko po to, żeby nie wpadł w łapy bandy, która go spienięży i zamieni na narkotyki.  

– Jeśli to prawda – powiedział, podchodząc do mnie blisko – jeśli to prawda, 

powinienem za ten materiał dostać pięć kawałków. Połowę.  

Byłam zła. Oburzona. Niedospana. Zdezorientowana. I bałam się. Pewnie 

dlatego nie zapanowałam nad emocjami i uderzyłam go otwartą dłonią w twarz.  

– Pięć kawałków! Mówię ci o bezpieczeństwie setek ludzi, o próbie pozbawienia 

mafii źródła dochodu, a ty jesteś skłonny narazić taką akcję dla głupich pięciu 

kawałków.  

– Głupich?  

– Nie mówię o ilości. Dla mnie to też konkretne pieniądze, poza moim 

zasięgiem... osobistym. Ale czy to jest pięć czy pięćdziesiąt tysięcy, to są głupie 

pieniądze, jeśli postawisz na szali czyjeś życie.  

Chłopak rozmasował policzek, po czym usiadł na trawie i pochylił głowę.  

– Właśnie dlatego ja muszę – powiedział tak smutno, że chłód i drżenie jego 

głosu wstrząsnęło mną do głębi.  

Już żałowałam, że go uderzyłam.  

– Musisz? – przykucnęłam i zobaczyłam, że po policzku ciekną mu dwie łzy.  

– Tak. Nie chcę niczego zniszczyć, ale nie mogę się wycofać i nie mogę 

odczekać. Za kilka dni zdjęcia wylądują w redakcji, która już mi zaoferowała 

pieniądze. I nie chodzi o buty i klisze. Jezu miłosierny, nie o buty! Moja Ania ma 

przed sobą miesiąc życia, jeśli jej nie zoperują. Potrzebujemy dziś, teraz, już, 

dziesięciu tysięcy, i ja je zarobię, znajdę, ukradnę, ale sfinansuję jej tę operację. 

Dziesięć dostaliśmy, potrzeba drugie tyle. A czas ucieka – wstał i spojrzał mi prosto 

w oczy, choć sam niewiele widział, bo spod powiek trysnęły mu łzy. – Wiesz, jak 

to jest, mieć przed sobą miesiąc życia? Nie wiesz, i ja nie wiem, ale Ania wie. 

Widzę, co się z nią dzieje. Osiemnaście lat, bez matki, bez ojca, bez rodziny, ma 

tylko mnie, a teraz ma umrzeć! Nie zabronisz mi robić zdjęć, nie pozwolę ci zabić 

mojej Ani, bądź sobie matką Teresą, zbawiaj świat, mnie nie zależy na świecie, 

chcę tylko jej pomóc... 

Pochylił głowę i przed potokiem łez odruchowo zakrył rękawem aparat – 

urządzenie, które miało uratować życie jego dziewczyny.  

To niesamowite – pomyślałam – że można aż tak kochać. Czy mnie ktoś tak 

pokocha?  

I zaraz potem przyszła inna refleksja: Jaka ja jestem egoistyczna! Chłopak 

walczy o życie ukochanej, a ja myślę o sobie, zazdroszczę umierającej dziewczynie 

takiej miłości!  

Nie mogłam walczyć z Benkiem. Cokolwiek zrobi, nie miałam prawa odbierać 

mu nadziei, miłości. W tych sprawach nie działała matematyka – ja osłabiając 

Hydrę uratuję setki, on przeszkadzając mi uratuje tylko jedną dziewczynę. Życia 

nie przelicza się na sztuki, nie dodaje, nie podnosi do kwadratu.  

Odwróciłam się i powoli zeszłam ścieżką w stronę krzaków. Przedarłam się przez 

nie z zaciśniętymi zębami, zasłaniając tylko twarz, i dopiero na ulicy nie 

wytrzymałam. Usiadłam na kamieniu i rozpłakałam się jak mała dziewczynka.  



Jak bardzo chciałam teraz przytulić się do mamy, objąć tatę, jak strasznie 

marzyłam o TYM KIMŚ, kto będzie tylko mój, i będzie o mnie walczył w każdej 

sytuacji.  

Siedziałam i beczałam, zdając sobie sprawę, że przez najbliższe dni, kiedy 

rozstrzygnie się próba życia, mogę liczyć tylko na siebie.  

I taką zastał mnie Tomek, podjeżdżając sprawnym już samochodem.  

 

 

czwartek, godz. 10.50  
Nie pytał o nic. Złapał mój plecak, wrzucił na tył samochodu, po czym 

przyklęknął i objął mnie delikatnie. Dopiero teraz mnie wzięło – ryczałam, mocząc 

mu polar słonymi strumieniami, wycierałam nos o jego rękaw i było mi wszystko 

jedno. Dopiero po kilku minutach zapytał:  

– Mogę ci pomóc?  

Pokręciłam głową. Co dla mnie zrobi? Chociaż jest jedna rzecz...  

– Chusteczkę.  

W głowie miałam idealną pustkę, i to dopiero ona mnie uspokoiła. Nie myślałam, 

nie kojarzyłam, nie szukałam niczego. Wyciągałam po jednej chusteczce 

higienicznej i przecierałam nos, oczy, policzki. Potem czerwona i brzydka – 

wiedziałam to, byłam czerwona i brzydka – spojrzałam mu w oczy. A on się 

uśmiechał.  

– Aż tak ci źle? – zapytał i objął mnie znowu.  

– Jestem taka sama, samiuśka... – powiedziałam i znów zapłakałam.  

A on pocałował mnie w słony policzek, potem w drugi. Poczułam żar jego 

oddechu, kiedy kolejne pocałunki zbliżyły się do ust. Całował moje załzawione 

oczy, czoło, aż wreszcie przylgnął do ust tak mocno, że zabrakło mi tchu. Jego 

dłonie objęły mnie mocno, i nagle poczułam, że jedna z nich wędruje po moim 

brzuchu, coraz wyżej...  

– Hej, co ty sobie wyobrażasz? – skoczyłam jak oparzona, wyrywając się i 

niemal wpadając do przydrożnego rowu. – Taka z ciebie świnia? Wykorzystujesz 

to, że się rozkleiłam, i się do mnie dobierasz? Faceci, wszyscy myślą tylko o 

jednym.  

– A subtelne kobietki w ogóle nie myślą – odgryzł się i sięgnął do klamki. – 

Święta jakaś się znalazła. Co ci szkodzi, że cię dotknę? Natura, dziecko, natura, 

nie kłóć się z naturą.  

Mimo wzburzenia odzyskałam władze umysłowe – w zasadzie nie widziałam już 

powodu do płaczu.  

– Nie kłócę się z naturą, szowinisto – odkrzyknęłam. – Tylko, jak sam 

zauważyłeś, jestem jeszcze dzieckiem. Mam czas.  

Gdyby ktoś inny nazwał mnie dzieckiem mówiąc, że „mam czas”, kłóciłabym się 

z nim zażarcie.  

– Jak na dziecko, jesteś niczego sobie – powiedział. – Ale pod kopułą to 

rzeczywiście masz jeszcze foremki i piaskownicę.   

Wskoczył za kierownicę i zawrócił, przejeżdżając w dużym pędzie po wysokich 

trawach pobocza.  



A ja zostałam, z bluzką wyjętą ze spodni, z czerwonym nosem i osłupieniem w 

oczach.  

Samochód zatrzymał się trzysta metrów dalej. Stał i stał, a ja nie miałam ani 

ochoty, ani sił, aby się ruszyć. Po kilku długich minutach otworzyły się drzwi 

pasażera i z samochodu na pobocze wypadł... mój plecak!  

Dopiero teraz odzyskałam wigor.  

Plecak! Sprzęt! Ubrania! Karta kredytowa Fundacji! I odnalezione materiały! Co 

ja robię!?  

Pobiegłam po bagaż i dopadłam go, kiedy niebieska terenowa limuzyna znikała 

za zakrętem. Wyjęłam kosmetyczkę, ręcznik, wodę mineralną i umyłam twarz tak 

dokładnie, jak to było możliwe w łaźni pod chmurką.  

Tomek, Benek, Ania – czym ja się zajmuję? I czym się przejmuję? Zamiast 

dążyć za wszelką cenę do wykonania misji, ważnej i potrzebnej, zadaję się z jakimś 

Don Juanem, fotopstykaczem, który może mi zaprzepaścić misję... I się nimi 

przejmuję.  

– Ja się do tego, Mistrzu, po prostu nie nadaję! – krzyknęłam w niebo. 

Odpowiedział mi nagły powiew wiatru, jakby mój Mistrz odpowiadał: Działaj dalej, 

jestem z tobą, gdziekolwiek będziesz.  

Zarzuciłam plecak i ruszyłam w stronę wsi.  

Pociągiem albo stopem, byle do przodu.  

Pozostał jeden Ujazd.  

Więc pora ruszać na Poznań.  

 

czwartek, godz. 14.00 
Miałam prawo wykorzystywać finanse Fundacji w sposób, który uznam za 

konieczny do osiągnięcia celu. Kiedykolwiek pytaliśmy, ile możemy wykorzystać, 

zawsze padała ta sama odpowiedź: nie ma limitu, pieniądze się nie skończą. 

Rozliczcie się tylko po zakończeniu akcji. Piszecie raporty, uzasadniacie wydatki... 

Proste.  

Miałam więc prawo wykupić bilet na Intercity w pierwszej klasie i nikt by się nie 

przyczepiał. Cóż z tego, kiedy jedyny pociąg, jaki się pojawił, to był pospieszny, 

który w dodatku wlókł się jak żółw na hamulcu ręcznym. Pyk-pyk, ciach-ciach, puf-

puf...  

Znałam już na pamięć treść karteczki znalezionej pod smołą, ale przeczytałam 

ją po raz kolejny.  

 

Ze szlaku głównego na Poznań zjedź, i kaplicę 

przy drodze odwiedź, gdy zgrzytną zawiasy 

spójrz w oczy temu, co widzi, gdzieśkolwiek,  

i stopy ucałuj, w głąb spójrz, i dalej,  

na świata podstawę, na opokę Tego,  

co umarł i żyje.  

 

Z niesmakiem analizowałam ten tekst. Z niesmakiem, bo pisał go szef grupy 

przestępczej, w zasadzie już mafii, i z niesmakiem, bo najwyraźniej wykorzystał 

miejsce święte do zabawy w kotka i myszkę ze swoimi spadkobiercami. I nieważne, 



czy był wierzący, czy nie. Człowiek kulturalny szanuje miejsca święte, nawet jeśli 

są święte dla innych, nie dla niego.  

Ale właśnie dlatego, że mnie denerwował, tym bardziej chciałam spłatać 

Pułkownikowi figla i przed jego mafiozami znaleźć skarb.  

Sięgnęłam pod klapę plecaka, by do pozostałych klisz dołożyć i tę, którą 

znalazłam w opolskiem. Wyjęłam białą wiązaną teczkę i zauważyłam, że zamiast 

równej kokardki mam do czynienia z bezładnym supłem. Szybko zajrzałam do 

środka i osłupiałam.  

Zamiast równo ułożonych klisz wzięłam do ręki czasopismo dla dzieci.  

– Kubuś Puchatek szuka skarbów – przeczytałam i cisnęłam gazetką o podłogę. 

Kto? Kiedy? Nie zaglądałam pod klapę od wczorajszej nocy. Rano plecak stał w 

pokoju. Ktoś mógł się włamać. Potem był pod moją kontrolą. Spałam wprawdzie 

w aucie, ale Tomek prowadził i nie wyłączał silnika, bo na pewno obudziłabym się.  

Podniosłam Kubusia – przecież to nie wina misia, że zagrał mi na nerwach. Nie 

mogę się po prostu rozstawać z resztą materiałów. Inaczej nici z poszukiwań...  

– Bilety poproszę, kontrola – odezwał się człowiek stojący w drzwiach. Nie miał 

na sobie munduru konduktora, a jedynie przypięty do kurtki identyfikator ze 

zdjęciem.  

– Proszę – podałam mu.  

– Legitymację szkolną – poprosił i usiadł obok mnie.  

Kolejny z takim samym identyfikatorem wsunął się do przedziału.  

– I jak tam?  

– Dobrze, już idziemy dalej. Pani ma za chwilę wysiadkę, wie pani?  

– To już? Dziękuję – szepnęłam i poczekałam, aż mężczyźni wyjdą. Sięgnęłam 

po białą teczkę, zapakowałam w nią Kubusia i zapięłam plecak. Kliszę owinęłam 

chusteczką higieniczną i wsadziłam do tylnej kieszeni spodni. Tam nikt nie sięgnie 

bez mojej wiedzy. A kartkę z tekstem...  

Kartkę...  

Rozejrzałam się uważnie. Na siedzeniu leżał bilet i moja legitymacja. Kartki nie 

było ani tu, ani na podłodze. Może odruchowo wsadziłam ją w kieszeń?  

– Zgubiła pani bilet? – zapytał konduktor. – Poproszę do kontroli...  

– Bilet mam – podałam mu go razem z legitymację. – Tylko rozum straciłam, 

głupia dzieweczka! Gdzie poszli ci kontrolerzy, co tu byli przed panem?  

Pokręcił głową.  

– Poza mną i beze mnie nikt tu nie ma prawa kontrolować. A co, podawał się 

ktoś za kontrolę?  

– To już bez znaczenia... – powiedziałam.  

Wytoczyłam się na korytarz i poczekałam, aż pociąg zatrzyma się na stacji.  

 

 

czwartek, godz. 14.35 
– Wystarczyło? Świetnie, dziękuję.  

– Ma pani jeszcze prawie kilometr – zaprotestował taksówkarz, który zażyczył 

sobie zaliczki, kiedy dowiedział się, że ma jechać na dłuższą trasę.  

– Chcę zrobić babci niespodziankę. Gdybym zajechała autem, cała wieś by 

wiedziała, zanim by pan wyłączył silnik.  



Roześmiał się chropowato.  

– Co prawda, to prawda. Podam pani jeszcze plecaczek...  

Wyjął z bagażnika mój przybrudzony plecak i ukłonił się nisko. Zarobił, bez 

dwóch zdań. Ale liczył się czas.  

Główna droga łukiem okrążała cały Ujazd. Ja skręciłam i wzdłuż rozsypującego 

się muru doszłam aż do miejsca, gdzie stało kilka autobusów. Dalej była już sama 

jezdnia. Wróciłam więc do skrzyżowania i podreptałam skrajem między niskimi 

domkami.  

Kapliczka, gdzie jest kapliczka?  

Kilkoro dzieci w krótkich spodenkach i wydartych trampkach odprowadziło mnie 

wzrokiem, nie ruszając się jednak z podwórka. Dwie młodsze ode mnie dziewczyny 

wymieniły uśmiechy i znacząco spoglądały za mną – może miałam niemodne buty, 

spodnie, a może po prostu byłam obca? Może nie odpowiadała im moja fryzura – 

czyli po prostu włosy spięte w koński ogon?  

Szłam i szłam, mijając kolejne domki, traktory i wozy, aż wreszcie po lewej 

stronie dostrzegłam kapliczkę. Mała, murowana, z ołtarzykiem i krzyżem w środku. 

Niestety – zamknięta na kłódkę!  

Westchnęłam i postanowiłam obejść teren. Spenetrować go pod kątem 

ewentualnych obserwatorów. Straciłam kartkę i należy zakładać, że ludzie Hydry 

pojawią się tu lada chwila. Nie będą się przejmować, wtargną do środka i zabiorą 

ukryte dane. Dlatego musiałam się spieszyć.  

Na podwórku naprzeciw nie dostrzegłam nikogo prócz psa, ale ten nie stanowił 

zagrożenia, zwłaszcza że nie hałasował. W ogóle w okolicy nikt nie wystawał z 

okna, nikt też nie szedł ulicą. Przeczekam tylko, aż przejedzie czarne audi i – Boże, 

wybacz! – skorzystam z wytrychu. Non nobis, Domine, non nobis – w haśle nosili 

Templariusze, i ja też powinnam powiedzieć – nie dla siebie, Panie, nie dla siebie. 

Robię to dla ludzi, którzy nigdy się nie dowiedzą, że ryzykowałam dla nich. I 

dobrze.  

Audi nie przejechało.  

Samochód zatrzymał się i z pojazdu wysiadł ksiądz. Wyjął z bagażnika 

samochodu mały obraz owinięty w papier i podszedł do kapliczki. Przez chwilę 

dopasowywał klucz, męczył się z kłódką, aż wreszcie wszedł do środka.  

Ukryta za drewnem czekałam spokojnie, marząc, aby nie zamknął kłódki, żeby 

zardzewiały mechanizm nie pozwolił się przekręcić. Nie musiałabym włamywać się 

do świętego miejsca.  

Audi odjechało po dziesięciu minutach, a ja powtórzyłam po raz któryś tam:  

– Los mi sprzyja, sprzyja mi, jest po mojej stronie!  

Przeczekałam, aż dwaj mężczyźni chwiejnym krokiem wejdą w pobliskie 

podwórko i podeszłam do furtki. Ksiądz nie tylko nie zamknął kłódki, ale nawet nie 

zatrzasnął wejścia.  

– Los mi sprzyja – powiedziałam znów do siebie i znieruchomiałam.  

Gdybym przeklinała, była ku temu stosowna pora, choć na pewno nie miejsce.  

Kłódka nie została otwarta – przecięły ją ostre nożyce do metalu.  

Stado mrówek przeszło się wzdłuż mojego kręgosłupa. Wpadłam do kapliczki i 

ręce mi opadły.  



Podstawa krzyża, opoka tego, co umarł i żyje, była wysunięta. Okazało się, że 

jest klasyczną szufladką, trzeba było tylko wbić w deseczkę jakiś korkociąg i 

pociągnąć delikatnie...  

I ja, wielka agentka operacyjna, dałam się nabrać na fałszywego księdza! Kto 

wie, czy to nie był ten sam człowiek, który wszedł jako drugi do mojego przedziału?  

Wyszłam z kapliczki i usiadłam na jej progu.  

– Głupiutka, z kim chciałaś się zmierzyć? – zapytałam siebie. – Pozwolili ci 

odnaleźć skrytki, po czym ukradli gotowy materiał. Teraz ruszą do miejsca, gdzie 

jest skarb... Albo nie! – dotknęłam kieszonki z tyłu.  

Jeśli do odnalezienia skarbu potrzebne są wszystkie mapki, mam jeszcze 

szansę. To nic, że mają dotychczasowe materiały. Muszą zdobyć jeszcze to. Sami 

do mnie przyjdą, sami. Tylko bądź czujna, dziewczyno.  

– Bądź czujna! – powiedziałam do siebie.  

– Tak, tak, trzeba być czujnym – odezwał się za mną jeden z mężczyzn, którzy 

przed chwilą chwiali się na nogach, znikając w podwórku.  

Teraz poruszali się sprawnie i szybko. Zanim zdążyłam krzyknąć, jeden psiknął 

mi w twarz gazem, a drugi zarzucił na głowę płócienny worek. Zanim zrozumiałam, 

co się dzieje, duszącą się i płaczącą wrzucono mnie na tylne siedzenie samochodu, 

którego przybycia też nie zauważyłam.  

Miotanie się nie miało sensu. Nie starczyło też sił. Kiedy auto ruszyło, poczułam 

w zatokach potworny ból, łzy trysnęły mi z oczu i mimo największego wysiłku nie 

potrafiłam nabrać powietrza. Nikt nie związał mi rąk, ale zanim zdążyłam zedrzeć 

z głowy worek, poczułam, że świat się chwieje, kolorowe koła pojawiają się przed 

oczami, a wybuchy pod czaszką stają się nie do zniesienia...  

