
poniedziałek, 01 maja 2000,  

godz. 12.05  
Byłam tu już kiedyś, i to w za ciasnych butach! Pamiętam, że szukałam Mistrza, chciałam 

się zwolnić z jakichś treningów, i wlazłam dokładnie tutaj. Tylko że wtedy, przed dwoma 

miesiącami, przy półokrągłej ladzie nie zastałam nikogo. Dziś dostrzegłam wysokiego, 

przyjemnie zbudowanego Janusza. Stał zamyślony przy wielkim zielonym plecaku. Ledwie 

skinął mi głową. Tak samo oszczędnie przywitał się z jasnowłosą Patrycją, która przepuściła 

mnie w drzwiach. Zwykle bywał bardziej rozmowny, ale dzisiejszy dzień nie nastrajał do 

dowcipkowania.  

Przy tabliczce ze swoim imieniem przeczekałam nadejście Waldemara, elegancika w 

garniturze. Lubiłam go, chociaż bywałam złośliwa, wołając na niego Walek. Pochodził z innego 

świata. Dbał o wygląd, maniery, pozę, ja raczej o kondycję i wiedzę, o bliskie kontakty z ludźmi. 

On zasłaniał się regułami, tym, co wypada, a co nie, ja wolałam walić prosto z mostu. Walek 

nie bywał spocony, przybrudzony, zawsze pachniał wodą kolońską. Czasem wcześniej 

wyczuwałam jego obecność, niż go dostrzegałam. Ale ogólnie rzecz biorąc nie mogłam mieć do 

niego o nic pretensji!  

Do sali wparował Mirek. Oj, ten to jest agregat! Gdyby mógł, nie zsiadałby ze swojego 

wąskiego siodełka rowerowego. Teraz, zaledwie kilka godzin po pogrzebie Mistrza, założyciela 

Fundacji, też gdzieś gnał, bo najwyraźniej dostał wezwanie, będąc w trudnej trasie. Zdyszany, 

czerwony, w krótkich obcisłych spodenkach i z kaskiem rowerowym pod pachą, przywitał się i 

zajął miejsce przy kartce ze swoim imieniem. Pachniał tak, jak należało się tego spodziewać. 

Chemia organizmu jest nieubłagana. 

Po chwili zrobiło się czarno. Weszła Kasia.  

Nie wiem, dlaczego większość chłopaków szkolonych przez Fundację utrzymywała, że Kasia 

jest zimną, nieprzystępną dziewczyną, pozbawioną emocji i jakichkolwiek uczuć. Wielokrotnie 

z nią rozmawiałam, i choć rzeczywiście nie ujawniała stanów ducha poprzez machanie rękami, 

krzyki czy przesadne miny, miała swoje radości, marzenia i opinie. Ale chłopaków nikt nie 

zrozumie – oni przecież ciągle tylko o jednym...  

Kasia zaszeleściła długą czarną sukienką, co przy jej prostych, równie ciemnych włosach 

sprawiało wrażenie niedościgłej elegancji. Ech, mogłabym sobie wkładać takie stroje – przy 

mojej szczupłej figurze i z krótkimi włosami wyglądałabym w tych ciuchach jak strach na 

wróble.  

Ostatnim człowiekiem, który się pojawił, był chudy, milczący asystent Mistrza. Załączył 

sprzęt wideo i nasze oczy automatycznie skierowały się na twarz Mistrza wyświetlaną na 

monitorze.  

– Witajcie – uśmiechnął się do nas, a mnie natychmiast zaszkliły się oczy. Kochałam go jak 

własnego dziadka, tak dużo nas nauczył, tyle pokazał. A teraz go nie ma. I to przez głupi 

wypadek samochodowy!  

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

tak musiało się stać. Od jutra Fundacja formalnie przestaje istnieć. Spośród dwustu 

wyszkolonych młodych ludzi wy zostaliście wybrani do wykonania pierwszej akcji. Zaznaczam, 

że może być niebezpieczna. Możecie się wycofać w tej chwili.  

Jasne, już zbieram zabawki i uciekam w siną dal, w siną dal...! 

Cokolwiek miałam zrobić dla Mistrza, traktowałam to jako jego ostatnią wolę. Jeśli nie każe 

mi wywołać światowej wojny, uczynię, o co poprosi.  

A Mistrz – co zresztą zrozumiałam znacznie później – posłał nas właśnie na wojnę światową. 

Nieskończoną, nierozstrzygniętą, tak starą, jak cała ludzkość.  

– A więc dobrze – starszy człowiek uśmiechnął się, z góry przewidując, że nikt nawet nie 

drgnie. – Po pierwsze, macie do dyspozycji podstawowy pakiet bezpieczeństwa. Wiecie sami 

najlepiej: pióro strzelające pociskiem gazowym, petardy świetlne, wytrychy, zestaw 

survivalowy. Zegarki zapewnią wam łączność. Pieniądze, jak zwykle, do rozliczenia. Do końca 



waszej akcji nasze centrum będzie działać i zapewniać wam ochronę. Kieruje nim mój asystent, 

pamiętacie go?  

Nie dało się nie pamiętać. W teatrze powiedzieliby: postać charakterystyczna. Dla mnie na 

zawsze pozostanie po prostu Kozłem.  

– Janusz – zaczął Mistrz, zwracając się z ekranu w stronę barczystego chłopaka. – Znając 

twoją wrodzoną umiejętność do wchodzenia we wszystkie zakazane i zabezpieczone kryjówki, 

powierzam ci zadanie odnalezienia jednego z najpaskudniejszych miejsc w tym kraju. Miejsca, 

w którym zaczynają się poważne problemy tysięcy młodych ludzi. Miejsca, gdzie rodzi się ból, 

choroba i śmierć. Znajdź je. I zniszcz, jeśli potrafisz. Ale przede wszystkim musisz odnaleźć 

nitki łączące je z dziesiątkami podobnych miejsc... Szczegóły znajdziesz w teczce, w przedniej 

kieszeni plecaka, w którym masz cały potrzebny ci sprzęt. Na wykonanie zadania, jak wy 

wszyscy, dostajesz tydzień. Potem wróć tutaj i zdaj relację mojemu asystentowi. Będzie na was 

czekał. Janusz! Zetnij głowę Hydrze... Kryptonim akcji: Operacja HYDRA.  

Janusz czekał na ciąg dalszy, ale dla niego to był koniec wskazówek. A Mistrz znów, jak 

żywy, uśmiechnął się z kasety i pogonił go po chwili. Przewidział, że chłopak się nie ruszy. Teraz 

dopiero blondyn złapał zielony plecak i cicho wyszedł z sali. Tylko drzwi skrzypnęły za nim 

lekko.  

– Ewelino!  

A więc przyszła moja kolej. Niech będzie, co ma być. Spojrzałam znów w górę, skąd iskrzyły 

się oczy Mistrza. Wciąż te same ogniki w źrenicach, te same oczy, które musiały widzieć więcej, 

niż opowiadają usta.  

– Są na tym najpiękniejszym ze światów ludzie tak bezbronni, że dla umysłów 

zwichrowanych, chorych, stanowią nie lada kąsek. Są tak nieświadomi zagrożenia, że nie zdają 

sobie sprawy z krzywdy, jakie ktoś im wyrządza. Przed kilku dniami zniknął syn jednego ze 

znanych posłów... Dzięki temu wiem o sprawie znacznie więcej niż dotychczas. I dlatego proszę, 

abyś odnalazła tych, którzy są odpowiedzialni za łamanie życia bezbronnych istot. Twoje 

zadanie polega na odnalezieniu pewnego chłopca. Ale ślad wiodący do niego będzie jak nić 

Ariadny – powiedzie nas do kłębka wielkiej tajemnicy. Idź.  

Nie dałam się zwieść, jak Janusz. Cokolwiek znaczyły słowa Mistrza, wszystkie materiały i 

tak znajdę w plecaku. Zabrałam przygotowany dla mnie tobół – i poszłam.  

 

 

poniedziałek, godz. 15.20 
Większość dzieci opuściła już przedszkole. Z mamami, ojcami, babciami i opiekunkami 

kolejno dreptały w wielki świat, wsiadały do samochodów, tramwajów albo znikały za rogiem 

w wąskiej uliczce.  

Tak samo musiał przed czterema dniami wyjść stąd pięcioletni Sebastian zwany Spidim. 

Jakaś podstawiona opiekunka odebrała go z przedszkola.  

Poprawiłam okularki i przeszłam szybkim krokiem przez jezdnię. Jaka to ulga, że zostawiłam 

plecak w przechowalni dworcowej!  

Dyrektorka przedszkola przyjęła mnie grzecznie, ale chłodno.  

– Rzeczywiście, ma pani wszelkie upoważnienia – stwierdziła, oddając mi specjalne 

zaświadczenie podpisane przez oficera Komendy Głównej Policji. – Dziwne jest tylko, że w wieku 

dziewiętnastu lat prowadzi pani samodzielne śledztwo.  

A jakby się zdziwiła, gdyby wiedziała, że dopiero niedawno skończyłam szesnaście!  

– To specyficzna akcja – wyrzuciłam z siebie wyuczoną formułkę. – Wymaga zaangażowania 

młodych osób. Właśnie w wieku wywiadowców upatrywane jest powodzenie naszych działań.  

Zabrzmiało głupio, ale trafiło. Kobieta machnęła ręką i sięgnęła po papierosa.  

– A więc przyniosła zaświadczenie podpisane przez matkę?  



– Tak – odparła. Na tle okna wyglądała jak zasuszona staruszka, słońce odbite w szybach 

wieżowca naprzeciwko atakowało jej profil, wydobywając bezlitośnie bruzdy i zmarszczki. A 

przecież nie miała więcej niż pięćdziesiąt lat. Niech żyją palacze!  

– Porównaliśmy podpis matki z tym z karty wpisu. Wszystko się zgadzało. Młoda dziewczyna, 

elegancka, wygadana, gustownie uczesana. Zadzwoniłam jeszcze do matki Spidiego, żeby się 

upewnić. Była akurat w samochodzie, szumiało, ale potwierdziła, że posłała opiekunkę.  

Znałam tę opowieść z dokumentów dostarczonych mi przez Fundację, ale jeśli nic nie wynika 

z papierów, trzeba zacząć badanie wszystkiego od zera.  

– A dziecko nie protestowało?  

– Przyzwyczaił się, że ma co chwilę nową opiekunkę. To niedobre dla dziecka, że prawie nie 

widuje rodziców, ale tragedia, kiedy nawet z opiekunką nie może nawiązać więzi 

emocjonalnych, bo ta co chwilę się zmienia...  

Dyrektorka opowiadała o mechanizmie przywiązywania się do konkretnych osób, ustalania 

wspólnych kodów, kanałów informacyjnych, a ja coraz mniej słuchałam jej wywodu. Od dwóch 

minut moją uwagę przykuwał powtarzający się błysk. Jakby ktoś puszczał zajączki z odległości 

trzydziestu metrów.  

– A co się działo przed jego porwaniem? W tym dniu? W tym tygodniu? – zapytałam wreszcie, 

gdy skończyła.  

– Nic. Absolutnie nic nie zapowiadało tragedii. Słyszeliśmy o uprowadzeniu dziecka z innego 

przedszkola, nawet rozmawialiśmy o tym z lekarzami z Fundacji „Sani liberi”, którzy robili 

dzieciom okresowe badania. Znali tamto przedszkole, byli tam dwa tygodnie wcześniej. Ale nic 

nie zapowiadało...  

Uniosłam dłoń i przetarłam czoło. Nic mnie nie swędziało, uznałam jednak, że jeśli z 

wieżowca naprzeciwko ktoś obserwuje mnie przez lornetkę, nie mogę po prostu wybałuszyć 

oczek prosto w niego, bo się zdemaskuję. Między palcami spojrzałam więc w górę, przez szybę. 

W oko wpadło mi natychmiast otwarte na oścież okno na siódmym piętrze. W głębi mieszkania, 

w półmroku, zobaczyłam postać w charakterystycznej pozycji strzelca.  

– A ta fundacja... – wstałam i zbliżyłam się do dyrektorki – ma siedzibę w Warszawie?  

– Owszem – kobieta pochyliła się i z dolnej szuflady biurka wyjęła papier firmowy z 

informacją o proponowanych bezpłatnych badaniach dzieci. Natychmiast przeczytałam i 

zapamiętałam adres.  

– Badania skończyli na ile dni przed zniknięciem Spidiego?  

– Cztery dni wcześniej. Ale co to ma do rzeczy...?  

– W sumie nic. Dlaczego tego chłopca nazywają Spidi? To przecież nie jest jego imię.  