W tym momencie, jakby w porywie absurdu, przypomniałam sobie strofy 

Wyspiańskiego:  

 

Jakżeż ja się uspokoję,  

pełne strachu oczy moje,  

pełne grozy oczy moje,  

pełne trwogi serce moje,  

pełne drżenia piersi moje,  

jakżeż ja się uspokoję...  

A potem zabrakło powietrza, ostatni wybuch niemal rozerwał mi głowę, i 

uspokoiłam się całkowicie.  

 

 

czwartek, godz. 16.50 
Kolorowe koła wróciły, a z nimi rozsadzający głowę ból. Poza tym było zimno, 

strasznie zimno i wilgotno.  

Ręce miałam wolne, więc jednym ruchem zrzuciłam z głowy worek i otwarłam 

oczy.  

I nic.  

Dotknęłam swoich powiek, ale nic ich nie zakrywało. Spojrzałam na 

podświetlany zegarek – tarcza rozbłyskał niebieskawym światłem. Czyli – widzę.  



I wówczas uświadomiłam sobie, że siedzę na podłodze jakiejś piwnicy albo 

lochu. Że wokół jest ciemno, mokro, cicho.  

Ból głowy wzmógł się, a ja wyciągnęłam ręce przed siebie. Potem w bok. W tył. 

Nigdzie mojego plecaka, a przecież tam, w bocznej kieszeni, czeka wspaniała, 

mocna latarka! Gdzie plecak?!  

Wstałam i zrobiłam kilka kroków przed siebie. Dłonie trafiły na ceglasty mur. 

Skręciłam więc w lewo. Znów to samo. W prawo. Tu natrafiłam na drzwiczki.  

– Ratunku! – usłyszałam własny zdławiony szept. Nie krzyk, nie wrzask, a szept. 

Z ciemności wychodziły oślizłe stwory, jak wtedy, gdy zamknięta przez przypadek 

w piwnicy spędziłam w niej całą noc. Wszyscy sądzili, że śpię w łóżeczku na piętrze, 

a ja walczyłam z upiorami... Wtedy miałam cztery lata, dziś nieco więcej, ale 

strachy urosły razem ze mną...  

– Ratunku! Otworzyć te drzwi, natychmiast!  

Znów szept zamiast krzyku. Gardło, ściśnięte i suche, nie pozwalało na nic 

więcej. Spocone dłonie zacisnęły się w pięści i bębniły w drewniane drzwi, a z tyłu, 

za mną, słyszałam tajemnicze mlaskanie i zgrzyt zębów. Bestia zbliżała się powoli, 

jakby pewna swego, smakując gorycz mojej porażki, wypijając soki mojego 

przerażenia, karmiąc się absolutną bezradnością.  

Coś dotknęło mnie w nogę. Coś innego musnęło włosy.  

Szukać ratunku, szukać! Złapałam swój nadgarstek i wcisnęłam mocno przycisk 

alarmowy. Trzymałam go długo, znacznie dłużej, niż to konieczne, by w świat 

poszło wezwanie pomocy. Kiedy ktoś się pojawi?!  

– Nie, zostaw mnie! – błagałam, ale potwór otoczył moje zwinięte w kłębek ciało 

i dotykał delikatnie, sycąc się wygraną.  

Już nie waliłam w drzwi, nie szarpałam się i nie krzyczałam. Drżałam na całym 

ciele, zgrzytałam zębami, a krótki oddech przyspieszył nieprawdopodobnie. Niemal 

słyszałam bicie własnego serca, kiedy wtulałam się w drzwi, jedyną drogę ku 

wolności, teraz odciętą, zamkniętą, zastawioną...  

Potwór był tak blisko, że nie mogłam już oddychać, przytłaczał mnie, dusił, 

przyciskał się do moich piersi, nie pozwalając zaczerpnąć powietrza. Strugi potu 

wystąpiły mi na twarz, szeroko otwarte usta błagały o tlen, o powietrze, którego 

wokół było pod dostatkiem, ale za nic nie chciało przejść przez gardło...  

Upiory dzieciństwa powróciły i oto wygrywały ostatnia batalię...  

A jednak wrzasnęłam. W chwili, kiedy jedna z oślizłych macek mocno złapała 

mnie za ramię, resztką sił wydobyłam z płuc krzyk tak dziki, że natychmiast 

ustąpiła.  

– Co się drzesz, dziewczyno? Proszą cię na górę – usłyszałam i zobaczyłam nad 

sobą czterdziestoletniego mężczyznę.  

ZOBACZYŁAM!  

Światło pojedynczej żarówki dobiegało z daleka, ale pozwalało dostrzec zarys 

postaci, uchylone drzwi piwnicy, nawet wnętrze, w którym przed chwilą pełno było 

upiorów. Teraz uciekły, schowały się w kątach i czekały na mnie...  

– Chodź, chodź, nie siedź tak.  

Podążyłam za nim, chusteczką wyjętą z kieszeni starając się przetrzeć twarz. W 

korytarzu domu stał mój plecak. Na podłodze leżała cała jego zawartość.  



Tam dopiero, gdy wyszłam z piwnicy, dostrzegłam, że prowadzący mnie 

mężczyzna ma na twarzy pończochę, co nadawało jego głowie kształt idealnego 

jaja.  

– Masz teraz wybór – powiedział. – Zabierasz swoje rzeczy i wyjeżdżasz stąd. 

Nie wracasz do dworów i pałaców, zapominasz o tym. Ktoś od nas wsadzi cię w 

pociąg do Katowic, bo taki odjeżdża za chwilę.  

– Albo? – zapytałam cicho, bardzo powoli wracając do codzienności.  

– Albo i tak nie masz wyboru. Straciłaś to, co już uzyskałaś, pod Opolem klapa, 

aż się rozbeczałaś, że nic tam nie ma, ale my to znajdziemy. Pod Poznań się 

spóźniłaś. Przed chwilą przyszedł e-mail od naszego specjalisty. On już rozumie 

prawie wszystko. Poszukamy tylko jednej karteczki, jednej kliszy i jesteśmy w 

domu. Więc jak?  

– Znikam – powiedziałam szybko, pakując swoje rzeczy. – Mam dość tej 

zabawy. Zawieźcie mnie do pociągu. Dostało mi się, jestem niewyspana i 

zamknięto mnie w piwnicy. Znikam. Gdzie mam iść?  

– Samochód z kierowcą czeka pod domem. Muszę ci zasłonić oczy, sama 

rozumiesz, nie zależy nam, abyś znała ten adres.  

Włożył mi na oczy czarną, elastyczną opaskę. Usłyszałam, że zdziera z głowy 

pończochę i podnosi mój plecak. A więc przeszukali go, ale niczego nie znaleźli. 

Urządzenia Fundacji wyglądały jak zwykłe rzeczy: latarka, kalkulator, otwieracz do 

konserw. A klisza, o której nie mieli pojęcia, że ją znalazłam, siedziała grzecznie w 

mojej kieszeni.  

– I tak mnie po prostu puszczacie do domu? – pozwoliłam sobie na wątpliwości.  

– Tak po prostu, dziecino. Jutro ta akcja będzie już historią, i możesz sobie o 

nas rozpowiadać, komu zechcesz. O nas i o skarbie. Uważaj, schody. Cztery, potem 

w lewo i sześć. Na wprost. Stój, furtka.  

Wepchnął mnie do samochodu i stuknął w dach. Auto ruszyło, a ja zapytałam:  

– Mogę już zdjąć opaskę?  

– Nie. Zatrzymam się na stacji i wysiądę – odparł nieco młodszy głos. – 

Doliczysz do dwudziestu i możesz zdjąć.  

Tak też było – mężczyzna wysiadł, ja grzecznie policzyłam i zabrałam plecak. 

Miałam już dołączony do niego bilet. Miło.  

Wsiadłam bez teatralnego oglądania się – kimkolwiek był kierowca, widział 

chyba, jak zniknąć za rogiem. A polonez, którym mnie wieźli, mógł mieć dowolną 

nieistniejącą rejestrację. Świadczyły o tym lśniąco czyste tablice, choć sam pojazd 

miał już swoje lata. Byłam pewna, że przynajmniej jedna para oczu obserwuje 

mnie i będzie wypatrywać aż do chwili, kiedy pociąg wyjedzie ze stacji. Chcieli mieć 

pewność, że odjadę.  

No to im ją dam.  

Póki pociąg stał, ja szłam z plecakiem to w jedną, to w drugą stronę. W ten 

sposób przekonałam się, że nikt nie śledzi mnie w samym pociągu. Zajęłam więc 

miejsce w korytarzu i czekałam.  

Ruszyliśmy w kilka minut później.  

Wystawiłam rękę za okno i pomachałam wszystkim, czując, że jest wśród nich 

ten, który mnie obserwuje. Potem przeszłam na drugą stronę pociągu, otwarłam 

drzwi obok toalety, wyrzuciłam plecak i sama wyskoczyłam na trawę. Nie 



zastanawiałam się – gdybym długo myślała, pociąg pędziłby coraz szybkiej, a ja 

stworzyłabym w wyobraźni obraz własnego zmasakrowanego ciała. Po co mi to?  

Dziesiątki razy na szkoleniach wypychano nas z ciężarówki, samochodu 

osobowego i wolno jadącego pociągu. Na trawę, na piasek i ziemię. Ale zawsze 

należało się liczyć z ryzykiem.  

Potoczyłam się jak piłeczka, wytracając powoli prędkość. Dżinsy nadawały się 

do prania, ale poza tym nic się nie stało. Znalazłam plecak i ruszyłam jak 

bumerang w stronę stacji. W oddali zobaczyłam zamek i aż przystanęłam 

zdumiona. Przecież pierwsza wskazówka mówiła:  

 

Takich znajdź cztery gdzie krzyże stoją,  

i idź po śladach, aż ścieżka powróci.  

 

Byłam w czterech Ujazdach, a teraz ścieżka zatoczyła pętlę i – powróciła!  

Przede mną, w oddali, dostrzegłam zarys zamku Krzyżtopór.  

Musiałam działać ostrożnie – schwytana w tej chwili musiałbym się naprawdę 

mocno tłumaczyć. Z drugiej strony w naszej grze nastąpił poważny impas. Mieli 

mapy, które mi ukradli, mieli też ostatnią, którą fałszywy ksiądz sprzątnął mi 

sprzed nosa. I pewnie jak krety ryli teraz w Ujeździe w opolskiem, przekonani, że 

nie udało mi się znaleźć piątej mapy. Gdyby było inaczej, gdyby podejrzewali, że 

ją mam, przeszukaliby znacznie dokładniej mój plecak i mnie samą.  

W końcu jednak zorientują się, że mapa była ukryta pod smołą i że to ja ją 

stamtąd wydarłam. A wtedy zacznie się ostateczna gra: albo oni zdobędą mój 

kawałek kliszy, albo ja im wydrę ten ostatni, szósty. Na wcześniejszych mi nie 

zależało, ich kopie umieściłam na serwerze Fundacji.  

Wyjęłam kliszę owiniętą w bibułę i rozpięłam bluzkę. Wokół nie było nikogo, kto 

mógłby podziwiać, jak spory kawałek folii upycham sobie w biustonosz. Ech, po 

raz pierwszy żałowałam, że nie mam piersi jak Katarzyna. Mogłabym tu schować 

kilka klisz. A tak – zdeformowało mnie trochę.  

A teraz – hajda na bandziorów!  

Z nadzieją, że pokonam ich przez zaskoczenie, poszłam w stronę wsi, nawet nie 

oglądając się na zamek.  

 

 

czwartek, godz. 17.15 
– No patrz, miał rację! – usłyszałam za sobą, kiedy zatrzymałam się za 

przystankiem autobusowym. – Wróciła! Szef mówił, że może wysiąść na następnej 

stacji. I wróciła, bestia!  

To była najkrótsza tajna wyprawa, jaką kiedykolwiek odbyłam.  

Z obu stron podeszli do mnie trzej mężczyźni i wzrokiem wskazali biały 

samochód dostawczy. Chyba nie chcieli się pochwalić autkiem – miałam tam 

grzecznie wsiąść.  

Gdyby na przystanku ktoś stał, gdyby wokół plątały się rodziny z dziećmi, 

samotni komandosi na urlopie, może wartałoby wołać o pomoc. Jak na złość byłam 

tu jednak całkiem sama – nie licząc trzech zbójów.  



Co miałam robić? Westchnęłam. Zarzuciłam plecak na ramię i weszłam do auta, 

łudząc się nadzieją, że któremuś z nich psiknę w oczy gazem i ucieknę.  

Zarzucili mi na oczy czarny bawełniany worek i ruszyliśmy.  

– Generał właśnie przyjechał i chce z tobą porozmawiać – dowiedziałam się i to 

było wszystko aż do chwili, kiedy stanęłam przed obliczem samego Generała.  

 

 

czwartek, godz. 17.30 
– Kupię je.  

– Moje milczenie? – zdziwiłam się. – Przecież pan wie, że nie robię tego dla 

pieniędzy – powiedziałam do człowieka w ciemności.  

Niewygodnie było mówić do zarysu mężczyzny, ale tylko tyle widziałam. Źródło 

światła – skąpa halogenowa żarówka – zostało ulokowane za jego plecami.  

– Jesteś szczera.  

– Sam pan wyjawił wszystko, co jest największą tajemnicą – powiedziałam 

powoli. – Wie pan, że przysłała mnie Fundacja, że szukam waszego skarbu. I 

domyśla się pan, że moim zadaniem jest uczynić wszystko, aby skarb nie dostał 

się w wasze ręce. Zależy nam, abyście nie uzyskali środków na rozwinięcie 

działalności przestępczej. Proste.  

Byłam szczera do bólu, ale po pierwszych słowach tego człowieka zrozumiałam, 

że wszelkie gierki słowne nie przyniosą tu żadnego rezultatu. Tylko pełna szczerość 

może choć trochę osłabić jego czujność...  

Pokiwał głową.  

– Rozumiem. Twoje zadanie było szlachetne, choć niewykonalne – powiedział. 

– Od początku wiedzieliśmy, do czego dążysz, a fakt, że znalazłaś mapy tak 

szybko, ułatwił nam zadanie. Teraz ja je mam. Ale nie wszystkie. Usiądź, proszę.  

Stojący za moimi plecami mężczyzna, jeden z tych, którzy przyłapali mnie na 

przystanku, usłużnie podstawił mi krzesło i odszedł pod drzwi.  

Ta scena nie sprawiała wrażenia przesłuchiwania złapanego wroga. Ale i tak 

czułam, że mam lodowato zimne dłonie, kark sztywnieje dziwnie i muszę wkładać 

wiele wysiłku w nadanie swojemu głosowi pozorów spokoju i pewności. Usiadłam.  

– A mogę dostać coś do picia? Wodę, herbatę, cokolwiek?  

Chciało mi się pić, ale moje słowa podyktowane były raczej próbą pokazania 

swojej pozycji. Oto nie jestem więźniem, mogę żądać poczęstunku, siedzę tu jako 

partner do rozmowy.  

– Chcę od ciebie kupić milczenie, ale bardziej mi zależy na piątej części planu. 

O ile wiem, bez problemu znalazłaś poprzednie. Dlaczego więc z płaczem wybiegłaś 

z ruin dworku w Ujeździe w opolskiem?  

Wiedzą wszystko, wszystko.  

–...I kim był człowiek, który z tobą jechał, a pod dworem cię porzucił?  

No, prawie wszystko.  

– Nie znalazłam planu i zezłościłam się – powiedziałam otwarcie. – Pan się nigdy 

nie złościł? Zrobiło mi się smutno, tak dobrze szło, a tu pyk  i zdechło – rozłożyłam 

ręce. – Do tego kumpel, który ze mną podróżował, zachował się jak ostatnia świnia 

i zostałam na lodzie. A miał niezłe autko.  

Mężczyzna milczał przez chwilę.  



– Szczerze? – zapytał wreszcie.  

Skinęłam głową.  

– Moi ludzie znów przeszukują twój plecak. Chciałbym, żebyś wyjęła wszystko 

z kieszeni, zdjęła kurteczkę i pozwoliła mojemu człowiekowi sprawdzić, czy nie 

masz przy sobie tej kliszy.  

– Tej, której nie znalazłam? – zapytałam, przełykając ślinę.  

– Tak. Wiesz, ja zawsze lubię wiedzieć na pewno.  

Spojrzałam za siebie, na wielkoluda w drzwiach.  

– A jeśli nie?  

Generał w cieniu odchrząknął.  

– Bądź rozsądną dziewczyną, jak dotychczas. Rozsądek to atut zawodowca. I 

tak cię przeszukamy. Więc lepiej tak.  

– Próbuje mnie pan zdobyć pochwalą? Nie jestem zawodowcem. Chcę tylko 

zrobić coś pożytecznego w życiu – powiedziałam, wyjmując z kieszeni, co tam 

miałam.  

Na stoliku pod ścianą wylądował gaz w sprayu, chusteczki higieniczne, złożona 

mapa Polski, moja legitymacja szkolna, jakieś zapomniane dropsy, klucz od 

mieszkania. Zdjęłam kurtkę i zostałam w bluzeczce. Była na tyle obcisła, że każdy 

by dostrzegł, iż pod spodem nic nie chowam.  

– Jesteś rozsądna i mądra, to żadna blaga – powiedział mężczyzna. – To 

spotkanie jest mi o tyle miłe, że po raz pierwszy od lat spotykam przeciwnika, 

który nie bluzga, nie wierzga i nie rzuca we mnie groźbami.  

– Uczono nas retoryki – powiedziałam. – Proszę, nie mam nic więcej – 

postukałam się po kieszeniach dżinsów.  

Mężczyzna spod drzwi podszedł i przyjrzał mi się.  

– Podwiń nogawki – zażądał, dokładnie badając dłońmi moją kurtkę.  

Znalazł w niej jeszcze złamaną zapałkę i nawet jej się przyjrzał. Potem 

przykucnął i obejrzał moje skarpetki.  

– I co teraz?  

Podszedł i otwartą dłonią nacisnął miejsca, gdzie zwyczajowo dżinsy mają 

kieszenie. Normalnie dostałby już kilka razy po twarzy, ale zacisnęłam zęby. W 

końcu to gra, a stawką jest życie wielu ludzi. Co mi tam, jeden facet z łapami...  

– Czysta – powiedział spokojnie i podszedł do stolika, oglądając dokładnie każdy 

przedmiot, który tam położyłam.  

Generał skinął głową.  

– W plecaku też pewnie nie znajdą niczego ciekawego, prawda, Patrycjo?  

Wzruszyłam ramionami.  

– Chyba że fascynuje ich damska bielizna.  

I znów milczenie.  

Czułam, że po karku wspina mi się fala gorąca, ale cały wysiłek wkładałam w 

zachowanie pokerowej twarzy. Musiałam czekać.  

I doczekałam się.  

– Patrycjo – zaczął Generał, i wykonał ruch, jakby chciał wstać, ale pozostał na 

krześle. – Nie jesteś dziewczynką, którą można zastraszyć poprzez kiwanie 

palcem, a niczego innego nie ośmielę się uczynić wobec przenikliwej, mądrej i 

praworządnej damy.  



– Akurat! – wypaliłam. – Po prostu nie na rękę wam moje zniknięcie, bo wtedy 

prócz Fundacji mielibyście na karku policję, Urząd Ochrony Państwa i pewnie 

jeszcze jakichś sprytków.  

– Hm... – odczekał, aż skończę, i kontynuował: – Spokój jest mi rzeczywiście 

potrzebny. Wysłałem do opolskiego Ujazdu inną grupę specjalistów, i znajdą tę 

kliszę, choćby mieli ją wydłubać z kamienia. Ale chcę spokoju. Niczego już nie 

osiągniesz, wróć więc do swojej Fundacji i powiedz, że ci się nie udało. Pojedź sobie 

w jakieś ciekawe miejsce albo zaproś miłego kolegę z klasy... I daj nam spokój, 

dziewczyno. I nie pytaj, czy masz wybór. Teraz wyjedziesz na pewno, moi ludzie 

będą także obserwować następne stacje. Nie wysiadaj, proszę, dla twojego dobra. 

A na otarcie łez pozwoliliśmy sobie ufundować ci sympatyczny, mały walkman i 

paczuszkę, która pozwoli ci zabrać kolegę, gdzie sobie życzysz. Możesz spakować 

swoje rzeczy, choć, sama rozumiesz, że ten gaz oddamy ci dopiero na stacji.  

Podszedł do mnie mężczyzna, który przeszukiwał mój bagaż, i podał stojący pod 

ścianą plecaczek.  

W pierwszym odruchu chciałam rzucić to Generałowi pod nogi, ale przyszła inna 

myśl.  

Po coś to robią. W jakimś celu dali mi ten plecaczek.  

Rozpięłam go i zajrzałam do środka. Potem szeroko otworzyłam oczy 

i spojrzałam przed siebie, próbując przebić czarną ciemność niepewnym wzrokiem.  

– Żegnam, Patrycjo. Potraktuj to jako rekompensatę twojej porażki. Walczyłaś 

dzielnie, dziewczynko. Jak mężczyzna.  

W piętnaście minut później znów siedziałam w pociągu wiodącym w stronę 

Katowic. Te same krzewy, drzewa, te same domki.  

Déja vu. 

 

czwartek, godz. 18.10 
Pociąg ruszył ze stacji, a ja wciąż stałam w oknie, dokładnie tak, jak w samym 

Ujeździe.  

Byłam pewna, że siedzący na ławce mężczyzna jest posłańcem Generała – 

zajadał się frytkami, ale w ogóle na nie nie patrzył. Wodził wzrokiem po oknach 

pociągu, a kiedy zobaczył, że na niego spoglądam, szybko zerknął na zegarek. Nie 

wytrzymał jednak, by nie spojrzeć jeszcze raz – wówczas do niego pomachałam i 

zapatrzyłam się w dal.  

Do chwili, kiedy pociąg nie ruszył.  

– Przepraszam – niemal przeskoczyłam parę siedzącą w korytarzu i sięgnęłam 

po swój plecak, który już wcześniej postawiłam przy drzwiach.  

Do kosza w toalecie wrzuciłam otrzymany od Generała plecaczek razem 

z ukrytym w podszewce małym nadajnikiem. Niech jedzie dalej, niech mają 

pewność, że nie wysiadłam. Naiwni, sądzili, że zauroczy mnie zawartość plecaczka 

i nie przeszukam go dokładnie...  

Pół kilko papierków wylądowało w małym woreczku, a ten w bocznej kieszeni 

mojego plecaka.Takich rzeczy nie wyrzuca się do kosza.  

Nachyliłam się nad parą siedzącą na podłodze.  

– Zamkniecie za mną?  



Ani drgnęli – ale ich wielkie oczy dowodziły, że wprowadziłam ich w stan szoku. 

Trudno.  

Otwarłam drzwi i postąpiłam dokładnie tak, jak przed kilku godzinami – 

wyrzuciłam bagaż, a potem zeszłam na najniższy stopień i odbiłam się mocno w 

stronę przeciwną do kierunku jazdy.  

Każdy skok jest inny, każda ewolucja niesie z sobą ryzyko.  

Pamiętałam tę zasadę, więc wcale nie czułam się ośmielona i rozluźniona po 

poprzednim udanym skoku. Spadochroniarze też skaczą całe lata, a raz się nagle 

klapka nie otworzy...  

Ale tym razem wylądowałam jeszcze lepiej, niż poprzednio: na wielkiej pryzmie 

piachu. Dłużej za to szukałam plecaka, który wpadł między betonowe bloki 

nieznanego przeznaczenia. Przetrwał jednak, i gdybym miała reklamować 

producenta tego sprzętu, mogłabym to uczynić bez zmrużenia oka.  

– A pani co tu robi? Hej, panna! – usłyszałam za sobą gniewne słowa.  

W moją stronę szedł niski mężczyzna w klasycznym stroju budowlańca: 

pikowanej kufajce i granatowych spodniach. Na głowie miał obowiązkowy beret i 

papierosa w ustach.  

Pędził, jakby się paliło. A przecież nie uciekałam.  

– Słucham? – skinęłam mu lekko głową, ściskając gaz, który lojalnie oddał mi 

człowiek Generała tuż przed odjazdem pociągu.  

– Co tu robisz? – zapytał, z bliska oceniając mój wiek. – Tu nie wolno łazić.  

Wzruszyłam ramionami.  

Trochę mnie bolały łopatki, ale to zwykłe stuknięcie, kiedy toczyłam się po 

piasku, nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia.  

Zaskocz przeciwnika nietypową reakcją – zmiesza się, straci pozycję, bo nie ma 

opracowanej odpowiedzi.  

– Chętnie się stąd wydostanę, proszę pana. Może mi pan pokazać drzwi?  

Moje oświadczenie zakłopotało go. Ludzie najczęściej mają w wyobraźni kilka 

gotowych, alternatywnych odpowiedzi na ich słowa i kilka możliwych reakcji. Jeśli 

ktoś nie ucieka, nie krzyczy, nie rzuca się na stróża na budowie i nie próbuje się 

dziwacznie tłumaczyć, każda inna reakcja wywoła w nim zakłopotanie. Nie obmyślił 

sobie, jak ma zareagować. Proste.  

– Ale... – zatrzymał się metr przede mną. – Ale skąd pani się tu wzięła? Z nieba 

pani spadła, czy jak?  

A więc wrócił do formy „pani”. Nasi górą.  

– Niemal – wskazałam pociąg, który znikał za zakrętem. – Wyskoczyłam z 

pociągu. Gdzie to wyjście?  

Prawda zawsze zwycięży – twierdzili filozofowie. Przynajmniej niektórzy z nich.  

Zwyciężyła.  

Moje oświadczenie, wypowiedziane wprost, jakby chodziło o prostą czynność, 

zdruzgotało jego poczucie normalności. Zgarbił się i zerkając na mnie spod oka 

poprowadził do furtki.  

– Ale następnym razem niech pani wyskakuje gdzie indziej – poprosił grzecznie.  

– Dobrze, następnym razem wyskoczę tam – wskazałam zarośniętą kępę drzew 

i ukłoniłam mu się grzecznie.  

Gdy szłam w stronę zabudowań, wciąż czułam na plecach jego wzrok.  



Zamierzałam dostać się do najbliższego przystanku autobusowego i pojechać 

do Ujazdu. Wysiądę kilka kilometrów wcześniej, a potem zakradnę się do siedziby 

Generała. Nie mam pojęcia, jak wykradnę kliszę, w ostateczności wezwę oddziały 

szturmowe Fundacji. Za nic nie mogę zawieść Mistrza.  

A w głowie rodził mi się już inny pomysł, szatański, wariacki, ale możliwy do 

wykonania. Odegrać się na Generale za tę pewność siebie, za to „Walczyłaś 

dzielnie, dziewczynko. Jak mężczyzna.”  

Ja ci pokażę, szowinisto, jak potrafi walczyć kobieta!  

Pomysł rodził się szybko, krystalizował, a ostatecznych rumieńców nabrał, gdy 

stanęłam przy drodze, by złapać stopa.  

Ja ci pokażę! 

Samochód, który się zatrzymał, był mi dziwnie znany.  

Kierowca zresztą też.  

 

 

czwartek, godz. 18.30  
– Przepraszam cię, naprawdę! – jęczał Tomek, klęcząc przede mną na poboczu 

drogi. Sytuacja była żenująca, a przejeżdżający kierowcy pokazywali zęby w 

dzikich uśmiechach. – Byłem paskudnym samcem, wrednym typem, ale to dlatego, 

że tak bardzo cię... polubiłem – zająknął się.  

– Przestań, spadaj stąd! – odsunęłam się, a on podążył za mną na kolanach.  

Jego kawowe spodnie będą się nadawały tylko na ściereczki.  

– Wróciłem tu, żeby cię szukać – jęczał – tam, gdzie cię spotkałem. Chciałem 

zacząć ab ovo, bo nie miałem pojęcia, dokąd zmierzasz. Chcę z tobą szukać 

skarbu, wędrować albo pisać wiersze. Nieważne. Możemy odwiedzać dworki i 

pałace, przysięgam, że cię nie tknę w żaden sposób.  

Tłukł się przy tym w klatkę, aż dudniło, i wciąż ścierał kolana.  

– Przestań, Tomek – roześmiałam się wbrew swojej woli.  

Scena była jednak komiczna, bo już drugi raz okrążaliśmy w ten sposób jego 

wielki samochód.  

– Przestanę, jeśli dasz mi jeszcze jedną szansę. Chcę być twoim przyjacielem, 

imponujesz mi, jesteś mądra i piękna, i pomogę ci w poszukiwaniach. Nie chcę i 

nie oczekuję niczego w zamian. Od tamtej chwili nie mogę spojrzeć do lusterka, 

nawet się nie ogoliłem, patrz – przejechał dłonią po szorstkiej twarzy. – Zadaj mi 

pokutę.  

Tomek pochylił głowę, jakby robił rachunek sumienia. Nie wiem, czy żałował za 

grzechy, ale powoli wkomponował się w mój plan. Gdzieś uciekł strach, stłumiłam 

odruch odrazy, zatarłam paskudne wspomnienia.  

– Ale jeżeli znów ci odbije – uniosłam palec – przysięgam, że złamię ci nochal!  

– Złam mi, co chcesz, Donna Kiszonka! – zgodził się i skoczył na równe nogi. 

Otworzył mi drzwi i sięgnął po mój plecak. – Obiecuję, że dla niego też będę 

delikatny.  

Każda normalna dziewczyna odesłałaby takiego Tomka do wszystkich rogatych 

i pozostała sama na poboczu, czekając na inny samochód.  

Ja też zrobiłabym to każdego normalnego dnia, w zwykłych, normalnych 

czasach.  



Ale to był czas wojny.  

Trzasnęłam drzwiami i zakomenderowałam:  

– Znajdź jakieś noclegi blisko Ujazdu, ale nie pokazuj się na stacji, dworcu i w 

ogóle tam nie wjeżdżaj. Najlepiej niech to będzie coś z jakimś barem, bo jestem 

potwornie głodna. I ty stawiasz.  

– Tak jest, generale! – zapuścił silnik.  

– Wystarczy pani kapitan – uśmiechnęłam się, zapinając pas.  

 

czwartek, godz. 19.15 
– Chciałabym oddać bagaż do przechowania.  

– Na ile?  

– Do jutra. Tylko to – podałam mężczyźnie mały pakunek.  

Wziął go do ręki, zważył, pewnie badając podejrzliwie, czy paczka wielkości 

cegły może być bombą. Ale była o wiele lżejsza, niż mógł się spodziewać, dlatego 

powstrzymał się od komentarzy.  

– Płatne z góry.  

Wybiegłam z dworca i pomachałam do Tomka.  

– Już jestem. Pociągów mam sporo, ale na razie mogę skorzystać z twojego 

maluszka.  

– Maluszka? – poklepał kierownicę wielkiego samochodu terenowego. – Uważaj, 

bo się obrazi i nie zapali.  

Ale zapalił natychmiast.  

 

 

czwartek, godz. 21.40 
Zasnął.  

Nie sądziłam, że te kilka kropli będzie dawać tak piorunujący efekt. Gdybym go 

nie podtrzymała, rozbiłby sobie głowę o stolik.  

– Leżeć! – zażądałam, rzucając go na łóżko.  

Rozbity kieliszek szampana pozostał tam, gdzie upadł.  

Nie miałam czasu do stracenia. Już i tak przez dwie i pół godziny musiałam 

rozmawiać z nim o wszystkim i o niczym, uciekać od szczegółów związanych ze 

skarbem, kokietować i przypominać o zakazie dotykania mnie. Pozwoliłam na to 

raz, kiedy zatańczyliśmy rock-and-rolla, ale dziki taniec tuż po obiedzie nie jest 

najlepszą rozrywką. Poczułam, że w żołądku mam wielki głaz.  

Dopiero teraz, kiedy zgodziłam się wypić z nim szampana na zgodę, udało mi 

się wlać mu trzy krople usypiacza spreparowanego przez chemików Fundacji. 

Działał, jak nic dotąd, szybko i skutecznie.  

Nie bardzo wiedziałam, co myśleć o Tomku. Podejrzewałam go o związki z 

Generałem, ale sam Generał zasiał we mnie ziarno zwątpienia, wypytując o mojego 

towarzysza podróży. Być może był kimś, kto szuka skarbu na własną rękę, a mogło 

być i tak, jak mi mówił. Ale teraz śmiałam wątpić we wszystko. Pozostawało jedno: 

przeszukać jego rzeczy.  

Szukajcie prawdy jasnego płomienia – nawoływał Adam Asnyk, i ja za nią 

właśnie teraz podążałam.  

Z kieszeni spodni Tomka wyjęłam klucze do jego pokoju i samochodu.  



Zeszłam na dół i centymetr po centymetrze spenetrowałam terenowy wóz. 

Znalazłam kilka ciekawych urządzeń, które nie pasowały do normalnego turysty: 

noktowizor amerykańskich wojsk specjalnych, pistolet gazowy i komplet 

wytrychów uniwersalnych. Ale nic nie przybliżyło mnie ani do odpowiedzi, jaką rolę 

gra Tomasz, ani dla kogo pracuje.  

Pół godziny zajęło mi sprawdzanie wozu, potem poszłam do pokoju mojego 

adoratora.  

Walizka, torba podróżna, saszetka. Zapamiętałam dokładnie ich położenie, 

dopiero potem chwyciłam za zamki.  

Specjaliści Fundacji obiecywali, że środek nasenny będzie działał co najmniej 

pięć godzin, ale ja wolałam dmuchać na zimne. Po dwóch godzinach chciałam 

wrócić do pokoju.  

Znalazłam dokładnie to, czego należało się spodziewać: ubrania, foldery, mapy, 

przewodniki turystyczne, przybory toaletowe.  

Kiedy sięgnęłam do saszetki, przez rękę przebiegł mi elektryczny impuls. 

Początkowo sądziłam, że to saszetka zabezpieczona jest jakimś sprytnym 

węgorzem elektrycznym, ale nie: przyszła do mnie wiadomość tekstowa.  

Odpięłam rzepa i sprawdziłam.  

Katarzyna? Cóż, pewnie ma jakieś egzaltowane pytanie...  

Odesłałam impuls i czekałam na odpowiedź, przeglądając zawartość saszetki. 

Ale Katarzyna zamilkła – ani nie napisała, ani nie usłyszałam jej głosu.  

Czy stało się coś poważnego? Czy coś jej grozi?  

Nie wysłała jednak sygnału SOS, a wyraźnie chciała rozmawiać ze mną. Coś 

musiało jej przeszkodzić. Poczekam, może skontaktuje się później.  

Odegnałam od siebie czarne myśli na temat tego czegoś, co jej przeszkodziło. 

Miałam nadzieję, że akcje pozostałych agentów nie obfitują w skakanie z pociągu 

i ukrywanie się w ruinach.  

Saszetka zawierała komplet dokumentów na nazwisko Tomasz Bieszczadzki, 

zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krakowskiej... Zapamiętałam adres i włożyłam 

rękę do pustej torby podróżnej, gdy od nadgarstka znów przebiegł elektryczny 

impuls.  

– Oni chcą mnie zabić – mruknęłam, ale odetchnęłam z ulgą, pewna, że to 

kolejne zgłoszenie Kasi. Odruchowo zerknęłam na wyświetlacz.  

Janusz! Przesyłał mi wiadomość tekstową.  

– Uważaj na Tomcia Palucha – przeczytałam. – Podesłany przez tych, co szukają 

skarbu. Groźba likwidacji...  

Likwidacji? – zastanowiłam się. – Co on ma na myśli? Że Generał nagle zechce 

mnie zamordować?  

Zimny dreszcz przebiegł mi przez plecy. To, że dotąd uchodziło mi płazem 

szperanie w ich zabytkach, było po części pokierowane ich interesem – znalazłam 

dla nich zestaw planów. Ale teraz...?  

Tomcio Paluch?  

Biorąc pod uwagę imię mojego wiernego giermka i fakt, że nie miał małego 

palca, trzeba by być niedorozwiniętym w stopniu ciężkim, aby nie skojarzyć, o 

kogo chodzi. A więc Generał zagrał sobie sprytnie ze mną, nasyłając mi swojego 

człowieka i jednocześnie wypytując, kto to taki. Oj, ja naiwna!  



Wciąż dotykałam dna podróżnej torby, ale dopiero po chwili skojarzyłam, co 

mnie w nim niepokoi. Było grube i miękkie. Za grube i za miękkie.  

Palcami dotknęłam krawędzi i bez wysiłku złapałam prostokątną tekturkę 

obszytą ortalionem. Pociągnęłam i do moich uszu dotarł paskudny dźwięk 

rozrywającego się rzepa. Skrzywiłam się, ale większe emocje towarzyszyły 

rozwiązywaniu szarej teczki, którą znalazłam ukrytą między tekturą a właściwym 

dnem. Uchyliłam ją i odruchowo spojrzałam na drzwi. Wydawało mi się, że słyszę 

za nimi czyjeś kroki. Ale nie – kiedy znieruchomiałam, z tamtej strony nie dobiegł 

żaden dźwięk.  

Rozłożyłam zawartość teczki i pokiwałam głową. Może i dałam się wystrychnąć 

na dudka, ale nie wszystko stracone.  

Przede mną leżały mapy na kliszach i karteczka z poprzednią wiadomością. 

Wszystko to, co zniknęło z mojego plecaka.  

Rozejrzałam się, zdjęłam ze ściany marną reprodukcję Słoneczników Van Gogha 

i obejrzałam tył obrazu. Powinien wystarczyć...  

Na palcach wróciłam do swojego pokoju. Tomek spał, jak go rzuciłam, cicho 

posapując. Niech śpi.  

Z plecaka wyjęłam gruby przylepiec i w ostatniej chwili sięgnęłam po 

czasopismo dla dzieci. Kubuś Puchatek miał teraz pracować dla mnie.  

Wróciłam do pokoju Tomka i okleiłam dokładnie tył obrazu. Powiesiłam go na 

ścianie, szarą teczkę schowałam do skrytki w torbie Tomka i westchnęłam. Teraz 

trzeba popakować jego rzeczy tak, aby nie zorientował się, że tu grzebałam.  

 

 

czwartek, godz. 23.10 
Wsadziłam do torby koszule, bieliznę i kosmetyczkę, kiedy w rękę wpadł mi 

szczegółowy atlas Polski. Dopiero teraz przypomniałam sobie prośbę Katarzyny. 

Pamiętałam przecież, że Samsarna to rzeka bodaj gdzieś na Mazurach, a ta druga, 

Łyna...?  

Odszukanie ich zajęło mi dwie minuty. Wysłałam impuls do Katarzyny i dalej 

pakowałam rzeczy Tomka.  