– Nie jest. Ale gdyby pani zobaczyła, z jaką prędkością potrafi uciekać, kiedy czegoś się 

przestraszy, odpowiedź nie byłaby potrzebna. To mistrz świata w biegu aż po horyzont!  

Kolejny błysk światła odbitego od lunetki zatańczył mi w oczach. W tym momencie 

dostrzegłam, że na przeciwległej ścianie w okolicach portretu Marii Konopnickiej drży mała 

czerwona plamka.  

Uśmiechnęłam się do dyrektorki i wyszeptałam:  

– Proszę odłożyć ten papier firmowy na najniższą półkę biurka.  

– Już to zrobiłam – zdziwiona uniosła brwi.  

 – Proszę więc wziąć cokolwiek i tam położyć.  

Kobieta podniosła papier, ale zastygła na chwilę w świętym oburzeniu. Tymczasem czerwona 

plamka zatańczyła na jej plecach, przeskoczyła przez mój brzuch i znów padła na Konopnicką. 

Zrobiło mi się bardzo gorąco.  

– A może mi pani wytłumaczyć, w jakim to celu mam odstawiać...?  

– Proszę się schylić i tak zostać! – warknęłam, a kiedy kobieta wykonała polecenie, sama 

skoczyłam w jej stronę.  



Brzęk tłuczonego szkła towarzyszył mojemu upadkowi na podłogę obok biurka, tuż przy 

nogach zgiętej wpół dyrektorki. Zamiast zsunąć się z krzesła, siedziała przechylona jak wielki 

scyzoryk.  

Zanim jeszcze odłamki rozpryśniętej szyby uderzyły w podłogę, z głuchym trzaskiem pękło 

szkło chroniące portret autorki Sierotki Marysi i obraz, trafiony krótkim, metalowym prętem, 

spadł na stolik, strącając z niego bezprzewodowy czajnik.  

– Jezus, co się dzieje?! – krzyknęła dyrektorka stłumionym głosem.  

– Ktoś strzela do nas stalowymi bełtami. Na razie zamordowali Konopnicką, ale może być 

gorzej.  

– Strzela? To niemożliwe, jak to strzela? – nie chciała uwierzyć, wbrew faktom.  

Znałam ten mechanizm wypierania, kiedy mimo oczywistych dowodów ktoś wielkimi oczyma 

wpatruje się w jeden punkt i powtarza: Nie, nie, to nieprawda!  

Położyłam się płasko przy kaloryferze i potrząsnęłam głową, by wytrzepać z włosów okruchy 

szkła.  

– Naprzeciwko nas, w bloku, na siódmym piętrze, stoi człowiek z dużą, profesjonalną kuszą. 

Maszyneria jest zaopatrzona w lunetkę i laserowy celowniczek. Chce pani sprawdzić, to proszę 

się wychylić.  

Chyba uwierzyła mi na słowo, bo wreszcie porzuciła dyrektorski fotel i wpełzła pod stół.  

Tymczasem otworzyły się drzwi i stanęła z nich sekretarka.  

– Pani dyrektor, co się tu... O, jejciuś, co się stało?  

Tym razem władza zwierzchnia okazała się przytomna.  

– Proszę zamknąć drzwi i wezwać policję. Ktoś do mnie strzela!  

– Strzela? – sekretarka weszła odruchowo krok do pomieszczenia. 

W tym momencie rozsypała się z hukiem kolejna szyba, a ze ściany spadł Bolesław Prus. 

Najwyraźniej strzelec gardził autorami szkolnych lektur.  

Na sekretarkę to wydarzenie podziałało jak kubeł zimnej wody. Z precyzją kukułki 

wracającej do zegara cofnęła się i usłyszałam, jak po chwili krzyczy do słuchawki.  

– Przepraszam panią – powiedziałam, odczołgując się w stronę drzwi. – To ja sprowadziłam 

na panią to zagrożenie. Bo jeśli do którejś z nas strzelają, to raczej do mnie. Moja akcja musiała 

wzbudzić niepokój bandziorów.  

– Ale... – kobieta usiadła płasko, pilnując, aby głowa nie wystawała jej ponad parapet. – Ale 

stąd mogli wiedzieć, że pani tu przyjdzie?  

Byłam już przy samych drzwiach, kiedy padło to pytanie. Poczułam, że zalewa mnie kolejna 

fala gorąca. W tym momencie uświadomiłam sobie, że odpowiedź na pytanie dyrektorki jest 

kluczem do przetrwania.  

– Nie powinni byli wiedzieć. I to mnie niepokoi. Ale spróbuję się dowiedzieć. Proszę za nic w 

świecie nie dać po sobie poznać, że już opuściłam pani gabinet. Kiedy przyjedzie policja, proszę 

odesłać ich do mojej Fundacji, telefon jest na wizytówce, którą pani zostawiłam.  

– Wybiera się pani gdzieś?  

Przerażenie w oczach kobiety było autentyczne.  

– Muszę złapać tego strzelca, zanim przyjedzie tu policja. Dziękuję pani za informacje i 

przepraszam za bałagan...  

Uchyliłam drzwi i wyczołgałam się, zanim zdążyła zapytać o coś jeszcze.  

W sekretariacie, wciąż leżąc na podłodze, powiedziałam głośno:  

– Jesteśmy obserwowane przez okno, muszę się stąd wydostać tylnym wyjściem. Jest tu 

jakieś?  

– Na dole, na wprost schodów. Ale co się tam dzieje...?  

– Wezwała pani policję? – odpowiedziałam pytaniem na pytanie.  

– Wezwałam... – sekretarka przykucnęła za szafą.  

– No to od nich otrzyma pani wyjaśnienia.  



Wypełzłam na klatkę schodową i tam dopiero wstałam, otrzepując z kurzu zielone spodnie 

bojówki i jasną kamizelkę. Zbiegłam po schodach i wypadłam na podwórko.  

Stąd można było wyjść na ulicę.  

Przebiegłam przez jezdnię i wskoczyłam do klatki schodowej naprzeciwko przedszkola. 

Wspięłam się po schodach i bez problemu znalazłam mieszkanie, z którego padły strzały. Nie 

miałam jakoś odwagi zastukać w drzwi, przeszłam więc do sąsiednich i lekko nacisnęłam 

klamkę.  

– Dzień dobry! – powiedziałam cieplutko, widząc starą kobietę ubraną w długą spódnicę w 

kwiaty. – Mogę?  

I tak musiałam wejść, ale zawsze lepiej po dobroci.  

– Zaraz, zaraz! – zawołała niewyraźnie starsza pani i sięgnęła do szuflady po aparat 

słuchowy. Wprawnym ruchem założyła go sobie za małżowinę i teraz dopiero uśmiechnęła się 

do mnie: – Nie słyszałam, jak pukasz.  

Gdyby nawet miała słuch absolutny, nie mogła słyszeć.  

– Dzień dobry – przywitałam się. – Jestem Ewelina i mam problem z dostaniem się do 

sąsiedniego mieszkania.  

– A, to wreszcie komuś wynajął pan Kazimierz! – ucieszyła się kobieta. – I co, zamek nie 

działa? No ale co ja mogę poradzić na to?  

– Okno jest otwarte – powiedziałam wprost, nie wyprowadzając jej z błędu. Schowałam 

okulary do kieszeni i wpakowałam się na parapet. – Przejdę sobie i otworzę od środka.  

– Bój się Boga, dziecko, przecież jak ty spadniesz, to żaden lekarz ci już nie pomoże! 

– Dlatego nie będę spadać – uśmiechnęłam się i wychyliłam na sekundę.  

Nie patrzyłam w dół – czy piętnaście metrów, czy trzydzieści, to już żadna różnica. Po prawej 

jednak dostrzegłam lekko wystającą kuszę. Znak, że bandyta zaczął się niepokoić i krążąc po 

pomieszczeniu, zbliżył się do okna. Dobry moment! 

– Dziękuję! – szepnęłam do staruszki i zanim ta rzuciła się, by ratować mi życie, złapałam 

prawą ręką futrynę, a lewą zahaczyłam o krawędź uchylonego okna u sąsiada.  

Odbiłam się i szarpnęłam mocno – reszta to już tylko prawa fizyki.  

W sekundę później jak worek ziemniaków spadłam na podłogę dwa metry od człowieka z 

kuszą. Przetoczyłam się w jego stronę i zanim zdążył zareagować, celnym mae-geri-kekomi 

wybiłam mu broń z ręki. W ślad za nią poleciało na podłogę jakieś plastikowe pudełko, ale nie 

miałam czasu mu się przyglądać.  

Gdyby nie stopień niebezpieczeństwa, sytuacja byłaby zabawna – stoi przede mną 

dwudziestoparoletni facet zesztywniały ze zdziwienia, paszczę ma otwartą, oczy wielkie jak wilk 

w ciuchach babci. Gdyby sterczał tak przez następne dwie sekundy, zdążyłabym go obezwładnić 

kilkoma ciosami. Ale niestety osobnik miał swój refleks – kiedy jego kusza uderzyła w podłogę, 

wypuszczając bełt w ścianę, cofnął się odruchowo o dwa kroki i przyjął postawę obronną.  

– Czego chcesz? – zapytał, świdrując mnie zielonymi oczkami.  

Nawet był przystojny w piaskowych bojówkach i brązowej bluzie. Pasował do mnie. Szkoda, 

że nie spotkaliśmy się w bardziej neutralnych okolicznościach.  

– Informacji – odrzekłam szeptem, ostrożnie stawiając stopy i bokiem zbliżając się do okna.  

Aby wciąż stać naprzeciwko, musiał się przesunąć w lewo. I o to mi chodziło – teraz ja 

znajdowałam się dokładnie tyłem do słońca, on zaś, aby na mnie patrzeć, musiał przymrużać 

oczy. Krzywił się przy tym niemiłosiernie. Teraz wystarczyło go tak potrzymać jakąś minutę, a 

czarne plamki pojawią mu się w ilościach nieprzebranych.  

– Jakich informacji? – przekrzywił głowę, obmacując kieszenie.  

– Dlaczego do mnie strzelałeś?  

Uśmiechnął się. W tym momencie w jego dłoni błysnął spory, rozkładany nóż.  

– Koniec gaworzenia – powiedział twardo. – Koniec wszystkiego.  

Siedem lat treningów karate po dziesięć godzin tygodniowo powinno dać mi pewność, że 

poradzę sobie w takich sytuacjach. Ale tak może sądzić tylko ten, kto nie stanął nigdy na wprost 



błyszczącego ostrza. Poczułam w gardle rosnącą kluchę, w uszach pojawił się dziwny, pulsujący 

szum. A jednak nabyte odruchy zadziałały – kiedy mężczyzna z krzykiem rzucił się w moją 

stronę, odczekałam chwilę, po czym wykonałam lekki obrót i zastosowałam boczne uderzenie 

w klatkę piersiową. Odrzuciło mnie w tył – a nie powinno! – aż do ściany, ale przeciwnik znalazł 

się na podłodze trzy metry dalej. Jak wielu amatorów był pewien, że będę atakować narzędzie, 

które mi zagraża, czyli nóż. A przecież to nie ostrze było moim wrogiem, tylko atakujący!  

Podbiegłam do bandyty i ruchem nogi odsunęłam od niego nóż leżący tuż przy dłoni.  

Bandzior oddychał ciężko, leżąc na boku. Lewą ręką złapał za żebra – pewnie będzie musiał 

się spotkać z lekarzem – a prawą dotknął głowy.  

– Kto cię wysłał? Gdzie jest Spidi? – zażądałam konkretnych odpowiedzi.  

– Ten bąbel? – odparł bełkotliwie mężczyzna. A więc wiedział, o kim mowa! – Nie masz co 

szaleć, księżycowa meta jest już czysta. Nic nie znajdziesz.  

– Co to oznacza?  

– Powiem ci... – wyjąkał i ciężko usiadł pod ścianą. A ja, głupia, pochyliłam się nad nim, aby 

wysłuchać zeznań.  

– Powiem ci... – szepnął jeszcze ciszej, a kiedy znalazłam się w odległości odpowiedniej dla 

jego planów, wymierzył mi potężny cios w twarz.  

Jedyne, co zdążyłam zrobić, to odwrócić się na tyle, by pięść dotarła nie do nosa, lecz trafiła 

w szyję tuż pod uchem. Ale i tak zamroczyło mnie na sekundę i przewróciłam się na plecy. 

Kiedy jednak skoczył w moją stronę, zdążyłam wstać. Oj, głupia, dałam się podejść! Nigdy 

więcej! 

Szyja piekła, jakby ktoś przykładał mi tam rozgrzaną podkowę, oczy łzawiły, ale tym razem 

on się przeliczył. Sądził pewnie, że jestem niezdolna do jakiegokolwiek ruchu. I podszedł, aby 

znów uderzyć. Paskudny damski bokser! 

Nie bawiłam się już w skomplikowane techniki. Zastosowałam prosty, szybki cios na 

wysokość centrum twarzy. Paskudne, ale skuteczne.  

Ryknął, kiedy w trybie nagłym zmienił się kształt jego nosa. Boże, a miałam nadzieję, że 

nigdy nie będę musiała tego robić!  

Złapał za twarz i odskoczył w stronę przedpokoju. Szarpnął klamkę drzwi wejściowych i 

wyskoczył na korytarz.  

Nie sądziłam, że postanowi uciekać. Przecież musiałam z niego wyciągnąć informacje! 

Ruszyłam w pościg, ale uderzenie w szyję dało się we znaki – po drodze do drzwi dwukrotnie 

wpadłam na ścianę. W głowie kręciło mi się coraz bardziej, i w chwili, kiedy wreszcie wyjrzałam 

na korytarz, nie dostrzegłam nikogo. Bandzior był już pewnie na dole.  

Wróciłam do mieszkania i teraz dopiero zorientowałam się, że pozbawione jest mebli. Gołe, 

zimne. Dzięki temu jednak łatwiej było mi zlokalizować kuszę i to drugie coś, co wypadło 

bandycie z dłoni.  

Broni nie ruszałam – niech sobie policja znajdzie odpowiednie odciski palców. Będą tu za 

kilka minut, sądząc po modulowanym sygnale, który docierał zza okna. Ale to drugie...  

Schyliłam się i z parkietu podniosłam spory telefon komórkowy. Wnioskując z rozmiarów, 

był to aparat działający w sieci satelitarnej. Ważył pół kilograma. Uczyliśmy się obsługi takiego 

sprzętu. Na szczęście był załączony – zerknęłam tylko w menu na ostatni wybrany numer, po 

czym nacisnęłam przycisk połączenia.  

Czekałam pół minuty, odpoczywając pod gołą ścianą i dysząc ciężko. Kogoś musiał naprawdę 

zaniepokoić już sam początek mojej akcji. Niczego przecież nie wiem, niczego jeszcze nie 

zdobyłam... Ale zaraz! Najgorsze, że ktoś w ogóle wiedział o mojej wizycie u dyrektorki 

przedszkola. Podsłuch? Szpieg? Przeciek?  

W telefonie zaszumiało i odezwał się miły kobiecy głos.  

– Dzień dobry, witamy w młynie Ładoga – usłyszałam klasyczne teatralne „ł”, wymawiane 

nieco gardłowo, tylnojęzykowo. Bardziej interesujący był jednak ten młyn. – Proszę podać hasło 

dźwiękowe lub wprowadzić kod z klawiatury.  



– No i trąba – westchnęłam i wcisnęłam guzik rozłączenia.  

Nic.  

– Młyn Ładoga prosi o hasło – powiedział do mnie telefon tym samym głosem. – 

Rozpoczynam odliczanie. Dziesięć, dziewięć...  

I co się stanie, jeśli nie podam hasła? – zastanowiłam się i znów spróbowałam się rozłączyć. 

Nic.  

– ...siedem, sześć...  

Odwróciłam telefon i szarpnęłam klapkę baterii.  

Otworzyła się, ale baterii nie dostrzegłam.  

– ...pięć, cztery... 

Urządzenie musiało posiadać inne źródło zasilania, bo w obszernym miejscu przeznaczonym 

na baterie dostrzegłam kremowoszarą masę przypominającą plastelinę.  

– ...trzy, dwa...  

Ale to nie była plastelina. W ułamku sekundy zrozumiałam, co się stanie, jeśli nie wprowadzę 

hasła na czas.  

Ta masa to semtex, plastyczny ładunek wybuchowy, znacznie silniejszy od trotylu! Prędkość 

jego detonacji przekracza osiem tysięcy metrów na sekundę! Z taką szybkością pomacham 

rączkami i nóżkami, jeśli to wyleci w powietrze w tej chwili...  

Semtex potocznie nazywany jest czeskim plastikiem, bo początkowo był produkowany przez 

zakłady Semtin w Czechosłowacji. Z wykładów pamiętałam, że stał się powszechnie znany 

dzięki terrorystom, którzy uwielbiają go stosować.  

Rzuciłam telefon w kąt pokoju i skoczyłam w stronę drzwi wejściowych. Mogłam miotnąć 

gadającą bombą przez okno, ale jeśli do eksplozji doszłoby na ulicy, pewnie pozbawiłabym życia 

kilka osób.  

Na szczęście drzwi zostały otwarte. Zdążyłam wyskoczyć i zrobić krok w prawo, w stronę 

schodów, kiedy trzask wybuchu dotarł do moich uszu. Po krótkiej chwili powiew ciepłego wiatru 

uderzył mnie w plecy.  

Ładunek nie był wielki – bo i po co? Aby zgładzić człowieka trzymającego bombę przy uchu 

wystarczy jedna łyżeczka substancji. Tu było trzy razy więcej.  

– Co to się dzieje? – uchyliła drzwi staruszka-sąsiadka.  

– Bomba, proszę pani – poinformowałam zgodnie z prawdą.  

Kobieta wzdrygnęła się i zatrzasnęła drzwi. Świetnie! Prawda zawsze zwycięża, jak twierdzi 

Patrycja.  

Zamiast w dół, pobiegłam na górę. Chciałam się stąd wydostać, ale nie gustowałam w 

kajdankach, a pewnie to by mnie czekało, gdybym spotkała policjantów biegnących z parteru. 

Nie to jednak przeważyło – z policją załatwiłabym sprawę szybko. Skoro jednak bandyta z kuszą 

zdążył wtargnąć do pustego mieszkania i przyczaić się na mnie, zapewne nie działał sam. Gdzieś 

tam na dole musieli czekać na niego inni. A kiedy uciekł – mogą czekać na mnie, aby dokończyć 

to, czego jemu się nie udało. I niestety nie mogę mieć pewności, że nawet jeśli dam się 

zaaresztować, to będę mieć do czynienia z prawdziwymi policjantami.  

Z ostatniego piętra po drabince dostałam się na dach. Chwilowo byłam wolna, ale jeśli się 

nie ukryję, niedługo się tą wolnością nacieszę.  

Pobiegłam w prawo.  

Na środku dachu dostrzegłam doskonałą kryjówkę. Lub inaczej: najgorszą i najbardziej 

nieprawdopodobną, jaką można by sobie wymyślić. I dlatego doskonałą.  

Uchyliłam metalowe drzwi maszynowni windy. Wszystko tu było brudne od smarów i kurzu. 

Ale póki winda nie jechała – można było bezpiecznie się schować. Póki nie jechała! 

Zaryzykowałam.  

Położyłam się na plecach pod wielkim, szerokim kołem zębatym, zatrzasnęłam za sobą 

stalowe drzwiczki i poruszając tylko łopatkami, dotarłam do miejsca, gdzie pod plecami 



wyczułam wiatr. Odwróciłam głowę, wciąż trzymając się nieruchomego koła. W twarz uderzył 

mnie powiew niosący zapach smarów i piwnicznej stęchlizny.  

Bo właśnie z piwnicy się dobywał – dziesięciopiętrowa czeluść pode mną kończyła się pod 

poziomem ulicy, chociaż mogłam się tego co najwyżej domyślać.  

Miałam pod sobą czerń absolutną.  

Wiercąc wzrokiem czarną otchłań, prześliznęłam się między stalowymi linami i wielkim 

obciążnikiem przesuwającym się zwykle wzdłuż ściany. To ślizganie trwało kilkanaście minut, 

bo posługiwałam się tylko zmysłem dotyku. Zza stalowych drzwi w tym czasie dobiegły mnie 

nawoływania policjantów przeszukujących dach.  

Odwróciłam się i wykonałam krótki ruch do przodu. Chciałam przejść poza zasięg 

ewentualnych policyjnych latarek.  

Ruch był krótki, bo moje czoło natychmiast spotkało się z czymś twardym i zimnym. 

Syknęłam, a potem obmacałam to dokładnie.  

Znalazłam wąską betonową ściankę. Za nią leżało kilka klasycznych narzędzi – kombinerki, 

klucz i coś, czego na dotyk nie mogłam rozpoznać. Ważne jednak, że nie było ostre. Mogłam 

spokojnie to coś przesunąć i wcisnąć obok swoje cztery litery.  

Kryjówka była wręcz doskonała.  

Usiadłam po turecku na półmetrowej szerokości półce za załomem i czekałam. Jeśli 

ktokolwiek zechciałby tu zajrzeć, zobaczyłby przed sobą zestaw elementów konstrukcyjnych 

windy. Miałam nadzieję, że uzna, iż wciskanie się pod nie byłoby istnym szaleństwem.  

Bo było!  

Tyle że w grę wchodziło życie. Nie moje. Życie najbardziej bezbronnych osób – dzieci.  

Podświetlana tarcza zegarka była jedynym źródłem światła. Co jakiś czas zerkałam w jej 

zielone oko.  

 

 

poniedziałek, godz. 16.45 
Huk był tak przerażający, że gdyby nie betonowa ścianka, pewnie wskoczyłabym w szyb 

windy i byłoby po akcji.  

Jakiejkolwiek akcji.  

Zgrzyt towarzyszący uruchomieniu windy przypominał wystrzał armatni, z tym tylko, że nie 

przebrzmiewał – trwał przez kilkadziesiąt sekund. Liny przewijały się pół metra od mojej głowy, 

a delikatne światło sączące się z nadjeżdżającej kabiny ukazało w półmroku moją kryjówkę. 

Cóż, nie chciałabym w takim pokoju przyjmować swojego chłopaka, ale przecież mogło być 

gorzej. Mogłam się zadekować w piwnicy ze szczurami.  

– Nie ma – odparł bardzo niski głos. – Sprawdziliśmy mieszkania, strych, suszarnię, piwnicę.  

– A tu? – zapytała kobieta o dźwięcznym głosie.  

– Pani inspektor, szukamy nastolatki, nie Batmana! Sądzi pani, że ona jedzie z nami na tej 

kabinie?  

Poczułam ciarki wędrujące mi po grzbiecie.  

– Niekoniecznie. Ale każda winda ma maszynownię.  

Ech, miałam po prostu pecha, że trafiłam na kobietę-policjantkę. Żaden facet nie wpadłby 

na takie rozwiązanie.  

– Sprawdzimy – z rezygnacją odparł mężczyzna, kiedy winda zatrzymała się metr ode mnie. 

– Ale to beznadziejne.  

– Chcesz mi powiedzieć, że panna zmieniła się w nietoperza i wyfrunęła oknem?  

Nie dosłyszałam odpowiedzi, ale doczekałam się reakcji. W kilka minut później zgrzytnęły 

zawiasy drzwi maszynowni i do środka wpadły dwa promienie silnych policyjnych latarek.  

– Dobra, wychodzić! – huknął jeden z policjantów i omiótł żółtym światłem przeciwległą 

ścianę. Drgnęłam, ale nie wykonałam żadnego gestu. Siedziałam przecież za murkiem, nie mógł 

mnie dostrzec! 



– Jasne, jasne – drugi nie był już tak stanowczy. – Wszystkie myszy, szczury, nietoperze i 

wychudzeni kominiarze ręce do góry i wychodzić powoli... Przecież tutaj nikt przy zdrowych 

zmysłach nie wlezie.  

– Jak nie, są ślady! Smar się rozmazał! 

Drugi policjant najwyraźniej nie miał ochoty oddawać munduru do pralni, bo odchrząknął.  

– Może konserwator włożył paszczurę, kiedy wszystko było odłączone. Wiesz, co by się stało, 

jakbyś był pod tym, a ktoś by zawołał windę?  

Drugi zgasił latarkę.  

– Co by było? Dojechałaby... 

– Taaak – z przekonaniem odparł pierwszy. – Z kawałkami posterunkowego Gulańskiego w 

charakterze gulaszu. Dobra, zamknij to, bo jedzie towotem. Wystarczy, że mam tu na korytarzu 

spędzić całą nockę, nie chcę do tego cuchnąć jak kanalarz. Zwłaszcza że mamy jeszcze spisać 

zeznania tej wariatki w sukni w grochy...  

Znów ogarnęła mnie ciemność. Radosna, przyjacielska. Przetrwałam.  

 

poniedziałek, godz. 21.20 
Pchnęłam je i wyskoczyłam, gotowa do akcji.  

Stalowe drzwi zgrzytnęły lekko, ale nie uderzyły w mur. Powiew chłodnego, wieczornego 

powietrza odurzył mnie swoją świeżością. A więc warszawski powiew potrafi tak cudownie 

pachnieć!  