Znów wysłałam impuls. Czas naglił, chciałam wrócić do pokoju jak najszybciej, 

mój plan wywiedzenia Generała w pole krystalizował się coraz bardziej. Posłałam 

więc trzeci impuls.  

I w tym momencie ktoś znów potraktował mnie prądem. Kiedy to się skończy, 

wrzucę ten mechanizm pod pociąg!  

Katarzyna odesłała sygnał, wsadziłam więc w ucho małą słuchawkę i zgłosiłam 

się.  

– Jestem – powiedziała cicho. Sapała, jakby właśnie przebiegła z sali 

gimnastycznej.  

Rzuciłam w stronę zegarka szybkie słowa:  

– Już wiem, dokąd powinnaś pojechać, Kasiu... Półwysep, za którym Samsarna 

wpływa do Łyny to miejsce, gdzie Krzyżacy postawili gotycki zamek. A miasto 

nazywa się Lidzbark Warmiński i leży... – przerwałam, bo znów wydało mi się, że 

słyszę odgłos stąpania za drzwiami. Teraz jednak był wyraźny, w dodatku ktoś, 

kto szedł korytarzem, zatrzymał się przy drzwiach.  



– Patrycja, jesteś sama? – zniecierpliwiła się Katarzyna.  

Nabrałam powietrza i starając się zachować spokój, wyszeptałam:  

– W tym momencie tak – nie mając pewności, czy za kilka sekund to się nie 

zmieni. Pakować, pakować szybko jego rzeczy, jeśli uda mi się je pochować, udam, 

że szukałam... czego? Kluczy od auta! Bo zostawiłam w aucie... co? Okulary.  

Szybko rzuciłam klucze samochodowe pod stolik. Niech się głowi, jak je zgubił.  

Tymczasem Katarzyna odezwała się głosem, który odbijał się echem, jakby 

mówiła w piwnicy:  

– Podsłuchałam pewną rozmowę...  

Usłyszałam, że delikatnie otwierane drzwi trą o wykładzinę. Odwróciłam się i 

dostrzegłam mojego adoratora. Twarz miał wykrzywioną grymasem wściekłości, a 

oczy podpuchnięte, jakby nie spał od tygodnia.  

– Jesteś w niebezpieczeństwie! – powiedziała mi do ucha Katarzyna.  

Jakbym nie wiedziała! Zamiast róży Tomek trzymał w dłoni... pistolet!  

Sparaliżowana strachem pokręciłam tylko głową. Nie miałam nawet siły 

krzyczeć. A Katarzyna ciągnęła swój wywód...  

– Jakiś Tomcio Paluch...  

Tak, jakiś Tomcio!  

Bez słowa, z zimnym wyrazem twarzy Tomek pociągnął za spust. Usłyszałam 

stłumiony huk, odruchowo przymrużyłam oczy i napięłam mięśnie brzucha – jakby 

to mogło pomóc w podobnej sytuacji. Nie uderzyła mnie jednak żadna kula, nie 

poczułam przeszywającego bólu – raczej pojawiło się uczucie duszenia, jakby ktoś 

wypompował mi powietrze z ust. Poczułam, że tracę równowagę, że żołądek 

podchodzi mi do gardła, i w ostatnim odruchu świadomości uśmiechnęłam się.  

To nie kula.  

To gaz.  

 

 

czwartek, godz. 23.30 
– Za późno – powiedział Generał głosem przypominającym zgrzyt stali o 

kamień. Najwyraźniej był wściekły. – Miałaś szansę się wycofać, dwa razy zresztą. 

Teraz koniec.  

Nawet nie znalazłam już na ręce komunikatora, ostatniego narzędzia do 

wzywania pomocy.  

– Nie mam żadnego wyboru? – powiedziałam sennie, wycierając oczy 

chusteczką.  

Obudzili mnie, psikając w twarz jakimś sprayem, ale nie czułam się najlepiej po 

tych zabiegach.  

Generał podszedł i spojrzał mi w oczy.  

– Zrozum, dziewczynko, że gra się skończyła. Wybór masz prosty: albo 

współpracujesz ze mną, albo jutro z żalu wskoczysz pod pociąg, czego dopilnują 

moi ludzie.  

W tym momencie poczułam się małą dziewczynką. Na nic szkolenia psychologii; 

nie sposób przygotować człowieka na zagrożenie życia.  

Zagrożenia ze strony innego człowieka.  



Ratować siebie! – pomyślałam. – To jedyne zadanie! Nieważne skarby... 

Chociaż tylu ludzi może ucierpieć...  

Jeśli jednak miałam chociaż próbować pokrzyżować im plany, musiałam żyć. 

Zresztą nie miałam najmniejszej ochoty na pośmiertny dyplom i odznaczenie, więc 

z trudem przełknęłam ślinę, opanowałam zamęt w głowie i odparłam:  

– A co mam zrobić?  

Mój głos drżał i wydobywał się ze ściśniętego gardła. I wcale nie musiałam 

udawać. Bałam się, bałam się potwornie, ogłuszająco, dziko.  

– Co mam robić?  

Generał podał mi szarą teczkę, którą znałam doskonale, i spore, lekko 

zamazane zdjęcie z polaroida.  

– Poznajesz? – zapytał Generał i położył na stole tytanowy zegarek. Widziałam 

go kilka razy.  

Teraz już nie wytrzymałam i rzuciłam się na komunikator Waldemara.  

– Co z nim? – zapytałam szeptem.  

Mężczyzna machnął ręką, jakby czarował, ale nie odpowiedział.  

– Tu jest nasza mapa, ta z ostatniego Ujazdu, w poznańskiem – podał mi 

zawiniątko. – Tej w opolskiem wciąż szukamy. W teczce są materiały dostarczone 

przez Tomasza, którego miałaś okazję blisko poznać. Masz dziesięć godzin, żeby 

to zinterpretować i pokazać, gdzie jest skarb.  

– Ale co z Waldemarem? – zapytała półprzytomna ze zdenerwowania, 

rozwiązując teczkę.  

Generał machną ręką.  

– Twój przyjaciel uciekł, wsiąkł, zniknął. Albo miał szczęście, albo jest taki 

dobry. Zostało po nim to – wskazał zegarek – i lekko obite ferrari. Moje ferrari! – 

uderzył w stół płaską dłonią. – Ale w tym zegarku jest coś, co pozwoli mi kupić nie 

tylko nowe ferrari... Złamiemy tylko zabezpieczenie...  

Uciekł! Doskonale.  

Wyjęłam z teczki znaną mi gazetkę o Kubusiu Puchatku poszukującym skarbów 

i zajęłam się jej bacznym studiowaniem, czekając na reakcję Generała. A 

mężczyzna skoczył jak oparzony, wydarł mi z dłoni gazetkę, po czym 

przekartkował ją i potrzepał teczką.  

– Gdzie klisze?! – ryknął.  

Wzruszyłam ramionami.  

– Tu było tylko to.  

Przez długą chwilę mierzył mnie wzrokiem, po czym cisnął Puchatka w kąt.  

– Nie uwierzę, jeśli powiesz, że nie masz z tym nic wspólnego. Nie obchodzi 

mnie, jak, ale chcę mieć te klisze z powrotem. Jeśli tego nie potrafisz zrobić, nie 

jesteś mi potrzebna. Wiesz, co to oznacza.  

Wiedziałam, ale teraz już nie zaschło mi w gardle. Czułam, że inicjatywa 

przechodzi w moje ręce.  

– Puśćcie mnie, a przyniosę te klisze.  

– Jeśli stąd wyjdziesz, znikniesz, jak twój przyjaciel. Choćbym ci dał czterech 

ludzi do ochrony, wykiwasz ich, ja to wiem...  

– Uznaję to za komplement.  

– ...więc wymyśl inny sposób.  



Wymyśliłam.  

– Powiem Tomkowi, on wie, jak je znaleźć.  

– Tylko on?  

– On zna to miejsce.  

– Ale Tomasz wyjechał do Warszawy. Wróci za dziesięć godzin.  

– Czekamy? – zapytałam pewna, że odwleczona egzekucja daje mi jakąś 

szansę.  

Znów zaczęłam w miarę normalnie oddychać.  

A starszy mężczyzna uśmiechnął się zimno.  

– Czekałem dwadzieścia lat, poczekam i dziesięć godzin. Jeśli nam pomożesz, 

kupisz sobie życie, dziewczynko. Ja nie krzywdzę tych, którzy mi pomagają.  

– Taką właśnie mam nadzieję – wzięłam do ręki jego kliszę.  

Powstrzymałam się od komentarza, czyją matką jest nadzieja.  

 

 

piątek, godz. 00.25 
– Nie! Nie, i jeszcze raz nie! – huknęłam, odwracając się od komputera. – 

Gdybym miała dostęp do Internetu, może coś by już było, ale wy mi daliście 

komputer, skaner i drukarkę. Wielki mi sprzęt!  

– Szef kazał odłączyć Internet, żebyś się nie spiknęła ze swoją jakąś tam 

Fundacją...  

– Od kiedy to jesteśmy na ty? – fuknęłam na dwudziestokilkuletniego 

mężczyznę.  

Pełnił chyba rolę gońca, bo obruszył się i bezgłośnie wyszeptał „Przepraszam”. 

Zbój z niego kiepski.  

– Nie daliście mi dostępu, to czekajcie. Zeskanowałam mapę, próbuję ją 

dopasować do waszych planów zamku! – uniosłam w górę stos szarych rysunków 

i fotokopii planów. – Jak mi będziecie przeszkadzać, nie znajdziemy nic. Więc 

dajcie mi spokój, zawołam, jak coś wykombinuję. Aha! – wrzasnęłam na 

wycofującego się mężczyznę. – Zróbcie mi jakieś kanapki i czarną kawę.  

– Generał nie kazał...  

– No to nie rób. Rano mu powiem, że nie mogłam się skupić nad planami, bo 

mnie skręcało z głodu i niewyspania.  

– Dobra, dobra, każę coś pani przynieść z kuchni...  

Zatrzasnął drzwi i nie zapomniał przekręcić klucza. Z korytarza dobiegł mnie 

jeszcze odgłos rozmowy:  

– Ta ich Ewelina poszła na całość. Generał kazał puścić gumowe fałszywki na 

Gdańsk, Kraków i Wrocław. Tylko szybko, bo... 

Reszta rozmowy uciekła.  

– Dziękuję – szepnęłam wreszcie do człowieka, który dawno zniknął za 

drzwiami, i pochyliłam się nad planami.  

Mimo niepewnej sytuacji uśmiechnęłam się do swoich myśli.  

Te sztuczki psychologiczne to jednak niegłupia rzecz.  

Pani.  

Powiedział: pani.  

 



 

piątek, godz. 00.50 
Pochyliłam się nad planami dopiero w chwili, kiedy zgrzytnął w zamku klucz. 

Nie miałam ani potrzeby, ani ochoty analizować starych papierów, więc drzemałam 

grzecznie do tej chwili.  

– Kawa – usłyszałam za sobą szept.  

– Nareszcie – spojrzałam na zegar wyświetlający się na komputerze.  

Mężczyzna zamknął za sobą drzwi i postawił tacę na stole. Potem przyklęknął i 

spojrzał na spód blatu. Nie należało to do standardowych zachowań, wstałam więc 

i pochyliłam się nad nim.  

– Co jest?  

– Kawa – odparł znów szeptem, po czym uniósł twarz, przykładając 

wyprostowany palce do ust.  

– Wal...! – chciałam krzyknąć, ale zamachał, wskazując mi własne ucho i ściany 

wokół.  

Fakt, gdzieś tu przecież mógł zostać umieszczony mikrofon.  

Odetchnęłam i usiadłam.  

– Jejku, ale gorąca – postarałam się uzasadnić swoją dziwną reakcję.  

Waldemar, ubrany w starte dżinsy i bawełniany golf, nie przypominał tego 

samego eleganckiego Waldemara, jakiego spotkałam tak niedawno. Ale ludzie się 

zmieniają.  

Pochylił się do mojego ucha i powiedział:  

– Trzasnę drzwiami. Wstań bezszelestnie i podejdź, otworzę ci. Nawet nie 

oddychaj.  

Skinęłam głową i powiedziałam głośno:  

– Dobra, teraz muszę pomyśleć, więc nie chcę do rana tu nikogo widzieć. Wam 

chodzi o głupią skrzynkę ze skarbem, ja gram o życie. Więc wynocha.  

Waldi uśmiechnął się i odszedł.  

Po chwili cicho otworzył drzwi i wypuścił mnie na korytarz. Upychałam właśnie 

w kieszeni mapę Generała. Jeśli odkryje jej zaginięcie i moją ucieczkę, będzie 

pewnie troszkę zły.  

Waldemar skinął głową, abym szła za nim, i dwadzieścia metrów dalej skręcił 

do kuchni. Skąd się tu wziął i jak w ogóle mnie odnalazł, zapytam go później. Teraz 

interesowało mnie małe okienko, w które chłopak wsadził głowę.  

– Nie ma nikogo, chodź – szepnął i przykląkł tak, że z kolana uczynił stopień.  

Rycerski!  

Kiedy w kilka sekund później wpychał mnie w okienko, obiema dłońmi 

naciskając moje pośladki, skłonna byłam odwołać swoje myśli o rycerskim 

zachowaniu. Ale w końcu liczył się efekt – po dwóch minutach oboje zniknęliśmy 

w ciemnym ogrodzie.  

Nikt nas nie ścigał.  

 

 

piątek, godz. 01.00 
– Ewelino, to ja, Patrycja – powiedziałam, kiedy Waldemar wprowadził w 

telefonicznej budce swój kod.  



Tylko dzięki takim kodom mogliśmy dzwonić bezpłatnie, także na komórki 

satelitarne ukryte w komunikatorach. Wcześniej próbowałam wprowadzić swój kod 

osobisty, ale ręce mi się wciąż trzęsły.  

– Tak? A mnie się wyświetla Walek.  

– Nigdy tak do niego nie mów, bo cię zamorduje.  

– A, do niego nie, za Chiny Ludowe. Działacie razem?  

– Chwilowo – odparłam, trzymając się tak blisko Waldemara, jak to było 

możliwe. Niech chociaż on odgradza mnie od tej ciemności na ulicy... – Posłuchaj, 

bo nie mamy czasu. Słyszałam przed chwilą coś, co może dotyczyć ciebie. Zdaje 

się, że nasze akcje jakoś się zazębiają.  

– I mnie się zdaje – odparła Ewelina. – Co masz?  

– Usłyszałam od jednego bandziora, jak mówił do drugiego, że Ewelina poszła 

na całość i żeby puścili gumowe fałszywki na Kraków, Katowice i Gdańsk. Mówi ci 

to coś?  

Milczała długo, słyszałam w tle przejeżdżające samochody, dzwonek tramwaju, 

po czym wreszcie odezwała się.  

– Pati, jesteś miodzik dziewuszka, pewnie nie wiesz, jaką ważną rzecz zrobiłaś! 

Na Kraków, Gdańsk i Katowice, mówisz?  

– Tak. O co chodzi? – nie mogłam się powstrzymać od pytania.  

– To zbyt straszne, aby ci mówić o tym w środku nocy. Tylko tyle, czy coś 

jeszcze mówili?  

– Jeszcze, żeby szybko...  

– Dziękuję ci, złotko, pa-pa, pozdrów Walka!  

– Cześć! – wyjęłam słuchawkę z ucha i spojrzałam na Waldemara. – Masz 

pozdrowienia od Eweliny.  

– Dziękuję. Co teraz? Znikamy?  

Spojrzałam na niego i ścisnęłam mu dłoń.  

– Nie chcę dzwonić do Fundacji. A powinnam.  

– Nie dzwoń – powiedział po namyśle. – Tam się dzieje coś niedobrego. Sygnały 

nie dochodzą, uciekają, nikt nie odbiera. Boję się, że ktoś może podsłuchiwać.  

Splotłam palce naszych dłoni.  

– Dziękuję ci, Waldemarze – powiedziałam i odetchnęłam. A jednak to nie był 

koniec mojej akcji. – Możesz mi pomóc, czy gdzieś pędzisz?  

Machnął tylko ręką.  

– Wydarłem z ich łap Zaida, opowiem ci później. Ale mają ciągle mój zegarek. 

Nie wiadomo, gdzie...  

– Wiem, widziałam.  

Skoczył na mnie i złapał obiema dłońmi za ramiona. Zbliżył swoją twarz do 

mojej i wyszeptał:  

– Widziałaś? TU widziałaś? – wskazał podbródkiem kierunek, z którego 

przyszliśmy.  

Skinęłam głową. Faceci, to się przywiązują do elektronicznych zabawek, nie ma 

co.  

– Kobieto, ja tam muszę wrócić!  

To akurat było mi na rękę. Westchnęłam i spojrzałam na ciemny sad po drugiej 

stronie ulicy.  



– Ja też.  

 

 

piątek, godz. 03.50 
– Bucefał? – Waldemar uniósł brwi. – Co to za hasło?  

– Dobre jak każde inne, ludzie dają imiona psów, ja dałam konia.  

– Twojego?  

Uśmiechnęłam się blado. Szkoda, ze nie wypiłam tej kawy, może byłabym mniej 

senna.  

– Nigdy mnie nie było stać na konia. I nigdy nie chciałam go mieć. To koń 

Aleksandra Wielkiego.  

Pokiwał głową, wpisał hasło i po chwili oznajmił:  

– Ściągnąłem to z serwera, co z tym zrobić?  

Stanęłam za nim i pogładziłam jego łysą głowę. Miał na niej ledwie wyczuwalną 

pod palcami szczecinkę. Ciekawe, jak szczoteczka...  

– Nałóż na siebie wszystkie klisze, łącznie z tą – sięgnęłam szybko pod bluzkę i 

z ulgą wyjęłam z biustonosza mały pakunek.  

Wolałam się nie zastanawiać, jakie ślady zostawił sztywny plastik. – I z tą – z 

kieszeni wyjęłam jedyną mapę, jaką dostałam od Generała.  

Spoglądał na mnie spod oka.  

– Masz tego więcej, na przykład... w skarpetach?  

– Nie wygłupiaj się, skanuj.  

Właściciel naświetlarni siedział pod oknem, wciąż przeliczając pieniądze, jakie 

dostał za dopuszczenie nas do komputera i obietnicę naświetlenia jednej kliszy.  

Wolałabym dać ten plik banknotów na dokarmianie biednych dzieci, ale 

wiedziałam, że to, co robię, pośrednio zapewni bezpieczeństwo wielu dzieciom. 

Hydra nie będzie się wokół nich panoszyć!  

Waldemar precyzyjnie nałożył na siebie sześć przezroczystych warstw. Krok po 

kroku wyłonił się prosty plan pokazujący fragment zamku.  

– Jeśli czegoś szukasz na tym planie, to zapewne chodzi o to miejsce – pokazał 

punkt zaznaczony wyraźnym krzyżykiem.  

Obok napisane było pismem kaligraficznym: h=220.  

– Masz to coś na wysokości dwóch metrów dwudziestu centymetrów – 

odkrywczo zinterpretował mapę i spojrzał na mnie. – Co teraz?  

Długo wpatrywałam się w plany, analizując sytuację, po czym wskazałam mu 

krzyżyk.  

– Na których jest kliszach?  

Sprawdził, wygaszając poszczególne warstwy. Nigdy nie nauczyłam się obsługi 

Photoshopa, całe szczęście, że Waldemar tu przyjechał. Jak, dlaczego – wciąż nie 

miałam okazji zapytać.  

– Druga i piąta.  