Czas uciekał, a ja wiedziałam naprawdę mało. Miałam tylko pewność, że moja współpraca z 

policją chwilowo jest niemożliwa – zanim dotarłabym do odpowiedniej osoby, minęłyby wieki. 

A w każdym razie noc.  

Sięgnęłam w górę i zdjęłam plastikową klamerkę. Wytarłam dłonie w małą poszewkę i resztę 

prania ułożyłam na dachu, rozglądając się we wszystkie strony. Byłam tu sama. Ale korytarza 

strzegli mundurowi.  

Długi, gruby sznur, na którym wisiało pranie, czasy swojej młodości krył w latach, które i 

dla mnie są tylko datą w historii starożytnych wojen. Ale nie znalazłam na nim żadnych przecięć 

i naderwań, które dyskwalifikowałyby go jako narzędzie pomocnicze. Nasi instruktorzy 

wspinaczki na widok takiej liny pewnie padliby z przerażenia, ale nie bardzo miałam wybór.  

Przewiązałam linę podwójnym sztykiem wokół komina wentylacyjnego. Drugi jej koniec 

oplótł mój pas. Oddychałam ciężko, brudna, przepocona i przegrzana po pobycie pod dachem 

maszynowni.  

Cofnęłam się jeszcze raz do włazu i położyłam płasko na dachu pokrytym papą. Nie musiałam 

przykładać ucha do klapy, aby z klatki schodowej usłyszeć głosy rozmawiających policjantów. 

A więc strzegli zejścia. Czy inni pilnowali drzwi na dole? Musiałam tak zakładać.  

Czy bandyci pilnowali okolicy? I tego nie mogłam wykluczyć.  

Nie czekając na całkowite ciemności, wysunęłam nogi poza krawędź dachu w miejscu, gdzie 

biegnący w dół piorunochron stykał się z drutem okalającym górną kondygnację. Sam 

piorunochron nie gwarantował bezpiecznej wędrówki w dół, ale wspomaganie w postaci sznura 

powinno wystarczyć. Musi!  

Najgorszy jest pierwszy krok. Nawet przy profesjonalnym sprzęcie i doskonałym 

zabezpieczeniu zawsze miałam tę sekundę obawy. Chodzenie po skałach, wjeżdżanie do jaskiń 

i wspinaczka po ścianach nie są dla człowieka czymś naturalnym i bawiąc się w pajączka, 

miałam suchość w gardle za każdym razem, gdy musiałam przekroczyć próg bezpiecznego 

dachu czy skalnej półki i zaufać sprzętowi.  

Zaufać sprzętowi!  

– Wariatka! – rzuciłam sobie komplement i zrobiłam to.  

Trzymałam się piorunochronu, równomiernie rozwijając sznur. Miałam go około dwunastu 

metrów. Mogłam z jego pomocą dotrzeć do siódmego piętra. Dobre i to.  



Palce bolały potwornie, zanim minęłam dziesiątą kondygnację. Pilnowałam się, aby 

przekładać linę w dłoni, a nie przesuwać jej – tarcie mogłoby spowodować obrażenia podobne 

do ciężkich poparzeń.  

Jakiś mężczyzna kłócił się potwornie z nastolatkiem. Obaj krzyczeli i wyzywali się słownikiem 

wartym zapisania.  

Dziewiąte.  

Tu było zgaszone. Może ktoś spał. A może nie wrócił jeszcze do domu.  

Ósme.  

Załączony komputer, podręczniki do klasy maturalnej. Polski i historia. Wszystko to było 

rozrzucone na podłodze, a w fotelu tkwił wysoki chłopak i obejmował siedzącą mu na kolanach 

dziewczynę. Nic, tylko uczą się do matury! Przypomniałam sobie moją sprzeczkę z Piotrem. 

Wyjechał przed tygodniem, rzucając przez ramię: Może napiszę do ciebie... Zostawię ci list w 

tej waszej fundacji. Albo nie zostawię, i wtedy... sama wiesz...  

Nie zostawił. Nie odezwał się. Sama wiem. A ci się całują.  

Lina skończyła się nagle. Dobra chwila...  

Oparłam nogę na parapecie i lekko zastukałam w szybę. Drgnęli, ale zdezorientowani 

obejrzeli się w stronę drzwi. Dziewczyna odgarnęła za ucho długie kasztanowe włosy i 

przeskoczyła na tapczan, łapiąc w dłoń podręcznik do polskiego. Drzwi jednak nie otworzyły 

się, co było zrozumiałe. Przynajmniej dla mnie.  

Zastukałam po raz drugi, jeszcze mocniej. Teraz nie mogli się pomylić. Oboje wybałuszyli 

oczy i podeszli do szyby. Chłopak jednym ruchem przekręcił klamkę i otworzył mniejsze 

skrzydło okna.  

– Co... Co to za jakiś dowcip?  

Zmęczona, brudna od smarów i kurzu, cuchnąca stęchlizną, z opuchniętymi dłońmi i sercem 

bijącym jak zegar z wieży kościelnej nie czułam się na siłach udzielać wyjaśnień. Wciąż przecież 

wisiałam za oknem, obejmując stary drut piorunochronu.  

– To żaden dowcip. Chciałabym po prostu przejść przez wasze mieszkanie. Mogę?  

Stał przez chwilę oszołomiony, po czym cofnął się odruchowo, otwartą dłonią wskazując 

wnętrze.  

– Proszę...  

Nie dałam się długo zapraszać. Odwiązałam stary sznurek, żegnając go ciepło, wskoczyłam 

do środka i zatoczyłam się z wyczerpania. Oparłam dłonie na biurku i długo nie byłam w stanie 

wypowiedzieć ani słowa.  

– Mogę wiedzieć, co robisz za oknem ósmego piętra? Jesteś jakaś spider-woman czy co?  

– Nie.  

– Co: nie? 

– Nie jestem kobietą-pająkiem i nie możesz wiedzieć, co tam robiłam. Podstawy uczciwości 

każą mi się powstrzymać przed wciskaniem wam kitu, a w prawdę i tak nie uwierzycie, i nawet 

lepiej, abyście nie wiedzieli. W końcu będziecie musieli powiedzieć o wszystkim policji. Gdzie 

macie łazienkę? Ktoś poza wami jest w mieszkaniu?  

– Mama jest, śpi po pracy... – odparł machinalnie chłopak, ale zagrodził mi drogę. – A skąd 

wiesz, że ja cię stąd wypuszczę?  

Spojrzałam na swoje dłonie, dżinsy, buty, wreszcie zerknęłam na dziewczynę. Bez słowa 

wyjęłam jej z dłoni podręcznik, który trzymała do góry nogami, i wetknęłam jej tak, jak 

powinien tam się znajdować.  

– Jeśli narobisz hałasu, opowiem mamie, jak to zamiast polskiego i historii uczyliście się 

biologii...  

– Ale przecież...!  

– ...a w zasadzie anatomii. Metodą Brailla – dokończyłam spokojnie i sugestywnie 

poruszyłam palcami w powietrzu. Dziewczyna zaczerwieniła się, chłopak uciekł wzrokiem pod 

biurko.  



– To ty jesteś tą dziewczyną, co dziś wysadziła w powietrze mieszkanie na szóstym? I to 

ciebie szuka policja?  

Uśmiechnęłam się przymilnie i założyłam na nos okulary. Świat stał się wyraźniejszy.  

– Błąd. Na siódmym, nie na szóstym. Nie ja wysadziłam, tylko uciekłam przed eksplozją. I 

owszem, to mnie szukają, ale nie jestem żadną bandziorzycą. Jestem agentką operacyjną i 

poszukuję zaginionego chłopca. Nie mogę chwilowo zadawać się z policją, ale wkrótce wszystko 

sobie z nimi wyjaśnię.  

– Tere fere! – mruknął chłopak.  

– Tak, jak mówiłam.  

– Co mówiłaś?  

– Najtrudniej uwierzyć w prawdę. To gdzie ta łazienka?  

 

 

poniedziałek, godz. 23.30  
– Proszę bardzo – policjant pilnujący drzwi na dole uśmiechnął się do mnie i uprzejmie 

otworzył drzwi. Skinęłam mu drżącą dłonią i wyszłam, lekko utykając.  

Jeszcze przez kilka minut miałam osiemdziesiąt pięć lat, za zakrętem odmłodniałam nagle i 

zrzuciłam z siebie brązową chustę, wyskoczyłam ze spódnicy i zdjęłam wielkie okulary. 

Wszystko to podałam towarzyszącemu mi chłopakowi.  

– Dzięki, Bozia ci to wynagrodzi... w dzieciach – podałam mu rękę. Już czystą.  

– Może niech się nie spieszy – zastrzegł się i uścisnął mi dłoń. – Znajdź tego dzieciaka, 

którego szukasz... Miło było cię poznać. Aha... jestem Norbert Zawada.  

– Ewelina... Nowak.  

Odwrócił się i poszedł w stronę swojego bloku. A ja klapnęłam na ławce, aby przemyśleć 

dotychczasowe działania i rozejrzeć się.  

– A pani nie widziała tutaj takiego chłopca? – zagadnęła nagle trzydziestoletnia kobieta, 

dosiadając się do mnie. Mimo wieczornego chłodu ubrana była tylko w niskie czółenka i sukienkę 

w wielkie, zielone grochy.  

Zerknęłam przelotnie na podaną mi fotografię. W świetle ulicznych latarni dostrzegłam buzię 

okoloną jasnymi włoskami.  

– Spidi! – szepnęłam i dokładniej przyjrzałam się kobiecie. Podkrążone, sine oczy wpatrywały 

się we mnie z nadzieją, nie kryjąc udręki i bezsilności.  

– Widziała go pani? Gdzie jest? Gdzie moje dziecko?! – kobieta niemal zachłysnęła się 

własnymi słowami.  

– Nie wiem – odpowiedziałam szybko, kojarząc słowa policjanta o spisaniu zeznań „wariatki 

w sukni w grochy”. Bez dwóch zdań mieli na myśli tę kobietę. – Pani jest jego mamą...?  

Milcząco skinęła głową i odwróciła zaszklony wzrok. Jej ciałem szarpnął dreszcz. Zdjęłam 

swoją bluzę wciąż przesiąkniętą zapachem smarów i  okryłam jej ramiona. Nie zareagowała.  

– Ktoś go porwał, uprowadził – szepnęła. – Myśleliśmy, że zadzwonią z żądaniem okupu, ale 

nic. Milczą. Policja nic nie wie. Detektywi nic nie mogą. A mój syn gdzieś tam płacze...  

Objęłam ją, ostrożnie rozglądając się wkoło. Przestępcy mogli rozstawić tutaj obserwatorów. 

Nikogo takiego jednak nie dostrzegłam. Nikt nie siedział znudzony w samochodzie, w żadnym 

oknie nie dostrzegłam ukrytej w półmroku głowy. Nikt nie zasłaniał się gazetą na sąsiedniej 

ławce.  

Też kiedyś gdzieś tak płakałam. I też nie było mamy. Ile to już lat...? Jedenaście...?  

– Pani go widziała? – zwróciła się do mnie kobieta, wciąż trzymając przed sobą zdjęcie 

uśmiechniętego chłopca. – Widziała? Kiedy?  

– Tylko na zdjęciu – pokręciłam głową. – Ale szukam go na polecenie pewnej organizacji...  

Uniosła brwi, świdrując mnie zapuchniętymi oczami.  

– Organizacji? Policja?  

– Nie. Może mi pani powiedzieć, jak to wyglądało? Może uda mi się mu pomóc.  



Obiecywałam na wyrost, ale w dokumentach dostarczonych mi przez Fundację miałam kilka 

haczyków, które mogły mnie zaprowadzić po nitce do kłębka. Właśnie dlatego, że nie miałam 

nic wspólnego z policją i nie podlegałam policyjnym procedurom zbierania informacji.  

– Jak to było? – kobieta wzruszyła ramionami. – Normalnie. Rano zawiozłam go do 

przedszkola, wróciłam do siebie, malowałam kilka godzin i po południu pojechałam odebrać 

syna. Wtedy się okazało, że jakaś opiekunka go już odebrała. Zaczęło się piekło...  

Życiorysy rodziców Spidiego miałam w plecaku. Ojciec – polityk, matka – malarka. Nie 

musiałam więc pytać o szczegóły.  

– Będę go szukać.  

– Ale... Ja tu przychodzę codziennie... Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział... Jak pani się do 

tego zabierze?  

– Już się zabrałam.  

– A ja? Co ja mogę zrobić? Gdzie stukać, kogo prosić, kogo kupić?  

Spojrzałam na nią, potem na zbliżający się powoli policyjny samochód.  

– Jestem gotowa na wszystko! – powiedziała stanowczo.  

– Więc daj mi swój numer telefonu. Zadzwonię – automatycznie przeszłam na „ty”.  

Samochód zatrzymał się pięć metrów od nas, a policjant bezczelnie zaświecił mi w twarz 

wielką latarką. Musiał mnie skojarzyć z czymś, co trzymał na kolanach, bo biegł wzrokiem od 

swoich dokumentów do mojej twarzy.  

– Halo, proszę pani! – zawołał w pewnej chwili. Pewnie wykonali portrety pamięciowe.  

W mojej dłoni wylądowała wizytówka, jakby kobieta miała ją cały czas w ręce. Nie zdążyłam 

jej obejrzeć, tak jak nie zamierzałam wdawać się w dyskusję z policjantem. Nawet jeśli był to 

prawdziwy policjant.  

W trzech krokach ominęłam ławkę i wskoczyłam między gęste jodły rosnące na skraju 

osiedlowego parkingu.  

– Stój! Zatrzymaj się! Policja! – krzyknął mężczyzna z radiowozu. Zanim jednak otworzył 

drzwi, zanim minął ławkę i przedarł się przez pas drzewek, zdążyłam odbiec za pierwszy wysoki 

blok. Skręciłam ostro w prawo i nie zatrzymując się, wskoczyłam na pakę starego samochodu 

dostawczego, który z zapalonym silnikiem stał przed klatką schodową.  

Policjanci biegali między zaparkowanymi autami z pistoletami w dłoni, zginali się i klękali, 

by mnie nie przegapić, gdybym ukryła się pod którymś pojazdem. Zanim jednak zbliżyli się, 

silnik samochodu dostawczego zawył i auto powoli ruszyło w stronę wyjazdu z osiedla.  

Opuściłam pojazd na jednym ze skrzyżowań, tuż przed Pałacem Kultury. Kierowca musiał 

mnie dostrzec w lusterku, bo wyskoczył z kabiny i wymachując pięścią, rzucił się w moją stronę. 

Nie chcąc mu zrobić krzywdy, uciekłam do podziemnego przejścia.  

Minęłam oszklone witryny pozamykanych już sklepów i poszłam na Dworzec Centralny. Jako 

jedna z setek podróżnych dotarłam do automatycznej przechowalni bagażu i znalazłam numer 

siedemnasty.  

 

 

poniedziałek, godz. 23.55 
– Proszę z wydziałem prewencji – rzuciłam do słuchawki. – Tak, z dyżurnym. Będę czekać. 

Da mi pan bezpośredni numer? Świetnie.  

Siedziałam w barze dworcowym przy filiżance capuccino i przeglądałam teczkę z 

dokumentami. Fundacja „Sani liberi”. „Zdrowe dzieci” w tłumaczeniu z łaciny. Założona przed 

sześciu miesiącami. Zdobywa fundusze na badania dzieci od noworodków do przedszkola 

włącznie. Kapitał, prezesi... Współpraca z lekarzami... Wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego...  

Przerzuciłam kartkę i podciągnęłam okulary na nosie. Tu kończyły się oficjalne informacje. I 

dopiero teraz zaczynało się ciekawie. Analitycy Fundacji Do Zwalczania Przestępczości 

Młodzieży przeanalizowali kilkanaście zdarzeń zupełnie przypadkowo, zdawałoby się, 



zbiegających się w czasie. Okazało się, że wszystkie dzieci, które zostały uprowadzone, były 

wcześniej badane przez fundację „Sani liberi”.  

Wiara w przypadki dawno już wyparowała mi z głowy. Trzy lata szkoleń pozwoliły w obliczu 

takich danych uzyskać pewność.  

Z dalszych dokumentów wynikało, że fundacja była kilkakrotnie sprawdzana, jej prezesi i 

pracownicy przesłuchiwani. W ciągu pół roku przebadali trzy tysiące dzieci. Ośmioro z nich 

zniknęło. Przynajmniej ośmioro...  

Mistrz napisał w notatce do mnie, abym spróbowała odkryć drugie dno tej fundacji. Jeszcze 

raz wzięłam dokument w rękę i przeczytałam:  

 

Nasi ludzie wykryli, że za fundacją stoi zorganizowana grupa przestępcza. Zajmują się 

handlem narkotykami i przemycaniem złota. Ty jednak zajmij się inną stroną ich działalności: 

handlem dziećmi. Mają swoich prawników zajmujących się legalizacją adopcji. Formalnie bogaty 

Amerykanin czy Australijczyk adoptuje dziecko z wszystkimi dokumentami i pozwoleniami, 

jakie powinien otrzymać z polskiego sądu. Rzeczywistym źródłem dzieci są porwania. Udało 

nam się dotrzeć do kilku takich rodzin. Niestety – nie wiemy, co dzieje się z wieloma innymi 

dziećmi wywiezionymi za granicę. Może znalazły wspaniały, bogaty dom i kochających rodziców. 

Ale nikt tego nie kontroluje. Może więc przeżywają koszmar albo w ogóle nie żyją... Dlatego 

musimy ukrócić ten proceder, zwłaszcza że nasze źródła alarmują, iż ktoś przygotowuje 

jednorazowy wielki przemyt dzieci. Na zamówienie pewnej specyficznej organizacji. U nas o 

takiej grupie mówi się po prostu sekta...  

 

Westchnęłam i sięgnęłam do kieszeni kamizelki po krótki kabelek zakończony słuchawką. 

Wetknęłam ją sobie w ucho, a wtyczkę wcisnęłam w maleńki otwór w moim zegarku. 

Rozejrzałam się uważnie, po czym wybrałam z menu numer Komendy Głównej Policji.  

– Prewencja, prosz...  

– Dobry wieczór – przedstawiłam się i poprosiłam o połączenie z pewnym oficerem. 

Czekałam chwilę, aż ktoś podniósł słuchawkę.  

– Ewelina, dwa siedem osiemnaście – przedstawiłam się nietypowo. – Czy może pan dla 

mnie zorganizować odwiedziny...  

Oficer nigdy nie dowiedział się, jakie to miejsce chciałam odwiedzić. Zachłysnął się, jakby 

nagle usłyszał swojego nieboszczyka pradziadka, po czym wybuchnął:  

– Dziewczyno, po tym wszystkim, co nawyprawiałaś, jeszcze do mnie dzwonisz?! Zniszczone 

przedszkole, eksplozja bomby w bloku! Nie przesadziłaś trochę? To nie Dziki Zachód, tu 

obowiązuje prawo Rzeczypospolitej, i nawet działanie w stanie wyższej konieczności cię nie 

usprawiedliwia.  

– Zaraz, zaraz! – niemal krzyknęłam. – Niczego nie zniszczyłam, a bomba była produkcji 

ludzi, którzy chcieli mnie usunąć.  

– Jasne, oczywiście – nie dał mi wiary policjant. – Posłuchaj teraz: w porozumieniu z twoją 

Fundacją cofnęliśmy ci pozwolenie na działanie. Masz się zgłosić tu do mnie do wyjaśnienia. 

Jeśli nie pojawisz się w ciągu dwóch godzin, będę musiał wydać polecenie zatrzymania cię i 

doprowadzenia w charakterze podejrzanej.  

Poczułam, że stado mrówek wędruje po moim kręgosłupie. Po kim jak po kim, ale po Fundacji 

nie spodziewałam się, że przerwą moją akcję, kiedy tylko pojawią się kłopoty. Przecież szkolili 

mnie przez trzy lata po to tylko, abym umiała te kłopoty pokonywać! Jakaś paranoja!  

– Pan wie, że szukam zaginionego chłopca. I wie pan doskonale, że nie robię niczego, co 

komukolwiek uczyniłoby krzywdę. Chcę być skuteczna.  

– Dwie godziny, Ewelino.  

Rozłączył się pierwszy, a ja natychmiast wybrałam numer centrali Fundacji. Po dłuższej 

chwili zgłosił się asystent Mistrza.  



– Ewelino, wracaj do Fundacji – zaczął, widząc na monitorze, że to właśnie ja żądam 

połączenia. – Przesadziłaś w pierwszym dniu akcji.  

Następny ze swoim gadaniem zza biurka.  

– Nie zrobiłam niczego poza tym, czego uczył nas Mistrz – odparłam sucho. – Taktyka, 

strategia, cel, środki, optymalizacja... Gdyby pan był na naszych zajątkach, wiedziałby pan, o 

czym mówię.  

– Wracaj – powtórzył.  

– To sam Mistrz kazał mi odnaleźć zaginionego chłopca. Dał mi wskazówki. Mam list pisany 

jego własną ręką. Nie mam zamiaru na jedno pana skinienie odrzucić ostatniej woli Mistrza.  

– Wracaj!  

– Zacięła się panu płyteczka, proszę pana – powiedziałam uprzejmie, choć roznosił mnie 

gniew. – Myślałam, ze Fundacja da nam wsparcie, a tu policja chce mnie aresztować. Bez sensu.  

– Masz natychmiast...  

– Wiem, wiem! – przerwałam mu. – Wracać do Fundacji. Oczywiście, wracam! – 

odchrząknęłam i nacisnęłam guzik przerwania połączenia. – Ale ten powrót trochę potrwa...  

Nie licząc się z kosztami, wskoczyłam do pierwszej napotkanej taksówki. Czy to taksówkowa 

mafia biorąca dwukrotnie wyższe pieniądze za przejazd, czy ktoś inny, nie grało teraz roli.  

– Dokąd? – uprzejmie zapytał kierowca w brązowej marynarce.  

Z pamięci wygrzebałam adres warszawskiej siedziby oddziałów interwencyjnych, podałam 

numer niższy o trzy i oparłam głowę na plecaku.  

Byłam zmęczona, ale głowa opadła mi tylko po to, by przez tylną szybę sprawdzić, czy ktoś 

za nami nie jedzie.  

Ogona nie było.  

 

 

wtorek, godz. 01.10 
– Tylko w sytuacjach krytycznych – westchnął wysoki trzydziestolatek. – Będziesz się 

tłumaczyć za nawiedzanie nas bez powodu.  

– Bez powodu? – wykrztusiłam i bez zaproszenia usiadłam w szerokim fotelu. – Bez powodu 

nie zobaczylibyśmy się nigdy. A na pewno nie w środku nocy.  

Do szerokiego holu wszedł barczysty mężczyzna pod pięćdziesiątkę. Zmarszczył opalone 

czoło pokryte równymi bruzdami i spojrzał na mnie szarymi oczami ukrytymi w głębokich 

oczodołach.  

– Daj jej spokój, Dzidzia – szepnął. – Dziewczyna jest dwa razy młodsza od ciebie, ale nie 

znaczy, że jest dwa razy głupsza. Jeżeli tu przyszła, to nie bez powodu, więc jej chociaż 

posłuchajmy, Dzidzia.  

Drugi raz nie wytrzymałam i zakrywając usta dłonią, parsknęłam dzikim śmiechem. W 

poważnej sytuacji dowódca oddziału interwencyjnego zwraca się bez zmrużenia oka do 

ponaddwumetrowego komandosa per „Dzidzia”. Dla mnie bomba.  

– Co się stało? – zapytał barczysty wielkolud.  

– Nic, nic... Dzidzia! – ryknęłam i chyba tego mi było trzeba. Po tych ucieczkach z wieżowca, 

po wysłuchaniu historii porwanego chłopca, po zmykaniu przed policją, z którą przecież 

powinniśmy współpracować, jakoś musiałam odreagować. Teraz więc leżałam w fotelu, 

krztusiłam się ze śmiechu, a wielkie łzy spływały mi po drgającym policzku.  

Dowódca oddziału pokręcił głową.  

– Nie jest to najmilsze z twojej strony.  

– Przecież... – wyjąkałam, zdejmując zaparowane okulary – to nie moja wina, że daliście 

mu taką ksywkę.  

Uspokoiłam się na chwilę i obcierałam łzy.  

– To nie pseudonim – odparł niewzruszenie wielkolud. – To moje nazwisko. Dariusz Dzidzia 

jestem.  



Gdyby wyjął teraz służbowego skorpiona i wymierzył we mnie, nie zaskoczyłby mnie bardziej 

niż w tej chwili. Z tą różnicą, że wówczas pewnie nie miałabym powodu do śmiechu. Teraz po 

prostu zsunęłam się na podłogę i tarzałam po dywanie, marząc tylko o przerwie na nabranie 

powietrza. Przez łzy dostrzegłam, że dwaj komandosi wymienili spojrzenia i znikli w 

pomieszczeniu, z którego przed chwilą wysunął się dowódca.  