– Przenieś to zaznaczenie tu – wskazałam inne miejsce na planie. – Razem z 

napisem, tylko trzeba z tego zrobić zero dwadzieścia.  

Waldemar podrapał się po łysej głowie.  

– Przepraszam cię, że ja taki nieuczesany i w pospolitym stroju, ale miałem 

trochę przebojów w tym tygodniu.  



Nachyliłam się i pocałowałam go w kształtną łysinę.  

– Lubię cię, Waldemarze. Ciebie, a nie twoje garnitury, choć wyglądasz w nich 

elegancko. Ile ci to zajmie? – udałam, że nie widzę, jak się potwornie czerwieni.  

Spojrzał na przegub pozbawiony zegarka, po czym zerknął w stronę właściciela 

naświetlarni.  

– Ile zajmie naświetlenie takich klisz?  

– Za godzinę będziecie mieć – padła odpowiedź.  

Waldemar westchnął.  

– Ja też potrzebuję godzinę. Może się prześpisz?  

– Chętnie – westchnęłam – ale muszę wrócić na czas do mojej celi. Mam 

prośbę...  

Nie dał mi dokończyć.  

– Co? – aż wstał od komputera. – Po to wśliznąłem się do tego niebezpiecznego 

domu, po to udawałem kelnera, żeby cię wyjąć z klatki, do której sama wracasz?  

Położyłam mu palec na ustach.  

– Nie chcę tego. 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?  

Widziałam w jego oczach obawę, strach, ale najpiękniejszy rodzaj strachu, jaki 

dziewczyna może zobaczyć w oczach chłopaka – dostrzegłam strach o mnie. 

Obawę o moje bezpieczeństwo. Troszczył się o mnie, wdarł się do siedziby bandy, 

wykradł mnie, a ja chcę wrócić... No wiem, głupia jestem, nierozsądna. Ale co 

poradzę, skoro muszę?  

– Muszę – powiedziałam i wskazałam komputer. – A ty możesz mi pomóc 

inaczej.  

– Co zrobić? – dał za wygraną.  

– Jest taki motelik i pokój czterdzieści cztery. Za Słonecznikami na ścianie są 

wklejone autentyczne klisze. Te, które wyjdą stąd, trzeba wkleić za obraz.  

– A tamte?  

– Zniszcz je od razu – postanowiłam. – Ja muszę w tym czasie iść na zakupy.  

– A właściwie dlaczego teraz nie pojedziemy do zamku i nie sprzątniemy im 

skarbu sprzed nosa? Mamy mapy, plan...  

– Pilnują go, Waldemarze – odparłam. – To więcej niż pewne. Pilnują. 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?  

– Trzeba im dać nieświeżą rybę.  

Pomilczał, po czym postawił tylko jedno pytanie:  

– Gdzie jest ten motel?  

Pewnie postawiłby ich jeszcze sto, ale zatkałam mu usta szybkim pocałunkiem.  

– Stąd pojedziesz trasą na wschód...  

 

 

piątek, godz. 06.00 



Nigdy nie spałam na ławce parkowej, i wydawało mi się, że nie będzie ku temu 

okazji. A jednak przedrzemałam na skwerze prawie dwie godziny, zanim nie 

obudził mnie dźwięk klaksonu. Byłam trochę połamana, ale bogatsza o nowe 

doświadczenie.  

Rozejrzałam się ciekawie.  

Sporo straganów już zostało zapełnionych, ktoś rozładowywał do budki 

pojemniki z mrożonymi kurczakami, inny dopiero rozwijał parasol.  

Zeskoczyłam z ławki osłoniętej od ścieżki i podreptałam między straganami, 

rozkoszując się pierwszymi ciepłymi promieniami. Zmarzłam, mimo kurtki i polaru. 

A sweter, niestety,  został w plecaku, w mojej celi z komputerem!  

Odpowiednie miejsce znalazłam na rogu targu. Pochyliłam się i wzięłam do ręki 

sznur plastikowych perełek.  

– Ile za to?  

– Dwadzieścia – odpowiedziała pulchna kobietka, zadowolona, że od rana ktoś 

interesuje się jej towarem.  

– A te spinki? I tamte? A te pierścioneczki? Wiem, że to dla dzieci... Aha. 

Poproszę to – wskazałam – to, to i to. Tak, wszystko. Ile płacę?  

 

 

piątek, godz. 06.45 
Tym razem Waldemar nie był mi potrzebny – wśliznęłam się przez okienko z 

prędkością rakiety kosmicznej, gnana strachem przez niczym nieosłonięty sad. Co 

innego nocą, kiedy wszystko tonęło w ciemnościach, lepkich i paskudnych, a co 

innego teraz, rano, kiedy sad zalany był śpiewem ptaków i złotą poranną poświatą. 

Niemal podeptałam pięty jednego z ochroniarzy Generała i wpadłam do kuchni. 

Zdrętwiałam, bo właśnie usłyszałam wrzask Generała:  

– Gdzie ona jest? No gdzie? Kto zostawił otwarte?! Jak psa utłukę, szukać jej, 

klisza też zniknęła, niech was diabli...  

Nie mogłam tak tu stać przy uchylonym okienku. Nie mogłam się dać złapać. 

Ale ucieczka też nie miała już szans powodzenia. Jak wdrapać się w to okienko w 

kilka sekund?  

Ruszyłam do drzwi i stanęłam w progu.  

– Spokojnie, chcę tylko sobie zrobić jakieś śniadanko! – powiedziałam głośno, 

czując, że strugi potu spływają mi po plecach. – I chętnie bym się wykąpała.  

Generał oklapł jak przebity balon. Wyraźnie wymagał dłuższego wypoczynku w 

sanatorium.  

– Kto cię wypuścił? – zapytał, zapraszając mnie gestem do środka.  

– Było otwarte! – zrobiłam zdziwioną minę i usiadłam na swoim krześle. – Już 

chyba wiem, tylko potrzebne mi tamte klisze.  

– Tomasz wraca za dwie godziny. Już jedzie. Pilnujcie jej. I... – spojrzał na mnie 

już mniej podejrzliwie – dajcie jej śniadanie.  

 

 

piątek, godz. 11.00  
– Wrócił! – oznajmił młody stróż i wpuścił do mojej celi Tomasza. Zaraz za nim 

wkroczył Generał.  



– Ten młody był tak bezczelny, że jeszcze chwila, a uciekłby z tym zegarkiem... 

– zobaczył mnie i wycelował palcem, jakby chciał z niego wystrzelić. – Twój 

kompan, Waldemar jak-mu-tam, siedzi w piwnicy i zgnije tam ze szczurami. Chciał 

wykraść ten swój zegarek! To musi być sporo warte. Ma zapełnioną część pamięci, 

ale nie możemy się zorientować, czym. No, co tam? Gdzie kopiemy? Daj jej te 

klisze...  

Tomasz rzucił mi na stolik zestaw klisz wyrwanych zza obrazu. Nie miałam 

pojęcia, które to są – czy autentyczne, czy te, które naświetliliśmy dzisiejszej nocy. 

Ale nie to było teraz najważniejsze.  

– Kiedy ty to schowałaś, komediantko? – zwrócił się do mnie z pretensjami.  

Nie odezwałam się. Co ten potwór, Generał, rozumiał pod pojęciem „zgnije ze 

szczurami”?  

Ja nie pozwolę!  

Złapałam klisze i chwyciłam tak, jakbym chciała je rozerwać. Wiedziałam, że są 

zbyt grube, mogłam je co najwyżej pomiąć. Ale oni pewnie nie wiedzieli, bo 

zatrzymali się jak zaczarowani.  

– A co to znowu za sztuczka? – zapytał Generał. – Chcesz nam zaprzepaścić 

poszukiwania? Wiesz, czym to grozi?  

Nie podjęłam dyskusji. Zażądałam po prostu:  

– Wypuśćcie go. Kiedy zobaczę, że odchodzi, dostaniecie plan...  

– Tyle, to możemy se sami zeskanować i pozestawiać – wtrącił Tomek. Już nie 

był szarmanckim młodzieńcem. Maska spadła. – Nie szantażuj nas. Nawet, jak 

potargasz, to se to ustawię.  

– Ale się ponaciąga – powiedziałam. – A wymaga to precyzji strasznej, Sancho 

Pansa.  

– Co ona do ciebie powiedziała? – zapytał Generał. – A jak go wypuścimy, to 

co?  

– Pokażę wam, gdzie jest skarb, i wtedy mnie wypuścicie.  

Generał zgodził się natychmiast.  

– Dobrze, wypuścimy. Ale dopiero w zamku. Będzie na widoku, jak znajdziemy 

skarb, niech idzie.  

– Teraz.  

Milczał przez chwilę, po czym skinął głową.  

– Dobra. Chłopaki i tak się zwijają, za piętnaście minut opuszczamy willę. Wtedy 

go puszczamy. Zaczynaj.  

– Daje pan słowo? – zapytałam naiwnie.  

– Słowo Zbója Madeja – Generał uderzył się w piersi, wciąż wpatrzony w klisze, 

które zaraz mogły ulec zniszczeniu.  

– Poczekam.  

W piętnaście minut później zobaczyłam, jak Waldemar wybiega z budynku i 

pędzi w stronę sadu. Mokry, jakby wydostał się spod rynny, przygarbiony, ale cały. 

Biegł przed siebie jak strzała. Doskonale – oglądanie się i zastanawianie nic by nie 

dało.  

Zniknął mi z oczu w kilka sekund.  

Bandyci musieli przyjąć, że za chwilę chłopak zawiadomi policję. Chyba że 

czymś mu zagrozili...  



Nałożyłam klisze na siebie i pokazałam im pod światło. Nie było już teraz 

potrzeby bawienia się w skanowanie. Trzymałam w dłoni wszystkie oryginały. Albo 

kopie.  

Które to?!  

O tym miałam się przekonać za chwilę.  

 

piątek, godz. 11.30 
Kurz podnosił się coraz wyżej, a duży ford majestatycznie jechał po wyboistej 

drodze. Przed nami turlał się znany mi już polonez, tyle, że z zupełnie inną tablicą 

rejestracyjną.  

– Tu, tak? Tu? – Tomek wskazał palcem konkretne miejsce na szczegółowych 

planach zamku.  

Skinęłam tylko głową. Pokazywałam mu już to miejsce sześć razy. Ale oni, 

razem z zimnym dotąd Generałem, spoglądali zaczerwienieni na mapę, zaciskali 

dłonie, jakby właśnie zdobywali złote runo.  

Generał spojrzał na zegarek i zgrzytnął zębami.  

– Będę musiał pojechać na Mazury, wiesz, gdzie – zerknął wymownie na mnie, 

jakby mnie w ogóle interesowało, gdzie pojedzie bandzior.  

Miałam niewyraźną minę i autentycznie bałam się o swoje życie.  

– Coś nie gra?  

– Wczoraj wieczorem dzwonił. Zwiał im ten młody, co za nimi łaził i co spalił im 

hurtownię.  

Tomek prychnął śmiechem.  

– Uciekanie, to najlepsze, co im wychodzi. Ciebie też uczyli uciekania? – zapytał, 

zwracając się do mnie.  

– A, owszem... – powiedziałam i szarpnęłam klamkę.  

Akurat znalazłam się w doskonałym miejscu – po lewej skończyło się 

gruzowisko, a zaczął wodnisty rów...  

Drzwi uchyliły się, a ja bez zastanowienia pchnęłam je barkiem i odbiłam się w 

stronę przeciwną do kierunku jazdy. Turlaliśmy się za polonezem niespełna 

czterdziestką, ale i tak lądowanie było twarde i poczułam, że coś mi się naciąga w 

lewej nodze. Nie na tyle jednak, aby od razu nie wygrzebać się z błota i nie skoczyć 

na drugą stronę rowu.  

Samochód zatrzymał się może czterdzieści metrów dalej. Ale prawdziwi 

ochroniarze jechali polonezem, i oni zorientowali się w sytuacji znacznie później. 

W rezultacie byłam już dobre trzysta metrów od samochodów, gdy wyruszył 

pościg.  

Dobry dystans!  

Nie miałam z sobą bagażu, plecak straciłam bezpowrotnie, nawet mój zegarek 

z nadajnikiem przeszedł do historii. Lekka, zwiewna i przestraszona pędziłam więc 

przed siebie, aż dopadłam gęstwy drzew. Tu skręciłam nagle i przemykając między 

nimi poszybowałam w prawo, w stronę potężnych ruin.  

Mężczyźni z rozpędu wpadli w las i rozpoczęło się buszowanie. Słyszałam ich, 

ale nie obejrzałam się ani raz. Biegłam i biegłam, a zarys zamku rósł z każdą 

sekundą.  

 



 

piątek, godz. 15.50 
Kopali i stukali dokładnie w miejscu zaznaczonym na planie.  

Zorganizowali się doskonale – dwóch „robotników” miało za zadanie przeganiać 

turystów, twierdząc, że odbywa się remont, dwaj wielcy ochroniarze stali tuż przy 

zejściu do podziemnego lochu. Pozostali – a było ich co najmniej sześciu – zniknęli 

w środki i łupali, kuli, walili, rozmawiając przy tym głośno.  

Moim zadaniem było przemknąć się za plecami wielkich ochroniarzy do 

sąsiedniego, drugiego lochu. Przeszłam więc krużgankiem i przez rozsypany mur 

przedostałam się na tyły wroga.  

O ile bandyci z Generałem na czele buszowali w ciemnym lochu, o tyle miejsce, 

w którym się znalazłam, oświetlały promienie popołudniowego słońca. Wpadały 

przez pojedyncze dziury – niegdyś jedne z trzystu sześćdziesięciu pięciu okien – i 

rozbijały się o pokruszone ściany.  

Waldemar dokonał majstersztyku, przesuwając krzyżyk w podziemia. Ale to 

tutaj, w podłużnej sali, niemal na widoku – pod warunkiem, że ktoś spoglądałby z 

daleka – Pułkownik ukrył skarby.  

– No, niemal – powiedziałam do siebie, w kącie sali widząc zejście do wąskiego 

lochu zakończonego ślepo trzy metry dalej. Pełno tam było butelek i pachniało 

niewesoło. Doskonałe miejsce, jeśli się wie, jak chować skarby.  

Nie miałam przy sobie żadnych narzędzi, prócz scyzoryka i maleńkiej podłużnej 

latarki na baterie paluszki. Zapaliłam ją i wkroczyłam do wąskiego lochu.  

Przez chwilę musiałam powstrzymywać chęć rzucenia się w popłochu do 

wyjścia, ale śmiało minęłam stalowe drzwi i doszłam do końca.  

– Dwa dwadzieścia – powtarzałam sobie – dwa dwadzieścia...  

Uniosłam głowę.  

Tuż nad sobą dostrzegłam małą niszę – jakby miejsce na postawienie lampy. 

Ale kiedy wyciągnęłam rękę i sięgnęłam do końca, wydało mi się, że kamienie się 

ruszają...  

Fala gorąca uderzyła mi do głowy. Mój dziadek skończył żywot jako zadłużony 

biedak utrzymywany przez rodzinę, choć kilka lat wcześniej miał spory majątek... 

Stracił wszystko, nie odnalazł żadnego skarbu.  

Ojca mogłam od dwóch lat odwiedzać w szpitalu – czytał, pisał, rozmawiał... A 

jednak okazał się tak niebezpieczny, że strącił z murów zamkowych konkurenta do 

skarbu, którego zresztą nikt nie odnalazł. Efekt psychozy maniakalnej.  

Czyżbym ja miała odnaleźć skarb? Może właśnie dlatego, że nie jestem 

maniakiem, nie trwonię majątku... Choć, prawdę mówiąc, na żadne wakacje nie 

wydałam tyle, ile teraz w ciągu czterech dni... Tylko, że to nie moje pieniądze. Ale 

i skarb nie dla mnie.  

Dziurawe wiadro leżące pod oknem okazało się doskonałą drabinką. Uniosłam 

się i z poziomu oczu wydobywałam coraz szybciej kamień za kamieniem.  

Jak to możliwe – myślałam – że przez dwadzieścia lat nikt nie wygrzebał stąd 

tych głazów? Że czekały specjalnie na mnie?  

Ale zaraz sobie odpowiedziałam: Ten loszek służył raczej za toaletę, niż za 

intymne miejsce spotkań. Kamienie były takie, jak wszędzie, nisza identyczna, jak 

setki innych. To ja zwróciłam na nią uwagę, bo wiedziałam, gdzie szukać.  



Kilka kamieni odpadło od ściany i potoczyło się z hukiem, jeden nawet zabębnił 

na wiadrze. I wtedy...  

– Matko jedyna! – sapnęłam i wyciągnęłam przed siebie obie ręce. Nie było 

wygodnie w ciasnym loszku, zwłaszcza, że kieszenie goretexowej kurtki wciąż 

miałam pełne bazarowych nabytków.  

Z niszy wyciągnęłam niewielką skrzyneczkę.  

Skarb?! 

Jeśli ktoś czytał książki o korsarzach albo oglądał filmy o pirackich pieczarach, 

przed oczami wyobraźni staje mu rząd skrzyń wypełnionych perłami, złotymi 

monetami i kamieniami szlachetnymi. Prawdą jest jednak, że jeden naszyjnik z 

pereł może być wart kilka milionów dolarów, a pojedynczy oszlifowany diament, 

który można schować w dłoni, zaćmi czasem królewską fortunę. Tak, w takiej 

skrzyneczce wielkości pudełka po butach Pułkownik mógł ukryć ogromną fortunę, 

zdolną uczynić wiele dobra – albo zła. W zależności, w czyje wpadnie ręce.  

Moim zadaniem było nie dopuścić do przejęcia skarbu przez spadkobierców. 

Prawowitych, ale złych. Co do czynienia dobra... Pomyślimy.  

Wyjęłam pudełko z niszy i zeskoczyłam na podłogę. Dłonie, brudne i zakurzone, 

drżały mi straszliwie z emocji. jedyne, co mnie zaniepokoiło, to fakt, że pudełko 

jest takie lekkie...  

Usiadłam na wiadrze i przyjrzałam się znalezisku. Ręcznie robiona drewniana 

szkatułka nie była antykiem, choć na pewno istniała na tym świecie znacznie dłużej 

niż ja. Dlatego delikatnie ujęłam jej wieko i uniosłam powoli, mocno zaciskając 

powieki.  

Czy znalazłam skarb?  

Uchyliłam prawe oko. Potem lewe. Hm...  

We wnętrzu dostrzegłam jeden mały pierścionek. Złoty, bez dwóch zdań, z 

jakimś szlachetnym kamieniem, ale to ma być cały skarb Pułkownika?!  

Zanim cokolwiek przemyślałam, dostrzegłam, że w loszku zrobiło się znacznie 

ciemniej. Podniosłam głowę, żeby sprawdzić, co zasłania słońce. 

– Cześć, mała – powiedział Tomek i uśmiechnął się złowieszczo. – Donna 

Kiszonka znalazła dla mnie skarb? Dawaj! – warknął i wyciągnął rękę.  

Nie ruszyłam się.  

– Co, Donna, dokończymy teraz to, co zaczęliśmy, co? – zbliżył się do mnie, zza 

paska wyciągając pistolet.  

A więc był po prostu uzbrojonym bandziorem, i tak go należało traktować. 

Żadnych sentymentów, żadnych wspomnień.  

– Co chcesz zrobić? – zapytałam, a on tylko przelotnie zerknął na zamkniętą już 

skrzyneczkę, odłożył pistolet w niszę nad głową i rzucił się dziko w moją stronę.  