Dobre pięć minut zmarnowałam, nawiązując bliższy kontakt z jasnym, puszystym dywanem. 

Wreszcie znalazłam w sobie tyle sił, aby, czepiając się fotela, wpełznąć na niego i oddychając 

ciężko, wychylić szklankę mineralnej. Wreszcie otwartą dłonią klapnęłam się kilka razy w swoją 

bezczelną buźkę.  

– Dzidzia, Dzidzia... Dariusz Dzidzia... – powtórzyłam, uśmiechnęłam się lekko, ale z 

radością dostrzegłam, że dziki chichot już się we mnie wypalił. Złapałam więc klamkę i weszłam 

w ślad za komandosami.  

O ile pomieszczenie, do którego dotarłam przez portiernię po okazaniu dokumentów i 

podaniu haseł, było czyste i niemal puste, o tyle sala, do której wtargnęłam bez pukania, w 

niczym nie przypominała instytucji, której nazwa tkwiła na czerwonej tabliczce na zewnątrz: 

Stowarzyszenie Hodowców Trzmieli.  

– Już – oświadczyłam, zamykając za sobą drzwi i omiotłam jednym spojrzeniem cztery 

stanowiska komputerowe.  

Przy dwóch z nich mężczyźni ubrani w dżinsy i swetry przeglądali jakieś dane. Na białej 

ścianie wisiała mapa Polski, obok na półce – stos szczegółowych map kartograficznych.  

Prócz czterech mężczyzn dostrzegłam też dwie kobiety, obie w wieku około dwudziestu pięciu 

lat, smukłe, ładne, ale różne jak zima i lato. Jedna z nich, nieco niższa blondynka, miała jasną 

cerę, wąskie usta i wielkie oczy osadzone szeroko w klasycznej słowiańskiej twarzy z 

wystającymi kośćmi policzkowymi. Jej cienki golfik podkreślał kształtny biust – znów poczułam 

ukłucie zazdrości – i płaski brzuch. Brązowe bojówki nie miały nic wspólnego z wojskowym 

sprzętem z demobilu – w zestawieniu z wysokimi butami z gore-texu ukazywały po prostu 

młodą, aktywną kobietę. Tylko drobne szczegóły jej ubioru mogły przekonać, że ma się do 

czynienia z zawodowcem ochrony – szeroka przypinka przy pasku – austriacki glock mieściłby 

się tam bez problemu; z butów wystawał w górę nad skarpetą ciemny pasek – pochwa na cienki 

nóż bojowy, zupełnie niedostrzegalny szczegół, kiedy kobieta stała.  

Ale na moje wejście najszybciej zareagowała druga kobieta – czarnowłosa Greczynka o 

wyraźnie południowych rysach. Odłożyła trzymaną w dłoni książkę i z lekkim uśmiechem 

przekrzywiła głowę.  

– Śmiałaś się z Dzidzi? – zapytała miękko, wskazując wielkiego komandosa siedzącego z 

dowódcą pod ścianą i popijającego herbatę.  

– Nie da się ukryć, że dawno się tak nie uchachałam – odparłam bezczelnie. – Aż mi okulary 

zaparowały.  

– To nienajgrzeczniejsze śmiać się z czyjegoś nazwiska. Nawet tak... nietypowego.  

Rozłożyłam dłonie w bezradnym ruchu.  

– Trudno powiedzieć, abym zachowała się jak ułożona dziewczynka, i za to przepraszam. 

Ale po pierwsze, nie wiedziałam na początku, że to nazwisko. Po drugie, jest ono naprawdę 

nietypowe w tym zestawieniu... Miałam kiedyś takiego kolegę, ale nazywali go Aiflówka. Po 

trzecie, jak sami wiecie, dobierano nas na podstawie wielu treningów, badań, testów, i savoir-

vivre nie był tu głównym kluczem.  

Pierwszy roześmiał się dowódca. Po nim Greczynka. Wreszcie całe towarzystwo wraz z 

Dariuszem Dzidzią chichotało zdrowo.  

– No racja. Nas też nie dobierano według opinii wychowawczyni. Co możemy dla ciebie 

zrobić?  

Co dowódca, to dowódca.  

– Na rano muszę mieć legitymację prasową jakiejś powszechnie znanej gazety. Wyborczej 

albo Superexpressu. Jako stały współpracownik.  



Mężczyzna siedzący przy komputerze wskazał kącik ze sprzętem elektronicznym. Wśród 

różnych zabawek stał tam aparat cyfrowy.  

– Da się zrobić – oświadczył.  

– Chcę też, aby któryś z redaktorów w razie potrzeby mógł potwierdzić, że jestem ich 

współpracowniczką.  

Ten przy komputerze milczał tylko kilka sekund dłużej.  

– Da się zrobić.  

– To świetnie, bo potrzebuję jeszcze dodatkowy dowód i prawo jazdy na dowolne imię i 

nazwisko. Wymyślcie sobie, jakie.  

Komputerowiec wzruszył ramionami.  

– Dobra. Siadaj – wskazał krzesło przy aparacie cyfrowym. Kobiety zajęły się moją fryzurą, 

wyjęły skądś zestaw do makijażu, kazały mi do zdjęcia założyć garsonkę.  

– Nie możesz wyglądać tak jak teraz, kochanie – powiedziała blondynka. – W ogóle masz na 

ubraniu resztki jakichś tłustych substancji. I wyczyść okulary.  

– Zaraz idę po nowe szmatki – oznajmiłam, kiedy wybrałam fotografię z dwunastu 

wyświetlanych na komputerze.  

– Kiedy mam się pojawić po legitymację? – zapytałam.  

– Za godzinę albo wcale – zawrócił mnie spod drzwi mężczyzna przy komputerze.  

– Znaczy, że co? – podejrzliwie uniosłam brwi.  

– Znaczy, że legitymacja musi być na kogoś wystawiona. Bez tego nie będzie wcale. Podasz 

jakieś imię i nazwisko?  

Skinęłam głową.  

– Podam. Ale mam dać jakiekolwiek?  

Dowódca uniósł dłoń.  

– Droga koleżanko Ewelino dwa siedem osiemnaście! – zatytułował mnie. – Nasze oddziały 

za zgodą najwyższych władz w tym kraju służą kilkunastu grupom wywiadowczym i 

parawywiadowczym, antyterrorystycznym i interwencyjnym za zaplecze logistyczne i wsparcie. 

Zabawa polega na tym, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspomóc agentów. To ty 

rozliczysz się przed Fundacją ze swoich decyzji. Jeśli chcesz, wystawimy ci legitymację na 

nazwisko Maty Hari albo zgoła Arnolda Schwarzeneggera. Ale może wolisz zestaw na... Martę 

Kondracką? Ale to będzie ten drugi, a legitymację prasową życzysz sobie na kogo? Na Johna 

Rambo?  

– Wystarczy Ewelina – uśmiechnęłam się. – Ewelina Nowak.  

– Okay – westchnął dowódca. – A tak między nami... Mama by się zdziwiła, gdyby zobaczyła 

takie nazwisko pod twoim zdjęciem?  

– Mama? – machnęłam dłonią. – Moja mama nie zdziwi się już niczemu, co wymyślę. Ale 

tata bardzo by się zainteresował tą legitymacją. Zarządza laboratorium kryminalistycznym i 

specjalizuje się w fałszerstwach dokumencików. To znaczy w ich wykrywaniu.  

– No to postaramy się podwójnie – obiecał ten przy komputerze. – Tylko nie szafuj zdjęciem, 

bo rozesłali już za tobą wewnętrzny list gończy.  

– Kto?  

– Nasi przyjaciele. Policja.  

 

 

wtorek, godz. 03.40 
– Zasięg i siła mnie interesuje – poinformowałam, kiedy z wózkiem pełnym ciuchów – od 

bielizny po kurtkę – podjechałam do stoiska z zabawkami.  

Mężczyzna w czerwonej bluzie wydął policzki.  

– Zasięg i siła. To znaczy duże auto z dużym silniczkiem, tak?  

– I z mocnym nadajnikiem.  

– I z mocnym... – powtórzył jak papuga.  



Stanęłam naprzeciw niego.  

– Wiem, że jest środek nocy, że pan jest śpiący, ale mogę ten prezent kupić tylko teraz. I z 

tą myślą takie sklepiki są otwarte całą noc, prawda?  

Nazwanie hipermarketu sklepikiem było pewną nieścisłością, ale mnie chodziło o efekt.  

Człowieczek obsługujący dział zabawek rozbudził się i po chwili niosłam do kasy niewielki 

samochodzik. Miał kilka zalet – mocny silnik, dobry nadajnik i krótką antenę. Ta ostatnia cecha 

miała wielkie znaczenie.  

 

 

wtorek, godz. 07.45 
– Prześwietliliśmy ich siedzibę kilka razy.  

– Ale w środku nie byliście – zapytałam Greczynkę, która towarzyszyła mi przy śniadaniu w 

małej salce przylegającej do sypialni.  

– Nie – przyznała. – Chodź, jeśli chcesz mieć odpowiedni makijaż, to musi potrwać.  

 

wtorek, godz. 09.20 
– Panie prezesie, to, jak mówiłam, zupełnie wstępny wywiad. Chciałabym się umówić na 

jutro albo pojutrze. Po tym, co o działalności fundacji powiedział pan dzisiaj, widzę, że może z 

tego być naprawdę dobry materiał.  

– Mam nadzieję – uśmiechnął się prezes Fundacji „Sani liberi” i otwartą dłonią wskazał talerz 

z ciastkami.  

Niespecjalnie miałam na nie ochotę, ale pochyliłam się szybko, sięgając po sernik. Lubię 

sernik, ale tym razem chodziło o to, że po prostu stał najdalej. Musiałam więc podnieść się z 

fotela, i wówczas zupełnie przypadkowo torba spadła mi z kolan na podłogę, między dużą 

gaśnicę stojącą w kącie pokoju a wysoki metalowy kosz na śmieci.  

– Oj, przepraszam! – pochyliłam się i przypadkowo wysunęłam z torby samochodzik.  

Nie musiałam sprawdzać, czy jest załączony – mała dioda na boku paliła się od godziny.  

Wrzucając do torby notatnik, długopisy, kosmetyki i pelerynę przypadkowo wsunęłam 

samochodzik pod aluminiowy kosz na śmieci. Mieścił się tam dzięki swojej pękatej, ale 

niewielkiej sylwetce. Nie ma jak kreowanie przypadków.  

– Mogę pani jakoś pomóc? – zapytał siwy prezes i przyklęknął tuż obok.  

– Już zebrałam... – oświadczyłam i wróciłam na miejsce, odruchowo poprawiając opadające 

okulary. – Czy w takim razie jutro pan może?  

– Mogę, oczywiście – mężczyzna uśmiechnął się i wstał. – Koło południa?  

– Świetnie – powiedziałam i skierowałam się do wyjścia.  

W drzwiach minęłam się z chudym człowiekiem w skórzanej kurtce. Przyhamowałam i w 

ucho wpadły mi jeszcze słowa:  

– Mam sygnał z Księżycowej, że grupa Śledzia będzie dostarczać nowego, tego z Krakowa.  

 

wtorek, godz. 10.50  
Barak czy niski budynek – trudno było powiedzieć. Ważne, że chociaż dach miał wypukły i 

porośnięty trawą, udało mi się schować za murkiem dokładnie nad miejscem, gdzie w ciemności 

zakamarków ukryłam swój plecak. Stąd widziałam ulicę Księżycową kończącą się szerokim 

placem do zawracania i fragment pustej połaci za siatką. Lotnisko.  

Przez godzinę leżałam plackiem, wygrzewając obolałe, stare kości. Fort Wawrzyszew, z 

którego gościnności skorzystałam bez uzgodnienia z kimkolwiek, nie bardzo nadawał się do 

zwiedzania. Składał się praktycznie tylko z podłużnych ceglastych budynków z dziesiątkami 

łukowo sklepionych bram. Liczne wejścia zagradzały niebieskie, stalowe bramy, a dachy 

porośnięte były soczystą trawką. Nie opłacało się tu plątać.  

Poranione piorunochronem dłonie goiły się rewelacyjnie, zwłaszcza po zastosowaniu maści 

pochodzącej z apteczki oddziału interwencyjnego. Lornetka co chwilę wędrowała do oczu, ale 



dopiero pod koniec mojej warty dostrzegłam szarego mercedesa zatrzymującego się na skraju 

placu. Zobaczyłam byczkowatego kierowcę karmionego od dziecka wiadrami sterydów 

i łysiejącego chudasa z orlim nosem i wyłupiastymi oczami.  

Był mercedes, była Księżycowa, i był lekarz – jeśli wierzyć medycznej torbie, jaką postawił 

na dachu samochodu zaraz po tym, jak wysiadł ubrany w granatowy garnitur. Była też 

pielęgniarka, o ile kobieta pozostała w samochodzie taki właśnie zawód uprawiała. Odniosłam 

wrażenie, że już ją gdzieś widziałam... Ale może po prostu to była kwestia kształtu głowy? 

Fryzury?  

Chrzęst żwiru pod ciężkimi butami nakazał mi wstrzymać oddech.  

– Czekaj tu, wrócę zaraz.  

Tuż pode mną przeszedł ktoś równym, niemal marszowym krokiem. Dopiero po dłuższej 

chwili dostrzegłam go z krawędzi dachu.  

Jeśli to nie był statysta z filmu o mocach ciemności, miałam przed sobą klastyczny okaz 

nawiedzonego satanisty. Czarne włosy, czarna kurtka z pentagramem na plecach, wąskie 

rurowate spodnie i czarne glany wyglądałyby komicznie, gdyby całym swoim ubiorem i postawą 

nie sygnalizował esencji ohydy.  

Mógł mieć osiemnaście lat. Podszedł jednak do lekarza jak do równego sobie i chwilę 

rozmawiali, rzucając na boki podejrzliwe spojrzenia.  

Lornetka niemal przyrosła mi do oczu. Lekarz stał przodem i wreszcie mogłam zrobić użytek 

z tych kilkunastu lat zadawania się z dwiema niesłyszącymi kuzynkami. Czytanie z ruchu ust 

jest jednak łatwe, jeśli ma się do czynienia z jedną konkretną osobą. Odszyfrowanie obcego 

wymaga kilkakrotnego przejrzenia filmu. A ja nie miałam kamery – to wszystko działo się 

naprawdę.  

– Dzieciak, wózek... – mówiłam do siebie słowa, które zrozumiałam, na tyle jednak cicho, 

by nie zdradzić się przed oczekującym przy baraku drugim bandziorem. – Kraków, na siłę... 

nie, zasiłek. Dziś, ósma. Zadzwonię, gdzie.  

Zadowolona chciałam zeskoczyć z dachu, kiedy młody bandzior ruszył w moją stronę. 

Postanowiłam więc przeczekać, ale gdy satanista był już obok baraku, brzydal zawołał:  

– Ej, ty! Ale powiedz Śledziowi, że jego grupa ma się szykować na kilka poważniejszych 

prac. Takich seryjnych. Dziś na biurku prezesa wylądował spis zakontraktowanych odbiorców i 

lista zbadanych maluchów do transferu. Rozumiem, że wchodzicie w to? Bo rano mam odebrać 

papier i przydzielić robotę...  

Młodzik odwrócił się i odkrzyknął:  

– Są pieniążki, jest towar.  

Wzdrygnęłam się, a potem szybko włożyłam w ucho słuchawkę i wybrałam numer Komendy 

Głównej.  

– Prewencja? Proszę o połączenie...  

Znów nastąpiły hasła i znów ten sam zniecierpliwiony głos:  

– Nie zgłosiłaś się. Jesteś oficjalnie poszukiwana.  

– Wiem. Ale proszę się nie silić na przedłużanie rozmowy, mojego telefonu nie można 

zlokalizować. Właśnie na końcu ulicy Księżycowej bandziory, które porwały Spidiego, spotkały 

się i omawiały sprawę przekazania dziecka. Sataniści mają o dwudziestej oddać tym 

podejrzanym typom porwane dziecko. Może to być poszukiwany Spidi, ale nie mam tej 

pewności. I nie wiem, gdzie to nastąpi.  

Oficer milczał dłuższą chwilę.  

– O waszej skuteczności – powiedział wreszcie – krążą legendy. Krążyły, zanim zaczęliście 

w ogóle działać. Ale prawo to prawo. Zgłoś się, a ja wyślę patrole w różne miejsca.  

– A jeśli się nie zgłoszę?  

– Czekam.  

Znów rozłączył się pierwszy.  



Pozostało mi sięgnąć po wizytówkę i wybrać drugi numer. Teraz dopiero przypomniałam 

sobie, że matka Spidiego ma na imię tak, jak ja.  

– Proszę?  

– Pani Ewelino, tu Ewelina. To ja szukam pani syna.  

– Aha! – zaskoczyła wreszcie. – Mów mi po imieniu. Coś wiesz? Cokolwiek?  

Odetchnęłam.  

– Nie wiem na pewno, nie chcę robić głupiej nadziei, ale być może dziś go odzyskamy. Wiem, 

że bandyci będą przekazywać innym bandziorom porwane dziecko. O dwudziestej. Ale nie mam 

pojęcia, czy policja zgodzi się zadziałać. I nie wiem jeszcze, gdzie tego dokonają.  

– Wezmę detektywów! Mów, co wiesz!  

Uznałam, że to będzie dobre rozwiązanie. Oddział interwencyjny należało wzywać tylko 

wówczas, gdy wszelkie inne sposoby zawiodły.  

Przekazałam jej, co wiedziałam.  

Zanim się rozłączyłam, ktoś złapał mi lewą nogę w stalowe kleszcze.  

 

 

wtorek, godz. 11.10 
Ewelinka ma łeb na karku i o niczym nie zapomina! Tere fere kuku!  

Gdyby na moje miejsce posadzili niedorozwiniętą małpkę, zapamiętałaby, że pod barakiem 

pozostał jeden bandzior. Ale nie ja! 

Musiał mnie usłyszeć, skoro wdarł się na górę niepostrzeżenie...  

Uścisk miał jak pomocnik kowala w Koziej Wólce. Miałam wrażenie, że nóżkę wyrwie mi z 

korzeniami. W sumie ciekawe doświadczenie, nigdy jeszcze czegoś takiego nie czułam, ale z 

drugiej strony – obie nogi przydawały mi się od czasu do czasu. Zamiast więc czekać, aż paskud 

dokończy, co zaczął, zrobiłam szybki obrót i wolną nogą trzy razy przywaliłam w rozradowany 

łeb. Na koniec zostawiłam mu ślad swojej podeszwy na klatce piersiowej.  

Puścił.  

Zdążyłam się podnieść, zanim, zataczając się lekko, jak bokser po upadku na deski, wstał i 

spojrzał na mnie wściekle. Zdaje się, przybył mi na świecie kolejny wróg.  

– Nie powiesz nikomu, co tu słyszałaś, Rambo w spódnicy! – wysyczał.  

– Rambo? – odrzekłam, przyjmując stabilną postawę. – Spódnica?  

– Nie wejdziecie nam w drogę! – ryknął napastnik i rzucił się na mnie.  

Był większy i silniejszy, nie da się ukryć. Był dziki, choć i o mnie mówili, że chyba miałam 

wujka Tarzana. Z oczu patrzyło mu bezwzględnym typem, a ja, mimo lat treningów i 

specjalnego szkolenia, nie chciałam i nie potrafiłam przekroczyć granicy bezwzględności. 

Zresztą nikt tego ode mnie nie wymagał.  

Ale obrona własna, to co innego.  

Z półobrotu trzasnęłam go w łeb. Normalny człowiek miałby dość. Ale nie on. Bandzior więcej 

się nie odezwał, nawet nie raczył się przedstawić, zapraszając mnie na ten bal, wziął za to z 

sobą niezbędne wyposażenie. Potrząsnął głową, pochylił się i uniósł wielki kij bejsbolowy. 

Ślicznie, modelowo, strasznie! 

Przyjęłam pozycję boczną, gotowa do ataku. Przed kijem bowiem nie mogłam się bronić, 

moje ręce nie były stalowymi rurami, nie mogłam sobie pozwolić na bloki.  

Skoczył przed siebie, wymachując bronią. Wydawało mu się, że co to ja jestem, piłeczka?  

Żeby go oświecić, wyczekałam chwili, kiedy brał kolejny zamach, a kij powędrował aż za 

jego plecy. Wówczas to ja skoczyłam, z długiego dystansu zadając kilka ciosów. Oj, trafiłam! 

Jedyne, czego dokonał, to z rozpędu machnął pałką i jej końcem trafił mnie w koniuszek nosa. 

Nawet nie bolało, ale poczułam, że lepka maź spływa mi po brodzie, a okulary poleciały gdzieś 

w bok...  

Bandzior zatrzymał się, wypluł z ust jakąś białą pastylkę, wypuścił kij i wykonał sztuczkę, 

która zaskoczyła mnie samą: otworzył szeroko usta i oczy, złapał się za serce, mniej-więcej 



tam, gdzie go na początku walki stuknęłam butem, po czym przyklęknął. Wreszcie spojrzał na 

mnie z niejakim żalem – ciekawe, o co? – i padł na twarz, jak pokonany złoczyńca w starych 

westeranch.  

Podeszłam do niego bardzo ostrożnie, podnosząc swoje okulary. Tknęłam go butem, gotowa 

do ataku. Potem pochyliłam się i dmuchnęłam mu w oko. Gdyby udawał, musiałby zareagować 

lekkim drgnieniem powieki. Ale nie – spał grzecznie. Widocznie mój cios spowodował bezdech, 

ale bandzior nie zdawał sobie przez chwilę z tego sprawy. Szkoda, gdybym wiedziała, 

przeczekałabym te kilka chwil. A tak – stracił raz, dwa... trzy ząbki. I to z przodu. Przykra 

sprawa.  

Przebadałam go pobieżnie. Prócz braku kłów, siniaków na policzkach i rozbitego nosa nie 

odniósł wielkich obrażeń. Obudzi się pewnie niedługo i pójdzie swoją drogą...  

Obudzi się! – drgnęłam, po czym znieruchomiałam jak mój przeciwnik. Przecież jeśli on 

powie bandziorom, że leżałam na dachu i podsłuchałam rozmowę, przeniosą albo odwołają 

przekazanie dziecka! On nie może nikomu powiedzieć! 

Zeskoczyłam z dachu i zobaczyłam przed oczyma czarne plamy. Noga, którą na wysokości 

ścięgna Achillesa złapał bandzior, ścierpła mi niebezpiecznie. Dostałam się jednak do plecaka i 

z foliowego etui wyjęłam jednorazową strzykawkę, igłę i jedną z maleńkich fiolek.  

Ostrożnie weszłam na powrót na dach i dokładnie tak, jak uczono tego na zajęciach w 

Fundacji, poczęstowałam śpiącego bandziora porcją skopolaminy. Typowy wyciąg z liści bielunia 

działa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując otępienie i zaburzenie sprawności 

intelektualnej. Co prawda nie podejrzewałam satanisty choćby o ślady sprawności 

intelektualnej, ale wiedziałam, że po zastrzyku zapadnie w sen, podczas którego męczyć go 

będą majaki. A co najważniejsze – kiedy się obudzi, nie będzie pamiętał niczego, co działo się 

przez ostatnią godzinę.  

No i dobrze mu tak.  

Zanim jednak ostatecznie zeszłam z dachu, przetarłam odkażonym wacikiem miejsce po 

zastrzyku. Wcale nie chciałam, aby dostał zakażenia. Nie jestem przecież potworem.  

 

 

 wtorek, godz. 12.30 
– Mamy pokój – skinęła głową kobieta za szybą. – Pani sama?  

– Sama – westchnęłam i chusteczką potarłam nos. – Na jedną noc tylko, jestem w Warszawie 

przejazdem.  

Kobieta odpisała dane z dowodu osobistego i oddała mi dokument.  

– Pani krwawi? – zainteresowała się i wyszła z recepcji, podając mi klucz.  

– Uderzyłam się... – wybąkałam. – Gdzieś mam jakąś apteczkę. Poradzę sobie.  

– Proszę pani, krwotok z nosa może być niebezpieczny, tam są zakończenia nerwowe... Może 

pielęgniarka się tym zajmie?  

Byłam zmęczona i kręciło mi się w głowie. Pielęgniarka byłaby wskazana, ale nie chciałam 

robić zamieszania.  

– Nie ma sensu ściągać tu żadnych lekarzy – zaprotestowałam.  

– Lekarzy nie – zgodziła się. – Ale pielęgniarka to nie problem.  

– Tu mieszka jakaś pielęgniarka? – wskazałam długi korytarz.  

– Owszem – uniosła brwi recepcjonistka. – Wyłącznie. To hotel pielęgniarek.  

Poddałam się.  

Pokój okazał się dwuosobową klitką z czymś w rodzaju aneksu. Po wejściu z korytarza do 

przedpokoju można było zostawić ubrania we wspólnej szafie wnękowej. Tu stała lodówka, stąd 

widły drzwi do kuchni i łazienki. Ale obydwa pokoje były niezależne, z własnymi zamkami, 

można więc było czuć się niezależnym od współlokatora. Nie był to hotel Victoria, ale trafiłam 

tu po dwudziestu minutach marszu z Księżycowej przez Bielany i nie miałam siły szukać niczego 

innego.  