Strach paraliżował mnie przez wiele godzin treningów, ale po jakimś czasie 

udało mi się po raz pierwszy zadać odpowiedni cios. Teraz, w poczuciu 

niebezpieczeństwa, zdałam sobie sprawę, że nadeszła pora wykorzystać nabyte 

umiejętności – albo dać się znieważyć temu rozjuszonemu odyńcowi!  

Ugięłam lekko nogi, prawą cofając nieznacznie. Kiedy robił trzeci krok, z całej 

siły, jaką daje strach, uniosłem prawe kolano i wpakowałam mu je dokładnie 

między nogi.  



Jejku, gdybym wiedziała, że reakcja będzie tak gwałtowna, może 

powstrzymałabym impet!  

Tomek aż podskoczył, jęknął, złapał się za podbrzusze, a oczy wyszły mu z orbit 

jak u złotej rybki. Następnie wyprężył się, odskakując aż poza stalowe drzwi loszku 

i padł na ziemię, nie wydając już żadnego dźwięku.  

Dyszałam ciężko, ale nie było czasu na rozważania.  

Złapałam małą skrzyneczkę. Dokąd teraz? Skoro on tu przyszedł, należy się 

spodziewać innych! 

Wyjrzałam za otwory okienne. Wzdłuż nich, też nad przepaścią, ciągnął się 

nieregularny gzyms zarośnięty niską trawą. Szerokość półki dochodziła do pół 

metra, ale miejscami zanikał prawie całkowicie. Zaryzykować wędrówkę nad 

przepaścią, czy biec do wyjścia na dziedziniec?  

Okazało się, że żadne z tych rozwiązań nie wchodzi w grę. W wyjściu pojawili 

się kolejno trzej mężczyźni, ci sami, którzy pilnowali lochu tuż obok.  

– Nie ruszaj się! Stój! – krzyknęli, a jeden z nich uniósł pistolet.  

Dziki strach towarzyszył mi od dawna, teraz jednak poczułam, że świat wywija 

kozła i staje na uszach. Ktoś mierzył do mnie z pistoletu, i nie miało to nic 

wspólnego z nudną sceną z kryminału. Bo tu pistolet był prawdziwy, a potencjalną 

ofiarą byłam JA!  

Zasłonić się, odskoczyć, uciec! Nie mogłam marzyć o tym, że przedostanę się 

przez szerokie okno, skoczę na gzyms i bezpiecznie ucieknę ze skrzyneczką wzdłuż 

ściany. Mieli za zadanie mnie zatrzymać i raczej nie cofną się przed użyciem broni.  

W co ja się wpakowałam?! 

Jedyną możliwość ochrony widziałam za sobą. Odwróciłam się i skoczyłam jak 

ranny ryś w stronę lochu, który przed chwilą opuściłam. Już–już dobiegałam do 

drzwi, kiedy prawa stopa zahaczyła o rękę Tomka leżącego bez przytomności. W 

ostatniej chwili wyrzuciłam dłonie przed siebie i wskoczyłam do loszku, łapiąc 

równowagę dzięki chropowatym kamieniom, na których oparły się moje dłonie. 

Zatrzasnęłam ciężkie, me-talowe drzwiczki na tyle, na ile to było możliwe. 

Pozostała wąska szpara. I żadnego zamka, klucza, zapadki. Co robić? Jak ich 

powstrzymać?!  

Uniosłam dłonie, w mroku szukając kamiennej niszy. Szukałam dużego, 

samotnego głazu, którym mogłabym się bronić, a znalazłam...  

– Pistolet! – szepnęłam do siebie i uniosłam broń, którą Tomek odłożył, zanim 

się na mnie rzucił.  

Nie czekałam.  

Zgodnie z tym, czego uczyli nas w Fundacji, odbezpieczyłam broń i bez 

zastanowienia wystrzeliłam przez szparę. Nie zamierzałam broń Boże nikogo 

przedziurawić – celowałam w sufit, a nawet tak beznadziejny snajper jak ja nie 

mógłby spudłować.  

Potworny huk i pogłos odbijający się od pustych ścian małego lochu na chwilę 

ogłuszyły mnie i zatkały uszy. Do nosa dotarł zapach prochu, ale efekt był 

piorunujący: z sufitu krużganku posypały się odłamki kamieni, tworząc rodzaj 

dymnej zasłony.  

– Strzela, wycofać się! – wrzasnął jeden z napastników.  

Wracał mi słuch...  



W wilgotnej, drżącej dłoni trzymałam duży pistolet, zastanawiając się 

gorączkowo, czy będę w stanie go użyć, gdy przypuszczą na mnie szturm. 

Żałowałam, że Tomek leży poza lochem – pewnie miał przy sobie telefon 

komórkowy, z którego mogłabym wezwać policję...  

Nie, żadnej policji! Oni oddadzą skarb Generałowi!  

Z drugiej strony, czy warto tracić życie dla wypełnienia zadania? Nie, nie i 

jeszcze raz nie. Miałam nadzieję, że jakiś turysta usłyszał strzał i powiadomi, kogo 

trzeba. A jeśli nie...?  

Siedziałam więc i siedziałam, gotowa do strzału, który być może oddam, gdy 

zajdzie potrzeba. A może nie.  

Nikt jednak nie przychodził, nikt mnie nie atakował, a czas uciekał...  

 

 

piątek, godz. 18.30  
– Słyszysz mnie, dziewczynko?  

Mocny głos starszego człowieka wyrwał mnie z zamyślenia. I dobrze – jeszcze 

chwila, a po prostu zasnęłabym.  

– Słucham! – odpowiedziałam.  

– Chcę wziąć tylko tę skrzyneczkę, którą upuściłaś, wbiegając do lochu – 

powiedział i dopiero teraz uświadomiłam sobie, że kuferek z pierścieniem wypadł 

mi z dłoni, gdy szukałam schronienia.  

Zbliżyłam oko do szczeliny w drzwiach, ale jedyne, co dostrzegłam, to jeden z 

pustych oczodołów okien. Za nim czyjeś dłonie wiązały do stalowej klamry cienką 

linkę. Mimo starań nie byłam jednak w stanie dostrzec, kto to robi i po co.  

– A kiedy już weźmiecie skrzyneczkę? – zapytałam głośno.  

– Wyjdziesz stąd wolna, a my spokojnie przejrzymy jeszcze tę komórkę. Nie 

zależy mi na tobie, tylko na skarbie...  

– Muszę się zastanowić. Dajcie mi kilka minut.  

Wykonali ruch. Nie wierzyłam w ich zapewnienia, ale może nie chcą się pogrążyć 

jeszcze bardziej, i nie skrzywdzą mnie. Ja tymczasem nie wykorzystałam jeszcze 

wszystkich przygotowanych niespodzianek.  

Wstałam i w ciemności znalazłam dziurawe wiadro. Czułam, że oślizłe macki 

tajemniczych istot zbliżają się do mnie, ale wydałam z siebie groźny pomruk i jakby 

cofnęły się, zahamowały.  

– Dwa dwadzieścia... – powtarzałam sobie. – Dwa dwadzieścia...  

Nisza, z której wygrzebałam skrzyneczkę, znajdowała się na wysokości metra 

dziewięćdziesiąt, nie wyżej. A przecież plan mówił wyraźnie, że skarb ukryto 

trzydzieści centymetrów wyżej!  

Stojąc na wiadrze byłam o pół metra wyższa – w sam raz, aby sięgnąć 

swobodnie w okolice głowy i zbadać ścianę.  

Kamień, kamień... Gdzieś tu leżała minilatarka, ale upuściłam ją walcząc z 

Tomkiem i teraz wahałam się, czy poszukiwać jej w tej stercie śmieci i nieczystości, 

czy polegać na dotyku. Ciemność przytłaczała mnie, oddech przyspieszał, ale znów 

chrząknęłam odstraszająco i potwory czmychnęły do kąta. Czaiły się tam, 

szczerzyły kły, ale czekały...  



Na wysokości dwóch metrów dwudziestu centymetrów nie znalazłam żadnej 

niszy, półki ani poluzowanych kamieni. Dotykałam palcami każdej grudy i 

nierówności. Jedyne, co odkryłam, do otwór, w który mogłam wprowadzić 

końcówkę małego palca.  

Jeśli nie widzisz innych dróg, idź tą, która wydaje się najbardziej niebezpieczna 

czy nieprawdopodobna. Ale idź.  

Przypomniałam sobie radę naszych szkoleniowców i sięgnęłam do paska po 

scyzoryk. Ostrze wprowadziłam do okrągłego otworu, nie mając pojęcia, czy 

cokolwiek wówczas się stanie, czy wyjdzie, czy porazi mnie prąd...?  

– Namyśliłaś się? – dobiegł mnie głos z zewnątrz.  

– Tak! – odkrzyknęłam i wcisnęłam nóż po samą rękojeść.  

Coś cicho kliknęło, jakby uruchomił się jakiś zatrzask.  

– I co? Mogę zabrać skrzynkę? Potem odejdziemy, a ty sobie pójdziesz...  

Poczułam delikatny ruch powietrza. Jakby ktoś dmuchnął mi w nos.  

– Dobrze, ale pod jednym warunkiem! – odkrzyknęłam. Powoli zatoczyłam koło 

prawą ręką, niemal dotykając oślizłych macek potworów, które wspinały się do 

mnie po ścianie. – Poszły, nie boję się was! –warknęłam, i zatrzymały się wpół 

drogi.  

Ale nie zawróciły.  

Już sama nie wiedziałam, co gorsze: ucieczka pod gradem kul czy siedzenie w 

ciemnicy.  

– Jakim? – podejrzliwie zapytał Generał.  

– Sam pan przyjdzie po pudełko.  

Moja dłoń natrafiła na kamień w miejscu, które przed chwilą było puste. 

Zbadałam dziwne zjawisko obiema rękami. A więc to tak! Skrytki na foliowe mapy 

Pułkownik zrobił na szybko byle jak, ale schowek na skarb wykonał z dużą 

precyzją...  

Cienka warstwa szerokiego kamienia została odcięta i przyklejona do drzwiczek 

stalowej skrzynki. Cały schowek został umieszczony w ścianie, i tak zamaskowany, 

że kiedy zatrzasnęło się drzwiczki, osadzony na nich kamień dopasowywał się do 

okalającej go zaprawy i tworzył jednolitą powierzchnię z pozostałymi.  

– Zgadzam się! – odkrzyknął Generał. – Idę i jestem bezbronny. Mam nadzieję, 

że nie wpadnie ci do głowy, aby...  

– Nie. Proszę iść powoli wzdłuż okien! – zażyczyłam sobie, bo chciałam go 

dostrzec jak najszybciej, a szczelina w drzwiach nie dawała zbyt wielkich 

możliwości.  

Sięgnęłam do stalowej skrzyni. Wewnątrz znalazłam metalowe pudełko – 

pewnie też po ciasteczkach, choć w ciemności nie mogłam tego dostrzec. Było 

ciężkie, a w środku coś grzechotało. Wielkości pudła po butach, ważyło chyba z 

pięć kilogramów – o mało nie spadłam, unosząc je nad głową.  

Zeszłam, z obawą stawiając stopę gdzieś-tam, w ciemności. Macki potworów 

oplotły moje kostki i zacisnęły się na nich, czekając, aż zacznę krzyczeć. Wzięłam 

głęboki oddech i usiadłam na wiadrze, na kolanach kładąc pudełko.  

– Nie, nie, nie... – powtarzałam sobie. – To tylko chora wyobraźnia, fobia, nie 

ma tu niczego strasznego!  

Ale mogłabym przysiąc, że mokry jęzor dotykał moich łydek...  



Tupnęłam wściekle, odganiając koszmary. Nie teraz, kiedy ważą się losy i 

skarbu, i moje, i... Waldemara!  

Dopiero w tej chwili zerknęłam w szparę i zobaczyłam scenę, w którą trudniej 

mi było uwierzyć niż w oślizłe potwory.  

Generał stał na palcach wygięty w tył i dyszał głośno, a tuż za nim na parapecie 

otworu okiennego przykucnął Waldemar. Obejmował lewym ramieniem szyję 

Generała, w prawej dłoni trzymając pistolet. Skąd go wziął, nie miałam pojęcia.  

– Nie strzelisz do mnie, chłopcze – wycharczał przyduszony człowiek, ale ani 

drgnął, skupiając się na zachowaniu równowagi.  

Przy wejściu do krużganku zrobił się jakiś ruch, a Waldemar spojrzał szybko w 

tamtą stronę. Przez chwilę widziałam jego oczy – zimne i bezwzględne, pełne 

desperacji. Nigdy wcześniej nie widziałam u niego takiego zacięcia...  

Uniósł pistolet i kilka razy wystrzelił w górę, zasypując krużganek gradem 

odłamków i pyłu. Odruchowo podskoczyłam, ściskając mocno pudełko. Sam 

Waldemar jednak ani drgnął – jakby nie dotarł do niego potężny huk. Zasłonięty 

Generałem pokręcił tylko głową.  

– Zostańcie, gdzie jesteście, diabełki – powiedział chłopak i przyłożył lufę 

pistoletu do nogi mężczyzny. – Nie strzelę do pana – obiecał. – Strzelę w pana 

kolano. Do końca życia będzie pan miał sztywną nogę. Warto?  

Mężczyzna zbladł.  

Tymczasem ja obudziłam się z transu i drżącymi dłońmi odkleiłam z puszki kilka 

warstw lekarskiego lepca. W ciemności sięgnęłam do środka...  

– Czego chcesz? – zapytał Generał, wciąż unosząc się na palcach.  

Waldemar trzymał go mocno, ściskając krtań tak, że mężczyzna ledwie mówił.  

– Wypuścisz Patrycję. Oddasz mi zegarek. Odejdziecie.  

– A mogę się targować? Została ci tylko jedna kula w pistolecie, więc nie 

podskoczysz za wysoko...  

Waldemar nie zerknął nawet na broń. Wciąż trzymał ją przy kolanie Generała.  

W puszce trafiłam palcami na kilka sztabek – ciężkich i masywnych, bez dwóch 

zdań złoto. Do tego znalazłam sznury korali – może pereł? – i kilka nieregularnych 

ozdób, przypominających naszyjniki z wisiorami. Dno zalegały płaskie, lekkie 

monety, każda owinięta w bibułkę. Być może to one stanowiły największą wartość 

– sprawiały wrażenie starych, bitych monet. Nie wierzyłam w istnienie kolejnych 

denarów Mieszka Pierwszego, ale mogły to być numizmaty z górnych półek. 

Inaczej Pułkownik nie zadałby sobie trudu, by schować skarb, i nie 

przygotowywałby takiej do niego trasy.  

– Jedna kula wystarczy – usłyszałam głos Waldemara: zimniejszy od lodowej 

góry. – Co będzie potem, co ze mną, mało mnie obchodzi. Równie dobrze mogę 

wyskoczyć tym oknem – ruszył głową, wskazując za siebie. – Ale pan nie będzie 

miał już kolana. Ile ono jest warte?  

– Ale pozostaje dziewczyna. Ona słucha – Generał spojrzał w moją stronę.  

Nie mógł dostrzec, że wykładam sobie skarby na kolana, a z górnej kieszeni 

wyjmuję długi bandaż, ale przebiegł mi po plecach zimny dreszcz.  

– Więc gramy o nią. Wypuścicie ją zaraz, ze mną róbcie, co chcecie.  

– Skarb zostaje – targował się Generał.  



Był opanowany i zimny. Nie widziałam jego ochroniarzy, ale w pewnej chwili 

uniósł dłoń, powstrzymując ich od działania.  

– Skarb zostanie – zadecydował Waldemar.  

– I jeszcze jedno – bezczelnie powiedział Generał. – Rozkodujesz swój zegarek. 

Chcę mieć dane zawarte w jego pamięci.  

Waldemar skinął głową.  

– Daj, rozkoduję.  

– Nie dam ci, chłopcze. Kto wie, czy nie zniszczysz urządzenia, albo nie 

skasujesz danych. Widzę, że jesteś zdesperowany.  

Przez twarz Waldemara przebiegł grymas wściekłości – byłam już teraz pewna, 

że taki właśnie miał zamiar.  

Co może być w jego komunikatorze? – zastanawiałam się, opróżniając 

zawartość swoich pękatych kieszeni – za co Waldemar jest skłonny zaryzykować 

własne bezpieczeństwo? Szkoda, że nie wiedziałam, miałam przecież możliwość 

schwytania komunikatora. Tylko co bym z nim zrobiła? Uderzanie o ścianę nie 

zniszczy go, musiałabym uderzyć w niego młotem kowalskim!  

– Zgoda – powiedział powoli. – Niech któryś go przyniesie, a ja powiem, co 

robić... Drugi niech weźmie to pudełko.  

Po chwili usłyszałam kroki i zaskoczony głos:  

– Generale, tu jest tylko mały pierścionek!  

Starszy mężczyzna spojrzał wściekle w szparę w drzwiach.  

– A więc nasza dziewczynka ma skarb w środku. No, malutka, oddasz go nam?  

Mimo że przyduszony i pod pistoletem, wciąż był jednak szefem i przejął 

inicjatywę.  

Waldemar też zerknął w moją stronę i ruszył głową, unosząc brwi. Był pewien, 

że odczytam to jako pytanie: Co dalej?  

Kończyłam oklejać plastrem pudełko, wstałam więc i podeszłam do szpary.  

– Zgoda! – krzyknęłam. – Ale dostaniecie skarb, jeśli ze mną pójdzie Waldemar!  

Generał uniósł obie dłonie.  

– Wasza wolność za dane z zegarka i skarb. Stoi. Panie Kalamus, poproszę o 

zegarek. Proszę podejść z nim tutaj...  

Mężczyzna z wąsami przyciętymi w kwadrat przypominał Hitlera. Zbliżył się i z 

wewnętrznej kieszeni kurtki wyjął komunikator Waldemara.  

– Najpierw Patrycja – powiedział chłopak. – Chodź, wyjdź stamtąd...  

Wstałam, strzepując z siebie resztki oślizłych macek. Już się ich nie bałam. Już 

uciekały na mój rozkaz.  

Dopięłam guziki bluzki, uniosłam pudło w obu dłoniach, zwieszając pistolet na 

palcu wskazującym, i pchnęłam ramieniem ciężkie, stalowe drzwi.  

Zgrzytnęły upiornie, a słońce zalało loszek promieniami. Zerknęłam za siebie – 

ani śladu potworów. Może nigdy ich tam nie było...?  

– Macie swoje pudełko! – powiedziałam, stawiając je na podłodze. – Jest ciężkie 

jak słoń, ale mam nadzieję, że znajdziecie tam tylko grudy ołowiu!  

– A teraz ją wypuśćcie – powiedział Waldemar, wciąż na mnie nie spoglądając.  

Nie pozwól, by cokolwiek rozproszyło twoją uwagę. Przeciwnik wykorzysta to 

natychmiast.  

Waldemar też pamiętał nauki. Mieliśmy dobrych szkoleniowców.  



– Najpierw rozkoduj dane – zażądał Generał, dysząc ciężko.  

– Nie – zimno odpowiedział Waldemar. – Zależy wam na nich. Muszę zobaczyć 

Patrycję odchodzącą od zamku tą łąką. Jeśli spróbujecie ją zatrzymać, ona 

wystrzeli, a wówczas ja też nacisnę na spust. Idź, Patrycja!  

– A ty? – zapytałam, czując, że stanie się tu coś strasznego, że mogę go już 

nigdy nie spotkać.  

Co robić? Rzucić się na nich? Strzelać w nich? Miałam w dłoni pistolet, a przed 

sobą grupę bandytów. Każdy z nich jednak też był uzbrojony, a poza tym jak mam 

to niby zrobić? Tak po prostu unieść broń i strzelać? Do ludzi strzelać? To nie gra 

komputerowa, to życie...  

– Ruszaj – rozkazał Waldemar.  

Poszłam.  

Ochroniarze Generała odeszli od przejścia w murze, tłocząc się pod kamienną 

ścianą.  

Kiedy ich mijałam, do głowy przyszła mi inna refleksja.  

Jak Mistrz mógł nas posłać na wojnę z takimi bandziorami? Kto dał mu do tego 

prawo? Wykorzystał nas i kazał robić rzeczy, do których są szkoleni dorośli faceci, 

dawno już mający za sobą zdmuchniecie osiemnastu świeczek. Co z tego, że 

przeszliśmy takie samo przeszkolenie? 

– Gdyby coś, strzelaj! – zażądał Waldemar, i nie wiem, czy chciał, abym 

celowała w napastników, czy w niebo.  

Nigdy go o to nie zapytałam.  

Minęłam sześciu ludzi, wyszłam na mały dziedziniec, potem pod zawalonym 

łukiem sklepienia przedostałam się do niskiej sali i znalazłam się na głównym 

dziedzińcu zamku. Przeszłam na ukos przez trawę, aż dotarłam do wydeptanej 

ścieżki prowadzącej do głównej bramy. Z wszystkich stron spoglądały na mnie 

półkoliście puste okna ruiny.  

Dotarłam do dwóch „robotników”, którzy przepuścili mnie bez słowa, bo ich 

zadaniem było nikogo nie wpuszczać, i pewnie nie mieli żadnych instrukcji na 

wypadek, gdyby ktoś wychodził.  

Minęłam bramę główną i skręciłam w prawo. Nie myślałam, nie cieszyłam się 

wolnością. Spięta miałam przed oczyma tylko zimne oczy Waldemara i jego słowa: 

Ruszaj, Patrycja. Czy mogłam zrobić coś innego?  

Oddaliłam się od zamku o kilkaset metrów, okrążając go tak, aby Waldemar 

mógł mnie dostrzec, kiedy do moich uszu dotarł pojedynczy strzał. Huk nie był 

potężny, z tej odległości przypominał raczej stuknięcie deską o podłogę. 

Odwróciłam się natychmiast i ponad drzewami spojrzałam w górę. Gdzieś tam, na 

krużganku, dzielny Waldemar trzymał w szachu samego Generała...  

Ale to była przeszłość.  

Teraz dostrzegłam, że postać stojąca na parapecie otworu okiennego szamoce 

się z dwoma mężczyznami. Jeden oddalił się i wyciągnął rękę – najwyraźniej 

mierzył do chłopaka z pistoletu.  

– Nie! – wrzasnęłam ochryple. – Nie, nie, nie!!!  

Ale zanim padł strzał, chłopak bez wahania skoczył w dół.  



Zobaczyłam tylko jego sylwetkę szybującą w stronę podzamkowego 

gruzowiska, aż zniknęła mi za koronami drzew, pełnymi soczystych, wiosennych 

liści...  

A więc zrobił to – pomyślałam, wstrzymując oddech. Stałam jak skamieniała i 

wciąż wpatrywałam się w punkt, w którym zniknął. Skoczył z wysokości czwartego 

piętra na gruz, kamienie... A może trafił na trawę? Na krzewy? Ale wiedziałam, że 

to nic nie mogło zmienić. Upadek z tej wysokości na trawę jest równie brzemienny 

w skutki, jak przy kamieniach.  

Stałam więc z rozchylonymi ustami, i czułam, że drży mi szczęka. Pojedyncze 

łzy napłynęły do oczu i wyciekły wąską strugą na policzki. Kapały na moje splecione 

dłonie, jedna za drugą, coraz szybciej, a ja wielkimi oczyma wpatrywałam się w 

ruiny zamku, nieczuła na wilgoć, smagana wiosennym wiatrem, dotykana 

promieniami wieczornego słońca. Nie liczyło się dla mnie nic. Nie zareagowałam, 

widząc, że ktoś ukryty w gałęziach pobliskiego drzewa robi mi zdjęcia. Nie 

przejęłam się biegnącymi w moją stronę mężczyznami. Nie szarpałam, kiedy ujęli 

mnie pod ręce i prowadzili z powrotem w stronę zamku. Nie odezwałam się ani 

słowem, gdy wepchnęli mnie do jakiegoś lochu i zatrzasnęli bramę.  

Nie widziałam tego wszystkiego, nie czułam i nie doświadczałam. Moja 

podświadomość rejestrowała tylko zimne fakty.  

Waldemara nie ma. Nie ma.  

Nie ma.  

Zmieniłam się w posąg.  

 

 

sobota, godz. 02.10 
Spadła mi na nos.  

Gdyby nie ta jedna kropla, potwory ciemności, które owinęły się już wokół mojej 

szyi, wygrałyby te batalię. Nic nie pomagało szamotanie, bieganie po podziemiu, 

które zresztą kończyło się po kilku metrach. Łomotałam w stalowe drzwi i kopałam 

w nie, krzycząc strasznie. Oślizłe macki dopadały mnie po chwili, owijały wokół 

moich nóg, dotykały twarzy, wciskały się pod ubranie...  

Dławiłam się już nimi, leżąc na plecach, pewna, że za chwilę uduszą mnie w 

geście ostatecznego tryumfu, kiedy wielka, zimna kropla uderzyła mnie w nos.  

Potwory znieruchomiały.  

Wykorzystaj niepewność przeciwnika.  

Nie byłam pewna, czy reguły Fundacji działają także wobec wroga, który rodzi 

się w mojej własnej głowie, ale spróbowałam. Wstałam nagle, zasłoniłam twarz 

dłońmi i nabrałam wielki haust powietrza. Potem rozluźniłam spięte mięśnie, 

przetarłam załzawioną twarz i uniosłam głowę.  

– No, duście mnie, proszę!  

Czułam, że zbliżają się łapczywie, już-już dotykają mojej szyi...  

– Nie! – skuliłam się i pokręciłam głową. – Uciekajcie, poszły won, odejdźcie 

ode mnie... On nie żyje... Odejdźcie...  

Oparłam się o ścianę i poczułam, że kolejna fala łez uderza mi do oczu. Potem 

wielki, nagły ból przeszył mi głowę i szara cisza zapadła wokół...  



Nie zemdlałam. Nie zasnęłam. Ale jakby coś pękło, coś się skończyło. Nie 

czułam już strachu, żalu, nie otaczały mnie potwory. Była tylko pustka, nicość i 

beznadzieja. Generał zamknął mnie w podziemiu, do którego szliśmy wciąż w dół 

i w dół. Tylko tyle pamiętałam. A to oznaczało, że nikt mnie nie usłyszy i nikt mnie 

nie znajdzie. Jedyni świadkowie odnalezienia skarbu, Waldemar i ja, zniknęli. A 

sam fakt odnalezienia nie jest przestępstwem – w końcu Generał, jako prawowity 

spadkobierca, może spieniężyć wszystko, co znalazł na strychu czy gdziekolwiek... 

Właśnie tak musiał myśleć, zamykając mnie tutaj.  

Zapadałam się w nicość, w sen bez mrużenia powiek, w beznadzieję zabijającą 

ducha... po co mi to wszystko było, po co?  

Pewnie na chwilę odpłynęłam w krainę snu, bo usłyszałabym zgrzyt otwieranej 

kraty. Tymczasem pierwsze, co mnie obudziło, to kilkakrotny błysk, tak silny, jakby 

zaraz miał uderzyć we mnie piorun. Potem ktoś złapał mnie za ramię...  

– Aaa! – wrzasnęłam i wyrwałam się, kiedy w ułamku sekundy zobaczyłam w 

upiornym błysku srebrnobladą twarz Waldemara.  

– Spokojnie, Patrycja, spokojnie, to ja! – usłyszałam jego głos i jeszcze bardziej 

przerażona, że tracę zmysły, cofnęłam się pod ścianę.  

Coś delikatnie pstyknęło. Kiedy uchyliłam powieki, komnata zalana była żółtym 

światłem słabej latarki. W drugiej dłoni tego kogoś, kto ją trzymał, błysnął płomień 

zapalniczki. Dzięki temu rozpoznałam ludzi, którzy przede mną stali...  

– Waldemar? Benek? – wyszeptałam, wciąż niepewna, czy nie ulegam 

halucynacjom. – Waldemar? Ale przecież ty... Ja widziałam...  

Przysiadł przede mną i dotknął mojego czoła. Miał ciepłą dłoń, delikatne palce. 

Żadnego powiewu zimnego powietrza, żadnej dłoni kostuchy.  

– Ty... żyjesz? – zapytałam.  

Wiedziałam, że to bezsens, ale musiałam się upewnić, nie zniosłabym kolejnego 

przebudzenia ze świadomością, że zginął.  

Pogładził moje policzki, ale wciąż sztywno siedział na zimnych kamieniach. 

Chciałam, żeby mnie przytulił, pocałował, żeby szeptał mi do ucha słowa 

pocieszenia, ale on tylko ujął moją dłoń i powiedział:  

– Chodźmy stąd.  

Wówczas Benek jeszcze raz nacisnął spust migawki i pierwszy wyszedł z 

ciemnego lochu.  

Krok za krokiem wydostaliśmy się po kamiennych schodach na powierzchnię, a 

kiedy odetchnęłam świeżym, nocnym powietrzem, zorientowałam się, że go nie 

ma.  

Zniknął razem ze swoim aparatem. A przecież miałam do niego poważną 

sprawę...  

 

 

sobota, godz. 14.50 
– ...i trafiłeś? – zapytałam, spłukując twarz. Zauważyłam przy tym, że 

Waldemar robi to jakoś sztywno, pochylając całe ciało. – Boli cię kark?  

– Trafiłem – powiedział. – Ja uczyłem się strzelać o wiele wcześniej, zanim 

trafiłem do Fundacji. Byłem w specjalistycznym szczepie harcerskim, przy którym 

była drużyna czerwonych beretów. Nas, młodszych, zabierali czasem do jednostki 



wojskowej na strzelania i na konie. Wiedziałem, że trafię. Jeeeju, ale to pali – 

skrzywił się, łapiąc prawą dłonią kark.  

– Musisz z tym pójść do lekarza – zerknęłam na jego wygoloną głowę i miejsce, 

gdzie zaczyna się kręgosłup.  

Prócz zaczerwienienia nie miał tam żadnej rany.  

– 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.  

Zerknął w moją twarz i byłby ślepcem, gdyby nie dostrzegł podkrążonych oczu.  

– Ja też chętnie spałabym przez najbliższe trzy dni i noce.  

Waldemar podał mi papierowy ręcznik i spojrzał za siebie, na spory plac 

kempingu. Domki i pojedyncze namioty mieniły się wszystkimi kolorami, ludzie 

spieszyli na obiad albo wylegiwali się w leżakach.  

– Mamy odprawę w niedzielę – powiedział. – Czyli jutro. Ja muszę jeszcze dziś 

trafić do Katowic.  

– Przecież mówiłeś, że twoja sprawa zamknięta.  

– Tak – skinął głową. – Ale obiecałem coś komuś – powiedział smutno, 

wyciągając z kieszeni pękaty mieszek.  

W środku coś grzechotało tajemniczo.  

– Co tam masz? – zapytałam, wyrzucając ręcznik do pojemnika. – Mogę z tobą 

jechać, jeśli mnie zabierzesz.  

– Zabiorę. A to? – uniósł woreczek na wysokość oczu. – Chcesz odpowiedź dla 

romantyka czy realisty?  

– Obie.  

– Realista powiedziałby: to mały woreczek pełen bezwartościowych kamyków, 

odłamków cegieł, krzemieni i granitu.  

– A romantyk?  

– Cóż... Mam tu garść zaklętych w kamień wspomnień, emocji i przeżyć kogoś, 

kogo już nie ma...  

Ujęłam go pod ramię i pocałowałam w policzek. Chciałam, żeby zrobił to samo, 

ale zamiast tego schował szybko mieszek do kieszeni i pociągnął mnie za ramię.  

– Nie oglądaj się – powiedział, prowadząc mnie w stronę najbliższych krzewów.  

– Co się dzieje?  

– Ludzie Generała.  

 

sobota, godz. 16.20 
– Rusza... – oznajmił Waldemar.  

Był znów zimny i wyrachowany, ale poznałam w nim już okruch romantyka, ten 

drobny fragment, który odsłaniał, gdy tylko sytuacja nie zmuszała go do 

kalkulowania.  

Pociąg rzeczywiście ruszał i byłam tego świadoma.  

– Idzie powoli. Zaraz się pokaże.  

– Czekamy.  

Ucieczka przez krzewy, ścieżki i na przełaj przez wieś nie okazała się skuteczna. 

Ludzie Generała musieli się zorientować, że zniknęłam, a może pojęli fortel 

Waldemara, i to on stał się ich celem. Na każdej stacji mieli swojego człowieka, 



obstawili poczty i budki telefoniczne. Ścigani na stacji wskoczyliśmy do pociągu, a 

teraz należało wywieźć ich w pole...  

– Dwie sekundy – powiedziałam, przewidując, że mężczyzna zamykający okno 

odwróci się w moją stronę. – Zobaczył mnie! Teraz!  

Rzeczywiście – nasze spojrzenia spotkały się i potężny człowiek ruszył w tę 

stronę, szarpiąc drzwi sąsiedniego wagonu.  

Nasz pociąg dopiero ruszał, ale w tym momencie usłyszałam charakterystyczne 

trąbienie dobiegające z sąsiedniego składu.  

– Skacz, bo się zamkną! – krzyknął Waldemar, stojąc w otwartych drzwiach.  

Nie czekałam. Stanęłam na najniższym stopniu i odbiłam się mocno w chwili, 

kiedy mijaliśmy otwarte drzwi sąsiedniego pociągu. Wyciągnęłam ręce pewna, że 

trafię w słupek dzielący wyjście na pół. Zamierzałam przyjąć impet na zgięte ramię, 

tak, jak nas uczyli. Zamiast tego przeleciałam do środka bez muśnięcia słupka, i 

upadłam na podłogę, boleśnie uderzając policzkiem w srebrną osłonę kaloryfera.  

W tym momencie usłyszałam głośny syk i drzwi zatrzasnęły się automatycznie, 

a pociąg ruszył niemal natychmiast.  

– Waldemar! – krzyknęłam i podniosłam się. Skoczyłam do drzwi i przycisnęłam 

twarz do szyby. – Gdzie jesteś?  

Odwróciłam się, kątem oka dostrzegając na szkle rozmazaną, czerwoną plamę. 

Otwarłam drzwi do przedziału i biegiem ruszyłam na tył pociągu. Może wskoczył w 

następne drzwi, zanim się zatrzasnęły?  

Spotkałam tylko kilka przyglądających mi się uważnie osób. Nie było Waldemara 

ani w przedziałach, ani w przedsionkach.  

Zatrzymałam się w ostatnim i przez zamknięte na głucho drzwi spoglądałam w 

uciekające podkłady kolejowe. A więc wypuścił mnie, a sam został... Nie zdążył... 

Złapali go! Na szczęście miałam pewność, że nie wpadł pod pociąg, w takim 

wypadku oba składy zostałyby zatrzymane.  

– Gdzie ty jesteś, wariacie...? – zapytałam i przyłożyłam dłoń do twarzy.  

Poczułam lepką substancję i kiedy zerknęłam na rękę, aż krzyknęłam. Cała dłoń 

była pokryta warstwą krwi. Musiałam się skaleczyć, kiedy uderzyłam w kaloryfer...  

Stuk-stuk.  

Każdy pociąg wciąż puka i stuka, ale to pukanie było inne. Jakby do drzwi. Stuk-

stuk.  

Spojrzałam w prawo i aż uniosłam brwi. Do szyby drzwi przyklejona była twarz. 

Zniekształcona przez to przyklejenie, z płaskim nosem i dziwacznie pogiętym 

policzkiem, ale jednak był to Waldemar. Żywy i cały!  

Skoczyłam przed siebie i pociągnęłam blokadę. Usłyszałam głośny syk, 

szarpnęłam skrzydło drzwi i złapałam Waldemara za kołnierz.  

– Czy ty musisz mieć takie dziwne wejścia? – zapytałam.  

Wtargnął do środka i zamknął za sobą drzwi. Oparł się o nie i powiedział:  

– Najważniejsze, to zrobić na dziewczynie wrażenie... Co z twoim policzkiem? 

Pokaż, pokaż, nie uciekaj!  
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– Tylko szkoda, że ten twój skarb zdobyli – powiedział Waldemar, polewając mi 

po raz trzeci policzek wodą utlenioną. Tylko resztki kobiecego honoru 

powstrzymały mnie przed opętańczym wyciem. – Zamienią go na pieniądze i 

nakupią...  

Zasłoniłam mu usta otwartą dłonią i uniosłam się z krawędzi wanny.  

– Pocałuj mnie – zażądałam, bo Waldemar jakoś się ociągał.  

Uniósł brwi i poprawił sobie świeżutki gorset na szyi. Kiedy z nim przyszedł od 

lekarza, nie mogłam się powstrzymać od śmiechu, ale już się przyzwyczaiłam.  

Wstał z butlą wody utlenionej w jednej dłoni i przyciętym już opatrunkiem w 

drugiej. Zerknął na jedno i na drugie, powoli nachylił się nad moim policzkiem i 

zakleił ranę. Przygładził opuszkami palców, przykucnął, po czym pocałował mnie 

przelotnie w drugi policzek. Potem zbliżył swoją twarz do mojej, nasze nosy 

zetknęły się delikatnie. Uśmiechnęłam się, on też. Wykrzesałam z siebie wszystkie 

możliwe pokłady śmiałości, i resztę pozostawiłam jemu.  

A Waldemar objął mnie powoli, po czym nasze usta zetknęły się na chwilę. Tylko 

na chwilę.  

– Jesteś kochany, Waldemarze – powiedziałam, wciąż się uśmiechając. – Czuję 

się przy tobie bezpiecznie, jesteś silny, a przy tym taki delikatny.  

– Może już dość komplementów, bo się zaczerwienię – sięgnął po ręcznik i 

przetarł mi szyję zalaną wodą utlenioną.  

– Może dość. Teraz dotknij mojego brzucha.  

– Proszę? – uniósł brwi jeszcze wyżej niż przedtem, i cofnął się o krok. – Nie 

znałem cię z tej strony, wydawało mi się, że nie spieszysz się zbytnio.  

– Sama mam to zrobić? – zdjęłam kurtkę i rozpięłam guzik bluzki.  

– Patrycja...?  

Bawiło mnie coraz bardziej, jak ten opanowany i logicznie myślący chłopak 

nagle czerwieni się, różowieje, i myśli sobie nie wiadomo co. Wiedziałam, że tak 

będzie, wszyscy faceci, od nastolatka po leciwego profesora, są tacy sami. 

Wszystko i zawsze kojarzy im się tylko z jednym. Różnią się wyłącznie tym, jak 

bardzo potrafią te skojarzenia ukrywać.  

A ja rozpięłam dół bluzki. Potem pokonałam mały węzełek i powoli odwinęłam 

zwój długiego bandaża.  

Waldemar nie ruszał się, nie odrywał wzroku od moich dłoni. Chyba wreszcie 

zrozumiał, że niespodzianka, która go czeka, nie ma żadnych podtekstów damsko-

męskich. A już na pewno pojął to, gdy spomiędzy zwojów bandaża zaczęły 

wypadać sztabki złota, kolie, perły i monety...  

– Diabelska sztuczka – wyszeptał po chwili, poprawiając swój gorset. – Zabrałaś 

im to? Zabrałaś, chociaż nie wiedziałaś, czy w ogóle przeżyjesz? Ale przecież oni 

otworzyli skrzynkę! Wyjęli sznury pereł i złote spinki!  

Ogolona głowa Waldemara przekrzywiła się w wyrazie najwyższego zdziwienia. 

Przez jego twarz przebiegł grymas bólu i kark natychmiast wyprostował się.  

Zamiast odpowiadać, podałam mu mały, zadrukowany papierek.  

– Takie czasy – powiedziałam – 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 – powtórzył jak papuga i roześmiał się cicho. 

Potem głośniej. Po chwili rżał jak połechtany koń.  

– Już... sobie... wyobrażam... kiedy okaże się – otarł łzę – że zamiast nich, 

pieniądze ze spieniężenia skarbu dostała jakaś fundacja, szpital albo dom dziecka. 

Szczęki im opadną do samej ziemi!  

– Nic z tego – zgasiłam go. – Jeśli skarb wypłynie, wróci do prawowitego 

właściciela, czyli spadkobiercy Pułkownika.  

– Czyli do...?  

– Generała. Więc nie może wypłynąć. Masz jakiś pomysł na skrytkę?  

– Mam – odparł i porwał ze swojego łóżka wielki, włochaty ręcznik. – teraz na 

mnie kolej. Wykąpię się, a kiedy wrócę, masz nie spać.  

– A co będziemy robić? – teraz ja uniosłam brwi. Nie byłam przez chwilę pewna, 

czy wynajęcie wspólnego pokoju na nasze fałszywe dowody osobiste było dobrym 

pomysłem.  

– Będziemy rozmawiać. Twoją operację znam tylko z okruchów.  

– Ja twojej wcale.  

– Więc czekaj! – zażądał i wskoczył do łazienki.  

Ale kiedy wyszedł, w krótkich spodenkach i koszulce, dopinając gorset 

usztywniający kark, miałam zamknięte oczy i czułam, jak ogarnia mnie senność. 

Cicha, spokojna, radosna.  

– Nie gaś światła – poprosiłam, po czym machnęłam ręką. – Albo zgaś. Poradzę 

sobie z nimi.  

– Z kim? – zapytał, ale nie uzyskał odpowiedzi.  

Przyjdzie czas.  

Zanim zasnęłam, poczułam, że całuje mnie delikatnie w policzek.  

Waldemar. MÓJ Waldemar.  
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– To jedyne wyjście? – zapytał, uklepując łopatą ziemię.  

– Jedynie słuszne – odparłam, zasypując wszystko węglem. – Właściciel na 

pewno nie będzie miał nic przeciwko temu, że wtargnęliśmy do jego domku na 

działce?  

– Nie będzie – powiedział i zwiesił głowę na tyle, na ile pozwalał gorset. – 

Ponieważ nie żyje od dwóch dni.  

Nie lubiłam takich niespodzianek. Złapałam się za twarz i usiadłam na skrzynce 

z desek.  

– To ma coś wspólnego z twoją akcją?  

– Tak, Pati – odparł i wziął mnie za rękę. Poprowadził do otworu w podłodze, 

pomógł mi wyjść i zatrzasnął klapę. – Pamiętasz potężnego człowieka, który 

pomógł nam w ogrodzie obok domu skinów?  

– Trudno go zapomnieć – odparłam. – Wiem, że chodzi o niego. Właśnie tu go 

spotkałam, gdy szukałam dworku...  

– No więc on nie żyje. Uratował mi życie, a sam je stracił. Ale spotkał syna. I 

przekazał wspomnienia.  



Umyłam twarz i ręce, zerknęłam za okno i dopiero teraz spojrzałam na 

Waldemara. Podałam mu mydło i wskazałam małą miedniczkę.  

– Spłucz to z siebie. Ale szybko, mamy gościa. Taki łysy, jak ty... A o tym 

wielkim człowieku porozmawiamy potem.  

– Czeka nas ciekawe POTEM – pochlapał się wodą i wytarł węglowy pył w szary 

ręcznik. – A to jest Wredota – wskazał mi za okno. – Przepraszam cię na chwilę...  

Kiedy zostałam sama, uważnie przyjrzałam się wychodzonemu młodzieńcowi. 

Łysy, zapadnięte policzki, zaschnięte ślady łez i wory pod oczami. Wredota.  

Co prawda, to prawda.  

Waldemar rozmawiał z nim kilka minut. Potem sięgnął do kieszeni i wyjął mały 

mieszek. Z kamieniami. Albo wspomnieniami. Jak kto woli.  

Wręczył mieszek chłopakowi, a tamten przez chwilę wahał się, słuchając 

Waldemara uważnie. Potem szybko schował woreczek i wyciągnął dłoń do 

Waldemara. Ten, zanim ją uścisnął, powiedział kilka słów.  

Rozstali się szybko, a żaden z nich nie obejrzał się przez ramię.  

I w tym momencie po drugiej stronie alejki działkowej dostrzegłam znajomą 

sylwetkę. Młody człowiek zrobił kilka zdjęć, po czym wyjął z torby płaskie pudełko, 

otworzył je i obrócił się wokół osi, spoglądając na wyświetlacz. Wreszcie uniósł 

głowę i spojrzał w kąt pokoju, tam, gdzie leżały moje rzeczy.  

A więc Benek odnajdywał mnie dzięki radiowemu sygnałowi nadawanemu przez 

coś, co miałam stale przy sobie. Ale co? Mam radioaktywne skarpety? 

Promieniujący podkoszulek?  

Zmarszczyłam czoło i starałam się rozwiązać zagadkę, zanim podeszłam do 

swoich ubrań. Co takiego zdobyłam ostatnio, co dostałam...?  

I po chwili uśmiechnęłam się szeroko.  

Tylko to, nic więcej.  

Porwałam swoje rzeczy, założyłam sweter i wyszłam przed domek. Zanim się 

zorientował, minęłam furtkę i stanęłam z nim oko w oko.  

– To koniec twojego fotoreportażu – zwróciłam się do Benka. – Skarb zabrali 

złoczyńcy, więc nie ma happy endu. Odpuść sobie ten materiał, bo możesz tymi 

zdjęciami zrobić wielką krzywdę... Naprawdę. Mam zresztą dla ciebie 

niespodziankę, tylko obiecaj, że wyrzucisz te klisze, albo jeszcze lepiej spalisz.  

Spojrzał na mnie spod oka.  

– A myślałem, że zrozumiałaś... – zaczął, ale zasłoniłam mu usta moją nową, 

masywną spinką do włosów.  

– Oddaję, nie będzie nam już potrzebna – powiedziałam, a kiedy zobaczyłam 

jego załzawione oczy, podałam mu małą karteczkę.  

– Co to ma być? – wskazał spinkę.  

– Twoja intuicja zawodowa z nadajnikiem, która wiodła cię za mną. Jak się 

miewa Ania?  

Za moimi plecami pojawił się Waldemar.  

Benek spojrzał na mnie rozdrażniony.  

– Żyje jeszcze. Musisz poruszać taki osobisty...  

– Muszę. 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?  

– Widziałem was w domu skinów. I ciebie – wskazał na Waldemara – i ciebie. 

Tak się zaczęło.  

Na to żywo zareagował Waldemar.  

– Ona była w domu skinów? Byłaś w środku? – wycelował we mnie palec. – To 

niebezpieczne, nigdy więcej tego nie rób.  

– Obiecuję – podniosłam w górę dwa palce. – Ale ty nigdy więcej mi nie 

rozkazuj.  

– Będę, kiedy od tego będzie zależeć twoje bezpieczeństwo.  

Odwróciłam się i wróciłam na trawiastą łączkę przed domkiem człowieka, który 

już nie mógł niczemu się sprzeciwić.  

A Waldemar podreptał za mną, wciąż o nic nie pytając.  

Fotoreporter gdzieś przepadł – może właśnie wsiadał do swojego 

supermaluszka? Za to Waldemar znalazł równe, nasłonecznione miejsce i położył 

się wygodnie na plecach. W trawie wyglądał jak odpoczywający działkowicz.  

– Co on tam znajdzie? – zapytał, żując małą trawkę.  

– Ma chorą dziewczynę, potrzebuje dziesięć tysięcy na jej operację.  

– No i co? – nie odrywał wzroku od obłoku płynącego po niebie.  

– No i to, że od Generała dostałam łapówkę za to, że wycofam się z poszukiwań. 

Więc się wycofałam.  

Milczał przez chwilę.  

– Nie zauważyłem – wycedził wreszcie.  

– Bo nie mówiłam, na jak długo się wycofam. Wycofałam się na dwie godziny...  

– Ile?  

– Co: ile?  

– Ile tego jest w tej przechowalni? – uściślił pytanie. – Na ile cię wycenił nasz 

generał?  

– Dziesięć tysięcy.  

Waldemar uniósł ręce ku niebu.  

– Ktoś musi być tam na górze i tym wszystkim zarządzać. To nie może być 

przypadek. Dziękujemy ci, kimkolwiek jesteś! – zawołał, machając w niebo.  

Tak, to nie może być przypadek.  

Spojrzałam na zegarek.  

– Wstawaj, już pora. Musimy zdążyć na odprawę.  

Waldemar westchnął i pokazał mi płynącą chmurę.  

– Widzisz ją?  

Położyłam się obok i przymrużyłam oczy.  

– Widzę. I co?  

– Dałem mu słowo, że kiedyś wrócę poleżeć na jego trawie. I że zapatrzę się w 

chmury. A ja dotrzymuję słowa.  

I za to też cię kocham – pomyślałam, ale zamiast się odezwać, wzięłam go za 

rękę.  

Leżeliśmy tak kilka minut, aż Waldemar podniósł z ziemi mały, biały krzemień. 

Wytarł go o spodnie i uniósł do światła.  

– Leon – powiedział i schował kamyk do kieszeni.  

– Twój pierwszy kamień? – zapytałam.  



Milczał przez chwilę, aż dotarły nie niego moje słowa. Uśmiechnął się, ale jakby 

do nieba, nie do mnie. Wreszcie spojrzł mi w oczy i pokręcił głową.  

– Nie kamień. Wspomnienie.  
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Banda rzezimieszków! Nic, tylko braliśmy udział w jakiejś ulicznej bitwie – 

oceniłam, kiedy wreszcie znaleźliśmy się w komplecie w sali odpraw. Ale mimo że 

Mirek miał złamaną rękę i opatrunek na twarzy tak wielki, że zniknęło mu prawe 

oko, że Januszowi spuchły usta, że Ewelina milczała wpatrzona w niebyt, że Kasia 

– choć elegancka, w czarnej sukni – spoglądała dzikim wzrokiem, mimo tych 

wszystkich problemów, łącznie z gorsetem Waldemara, czułam radość, że widzę 

ich wszystkich. Są, żyją, więc wyzdrowieją.  

Szeptałam pod nosem cichą modlitwę dziękczynną, nie przejmując się, czy 

ktokolwiek to zauważy. Po tym, co przeszłam, nie straszne mi plotki. Nawet 

ciemność zaczęłam pokonywać...  

Ekran zamigotał i kaseta wrzucona w wideo przez asystenta Kozią Bródkę 

pokazała samego Mistrza.  

– Witajcie – radośnie zwrócił się do nas. Czy miał pewność, że wszyscy pojawią 

się po tygodniu? Czy może nagrał kilka wersji? – Witajcie i pozwólcie, że za coś 

was przeproszę. Za co? Spójrzcie na drzwi za sobą...  

Spojrzałam.  

Inni też.  

W następnej sekundzie Waldemar szeroko otworzył usta, Mirek lewe oko, 

Janusz zdrętwiał, a ja zakryłam dłońmi oczy, by po milimetrze odsłaniać je za 

moment.  

Identycznie zresztą postąpiły Ewelina i Katarzyna.  

W drzwiach stał sam Mistrz. Żywy, prawdziwy. 

Uśmiechnięty!  

Pierwszy drgnął Janusz. Słowa skierował jednak nie do Mistrza, a do jego 

asystenta, który był co najmniej tak zdziwiony, jak my, stał z półuchylonymi 

ustami i oddychał głośno.  

– To już koniec – powiedział Janusz i palcem wycelował w Kozią Bródkę. – 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 miałam pojęcia, o czym mówi Janusz, ale ostatnie słowa uderzyły we mnie 

jak grom.  

– Zdrajcą?! – krzyknęłam i złapałam się za usta. – Więc on... – wskazałam 

asystenta i zrozumiałam, dlaczego na moje wezwanie nie zareagował prawie nikt.  

Tylko Waldemar zdążył odebrać impuls alarmowy, zanim wycofał go ten 

paskudny człowiek.  

– Tak jest – odezwała się Katarzyna. – 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! – pokazała palcem 

asystenta.  

Katarzyna wciąż mówiła, kiedy zobaczyłam przerażona, że asystent sięga za 

siebie i zza paska wyszarpuje broń.  

– Nikt się nie rusza! Nikt! – krzyknął. Nigdy dotąd nie krzyczał i nikomu nie 

przeszkadzał fakt, ze wyłącznie szeptał. – 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...  

Wycelował w Mistrza.  

Miałam z nim do pogadania, nawet skromna Patrycja nie lubi być oszukiwana. 

Zareagowałam więc tak, jak podpowiedział mi instynkt: skoczyłam w stronę 

Mistrza, by go odepchnąć z linii strzału albo zasłonić, jeśli to konieczne. Co się 

stanie ze mną? Nie wiem, każdy chce żyć. W tym momencie nie myślałam o sobie.  

Chyba nie ja jedna, bo w stronę starszego człowieka poszybowaliśmy całą 

szóstką – i zanim po drodze się dogadaliśmy, nastąpiły boczne zderzenia i twarde 

lądowanie.  

A Mistrz spokojnie cofnął się i odchrząknął.  

– Jeszcze nikt nie okazał mi tyle szacunku, co wy w tej chwili – powiedział, 

uśmiechając się jakoś dziwnie. – Dziękuję wam. A teraz możecie wrócić na swoje 

stanowiska...  

Asystent w tym momencie z pomocą trzech ludzi, którzy pojawili się za jego 

plecami, poturlał się po podłodze. On w lewo, pistolet w prawo.  

– Głupiec – mina Mistrza stężała nagle. – Znałem jego rolę od przedwczoraj i 

kazałem spiłować iglicę w jego pistolecie... 

 

 

niedziela, godz. 15.20 
– Aha... A co się stało z Henrykiem Tatarem?  

Mistrz skinął głową.  

– Jesteś dobrą kobietą. Nie zapominasz o tych, którzy nie są ci już potrzebni. 

Twój informator dostał ochronę, i dobrze, że przesłałaś do nas informację. Jej nie 

udało się skasować tej szumowinie – spojrzał na drzwi i nie miałam wątpliwości, 

że mówi o swoim byłym asystencie. – Nasi ludzie wygarnęli z mieszkania Henryka 

dwóch niemiłych typów... Nic mu się nie stało, w każdym razie.  

– Doskonale. I, Mistrzu... Czy kiedykolwiek będziesz chciał dowiedzieć się, gdzie 

jest ukryty ten skarb?  

Pokręcił głową.  

– Moim skarbem jesteście wy. Żal mi tylko, że świat nie dowie się o waszym 

poświęceniu. Chociaż... Ja mam znajomego dziennikarza...  

– Dziennikarza? – szeroko otwarłam oczy.  

– Dziennikarza, który pisze książki dla młodzieży. Co powiesz na powieść o 

Patrycji?  

Wzruszyłam ramionami.  

– Nie cierpię na manię wielkości. Ale książka może być, i tak w to wszystko nikt 

nie uwierzy.  

– Dobrze. Tylko my będziemy znać prawdę. Gdzie ja miałem do niego numer...  



 

niedziela, godz. 15.30 
– Długo cię trzymał – Waldemar usiadł na ławce obok mnie i bez ociągania 

złapał moją dłoń.  

Świat zawirował, cała reszta przestała się liczyć.  

– Chciałam mu powiedzieć, gdzie ukryliśmy skarb.  

– Ja też – szepnął Waldi. – Ale nie chciał.  

– Nie chciał – potwierdziłam. – A twój Zaid?  

Waldemar spojrzał na mnie smutno.  

– Wyjeżdża. Kiedy zadzwoniłem od Mistrza i opowiedziałem mu, co zrobiłem, 

powiedział tylko Intaha maraka, czy coś takiego.  

– Bitwa skończona – wyszeptałam automatycznie. – Bitwa... Więc wojna potrwa 

nadal?  

Waldemar ścisnął moja dłoń jeszcze mocniej.  

– Znasz arabski? – zdziwił się.  

– Trochę. Nie wiesz o mnie wielu rzeczy...  

Uświadomiłam sobie, że jeśli ma nas łączyć coś naprawdę ważnego, nie może 

to być tylko wzajemne ratowanie sobie życia. Nie można żyć wspomnieniami, 

choćby najbardziej bohaterskimi.  

– Nie wiem. Ale dowiem się.  

– Wywiad? Agenci? Założysz podsłuch? – zażartowałam, spoglądając, jak Mirek 

podpiera brodę ręką i nieruchomieje na ławce.  

Minęła mnie Ewelina, która chyba kierowała się w stronę Mirka, ale nagle 

zawróciła i usiadła na niskim murku. Wyjęła skądś zmiętą kartkę i spojrzał w niebo. 

Wreszcie – jakby podejmując ważną decyzję – przeczytała tekst. Wyraz jej twarzy 

zmienił się w ciągu sekundy. Jakby dopiero teraz padły na jej policzki promienie 

wiosennego słońca.  

Katarzyna i Janusz rozmawiali cicho i spokojnie naprzeciwko nas. Choć w oczach 

Janusza zauważyłam głęboki smutek...  

– Nie – odparł wreszcie Waldemar. – Nie będzie podsłuchu. Za to będą długie 

rozmowy do rana, spacery i wyprawy rowerowe. Bez pistoletów, gazów, skarbów i 

skinów, zgoda?  

– Zgoda, Waldemarze – odparłam.  

– Ale mam jedną prośbę – uniósł palec. – Nie domyślasz się?  

Ciekawe, co wymyśli?  

– Pewnie uznasz mnie za głupią dziewuszkę, ale nie.  

Przysunął się do mnie i znad gorsetu wyszeptał:  

– Nigdy więcej nie mów do mnie w ten sposób.  

– W jaki? – przeraziłam się.  

– Waldemarze. Waldemarze. To brzmi, jakbym był jaśnie wielmożnym panem 

hrabią Waldemarem pierwszym. Nie jestem i nie będę. Chociaż mój prapradziadek 

był...  

– Tak? – nagle zrozumiałam jego styl ubierania się. Rodzinne tradycje! – Chyba 

rzeczywiście potrzebujemy tych długich rozmów. Tylko...  

– Tylko co? – zrobił minę, jakby spodziewał się usłyszeć, że na przeszkodzie 

stoi mi mąż i troje dzieci.  



A ja po prostu zadałam jedno z podstawowych pytań:  

– Tylko... skąd ty właściwie jesteś...?  

– Czy o ważne? Przecież wszystko zależy od nas...  

– A zależy ci?  

– Jak sądzisz? – zapytał i schylił się powoli.  

Może myślał, że nie zauważę?  

Po chwili chował do kieszeni mały kamyczek.  
Zależało mu. 

 