Rzuciłam plecak na łóżko, zamknęłam za sobą drzwi i pomaszerowałam za portierką na 

piętro.  

Kobieta zastukała w białe drzwi.  

– Pani Agnieszko? Mam tu dziewczynę z nosem...  

– Chyba wszyscy, którzy tu przychodzą, są z nosami?  

– Oj, niekoniecznie, słoneczko – zareagowała kobieta w środku, teraz dopiero wyskakując z 

półmroku. – Wchodź, na co czekasz, aż samo przyschnie? Dziękuję pani! – zwróciła się do 

odchodzącej portierki.  

Była może sześć lat starsza ode mnie. Uśmiechnięta szatynka w rustykalnym blezerku 

złapała mnie za rękę i posadziła na wersalce.  

Wystarczyło, że zerknęła na mój nos i szybko sięgnęła po apteczkę stojącą na półce.  

– Zdejmij okulary. Przewróciłaś się, co?  

– Nie – odparłam. – Miałam spotkanie ze bandziorem.  

– Jejciu! Ale uciekłaś mu? – chciała się upewnić, przemywając mi nos wilgotnym wacikiem.  

– Nie. Odeszłam spokojnie – poinformowałam. – A on się przewrócił i stracił przytomność.  

– Tak? – kobieta położyła mi na nosie zimną gazę. – To się nazywa szczęście!  

– Nie – znów zaprzeczyłam. – To się nazywa karate. Ewelina jestem – przedstawiłam się.  

– Aga. Możesz się położyć, już nie cieknie. Będziesz mieć troszkę spuchnięte, ale niedługo. 

To nic poważnego. Bandziorstwo się szerzy! W miejscach publicznych napadają... Ale dałaś mu 

wycisk?  

Uśmiechnęłam się z satysfakcją.  

– Byłoby dla ciebie trochę roboty. To paskudny typ, satanista, bandzior handlujący dziećmi! 

Może nie powinnam tego mówić, ale emocje robiły swoje.  

– Handlujący? Gdzie to się stało?  

– Przy takim forcie... Niedaleko, blisko lotniska Bemowo.  

Kobieta znieruchomiała.  

– Księżycowa? – szeroko otworzyła oczy.  

Skinęłam głową. Oj, coś się dzieje, warto nastawić uszka.  

Pielęgniarka usiadła na łóżku, jej ręce opadły bezwładnie.  

– Handel dziećmi, mówisz?  

– Tak – obserwowałam ją uważnie. – Porwania i handel. Sprzedaż za granicę, nielegalne 

adopcje albo nie-wiadomo-co się z dziećmi dzieje. Jestem na tropie tej ekipy.  

– Na tropie? – uniosła brwi. – Ja przepraszam, że tak od razu na ty powiedziałam, ale 

myślałam, że pani ma... ja wiem? Osiemnaście lat!  

Machnęłam ręką.  

– Niewiele się pani pomyliła.  

Wolałam nie dodawać, że mnie postarza.  

– I takie młode kobiety są w policji?  

– Są agentkami operacyjnymi – odpowiedziałam z satysfakcją, że ani raz nie skłamałam. – 

Ale to nie znaczy, że nie możemy sobie mówić po imieniu.  

Kobieta nabrała powietrza w usta, po czym wypuściła je z sykiem.  

– Tak, jasne... Ewelino, to ja ci coś powiem ważnego. Chyba ważnego. Nie, na pewno! To 

nie może być przypadek. Chyba żeby jakiś straszny zbieg okoliczności... Ale chyba tylko tak 

sobie mówię...  

Poczułam, że włosy jeżą mi się nad uszami. Jeżeli ona będzie mnie tak maltretować tymi 

zapowiedziami, to uduszę ją i nie dowiem się niczego.  

Agnieszka złożyła ręce, o czym przyłożyła je do ust. Wreszcie odezwała się szeptem:  

– Mam koleżankę. Pielęgniarkę. A w zasadzie miałam.  

– Pewnie niejedną – uśmiechnęłam się zachęcająco.  

– Tak, niejedną. Ale ja mówię o jednej.  



Słowa wyraźnie grzęzły jej w gardle. Wiedziała coś o tej kobiecie, ale nie chciała nikogo 

krzywdzić.  

– Wykorzystam to, co powiesz, tylko dla dobra dzieci – zaryzykowałam, ale byłam niemal 

pewna, że sprawa ma jakiś związek z moją misją.  

– Tak. Właśnie tak zrób. Ona zrezygnowała z pracy. Tak nagle, chociaż miała dobrą posadę 

w prywatnym gabinecie pediatrycznym, odeszła, odesłała gdzieś synka do rodziny, zaczęła 

wydziwiać. I słyszałam... No, plotki chodzą, ale z różnych stron, że wdała się w jakieś ciemne 

interesy. Że właśnie bada dzieci nie wiadomo skąd, że zarabia sporo, ale zerwała kontakty. Ze 

mną zresztą też nie chce się spotykać, nawet zmieniła komórkę. I przeprowadziła się, nie 

wiadomo gdzie. I jeszcze jedno...  

Wstrzymałam oddech. Czasem takie „jeszcze jedno” mogło stanowić przełom.  

– Ona jest załamana. Parę razy widzieli ją znajomi. Wpakowała się w jakieś bagno i nie 

wiem, jak jej pomóc. A kiedy powiedziałaś o tych satanistach, wiedziałam już. Moja matka 

mówiła, że kiedy była z psem na Księżycowej, dwa razy spotkała ją w aucie... 

– Jakim?  

– Białym. Tyle wiem. Była z jakimś facetem, a rozmawiał z nimi taki łysek z łańcuchami.  

– Jak się nazywa ta koleżanka? – wyjęłam notatnik.  

– Albina. Albina Soniak.  

– Masz może jej zdjęcie?  

Pielęgniarka zastanawiała się chwilę, a ja wstałam i podeszłam do okna. Zobaczyłam pod 

długim hotelem wąską drogę – od biedy przejechałby nią samochód, jeśli właścicielowi nie 

szkoda resorów – i płot, za którym między drzewami widniał jakiś niski budynek.  

– Gdzieś mam kilka naszych fotek z wycieczki... – kobieta otworzyła szafę i wyjęła pudełko 

po butach. – To było dwa lata temu...  

W tym momencie w oczy wpadł mi mocny błysk. Jakby ktoś siedział na dachu niskiego 

budynku i bawił się lusterkiem. Albo lornetką. Znowu?!  

– O, mam! – ucieszyła się pielęgniarka. – Popatrz, tu jesteśmy razem pod smokiem w 

Krakowie... A co to? – wykonała ruch fotografią, jakby chciała odgonić muchę. Ale mucha nie 

uciekła: po brzuchu kobiety biegała czerwona plamka laserowego celownika.  

– Na ziemię! – krzyknęłam i rzuciłam się w jej stronę. Popchnęłam ją i razem upadłyśmy na 

podłogę w progu pokoju.  

– Dalej, dalej! – huknęłam, kiedy czerwone światełko zamajaczyło na moich udach.  

Odruchowo przymrużyłam oczy i odwróciłam głowę od okna. Stamtąd za chwilę powinny się 

posypać szkła. Znaleźli mnie, znaleźli, mimo, że kluczyłam, nie korzystałam z taksówek, 

oglądałam się przez ramię... Ale jakim cudem?  

Szkło nie poleciało. W ogóle nic się nie stało – czerwone światełko jak się pojawiło, tak 

uciekło.  

Podczołgałam się do okna i zasłoniłam je grubą kotarą. Potem zapaliłam światło – nawet 

detektor podczerwieni będzie miał problem z wychwyceniem naszych postaci, a na pewno nie 

rozpozna, która jest która. Nie sądziłam, aby chcieli skrzywdzić kogokolwiek obcego. Oczywiście 

nie z wrodzonej przyzwoitości, ścigające mnie drańciuszki miały pewnie sumienie czarne jak 

noc w kopalni. Po prostu nie chcieli ściągać na siebie dodatkowego zagrożenia.  

– Czy ty nie jesteś przypadkiem przewrażliwiona? – pielęgniarka uniosła się z podłogi w 

przedpokoju. – Jest taka jednostka chorobowa, nazywa się psychoza maniakalna... Może to coś 

takiego? Mnie się wydaje, że to jakiś dzieciak bawił się wskaźnikiem laserowym.  

Pokazałam okno.  

– Wlazł na dach i świecił specjalnie w nas? Zdarzało się to już?  

– Nie.  

– Jak wiesz, nagromadzenie przypadków przestaje być przypadkowe. Mogę zabrać to 

zdjęcie?  

Wykonała zapraszający gest ręką.  



– Jeśli to pomoże Albinie...  

Zerknęłam na fotografię, obok Agnieszki dostrzegłam kobietę z dwulatkiem na rękach, na 

sekundę wstrzymałam oddech i skinęłam głową.  

– Chyba rzeczywiście. Dzięki za zatamowanie krwotoku.  

– Nie odchylaj głowy w tył. Krew nie może wpływać do zatok i tchawicy, to niebezpieczne.  

– Wiem – uśmiechnęłam się. – Mam licencję ratownika medycznego.  

 

 

wtorek, godz. 13.20 
Czerwona plamka nadal wędrowała po pokoju. Co robić?  

Zrobiłam to, co dyktował mi rozsądek i zmęczenie. Zamknęłam drzwi, podparłam je krzesłem 

i plecakiem, pod poduszkę włożyłam pióro miotające chmurą paraliżującego gazu. Czarny CS.  

I zasnęłam.  

 

 

wtorek, godz. 16.50 
Elektryczny impuls przebiegający przez nadgarstek wyrwał mnie z majaków. Miałam przed 

oczyma twarz Piotra, który nagle zmieniał się w satanistę celującego do mnie z kuszy. Kiedy 

odwracał się, dostrzegłam, że paraduje w sukience w wielkie grochy, a do pleców ma 

przywiązanego Spidiego...  

A mimo to obudziłam się pełna nadziei na powodzenie mojej akcji.  

Wetknęłam słuchawkę w ucho, podłączyłam ją do zegarka i odesłałam sygnał.  

– Ewelina? – odezwał się modulowany głos Mirka. Może to resztki snu, a może chęć 

usłyszenia kogoś zaufanego spowodowały, że w uchu zagrała mi sama słodycz.  

– Słucham cię, Mirku! Jak ty ładnie brzmisz przez ten mikrofonik! – nie mogłam się 

powstrzymać od komentarza.  

– Głośniczek, Ewelinko, głośniczek – sprecyzował od razu. On zawsze jest dokładny. Kto jak 

kto, ale Mirek na pewno dojedzie do wyznaczonej mu mety. – Może i ładnie, kiedyś sobie 

posłucham własnymi uszkami. A jak tam twoje zadanie? Krążysz po Polsce, jak piękna i szeroka, 

i ratujesz... jak to było...? „tych, którzy sami się nie potrafią bronić i dla wielu stanowią łatwy 

kąsek...”? 

Wstrzymałam oddech. Pamiętał, jakie dostałam zadanie, ale nie zdawał sobie sprawy z wagi 

tego, co robię. Nie mogłam mieć do niego pretensji.  

– Mirek, nie żartuj z tego – poprosiłam. – Mistrz wysłał mnie na poszukiwanie miejsca jak z 

horroru.  

– Ja nie żartuję – odparł poważnie. – Może i jestem trochę frywolny, ale to chyba problem z 

odreagowywaniem. Mam do czynienia z wariatami, którzy chcą ukatrupić dwoje ludzi.  

Jak my wszyscy. Chociaż nieco inaczej...  

– A ja ze zdrowymi, którzy dają ludziom radość – powiedziałam, przypominając sobie, że 

„moje” dzieci wędrują do adopcji. Niektóre.  

– Tak? – zdziwił się. – To po co ich ścigasz?  

Po co? Bo dzieci są kradzione, bo ich zniknięcie to ból do końca życia dla rodziców, bo...  

– Bo ceną tej radości jest nieszczęście innych. Co masz do mnie? – opanowałam emocje.  

Przeszedł do konkretów:  

– Znalazłaś te dzieci?  

– Szukam. Co masz dla mnie?  

– Mam coś, co być może do niczego ci się nie przyda – zastrzegł od razu. – Ale może. Trafiają 

na Księżyc, koło samolotów. W Warszawie. Do mercedesa. I nie pytaj mnie, co to oznacza. 

Wiem natomiast, kto je porywa.  

Czyli jednak wymiana nastąpi na Księżycowej! Wiwat Mirek! 

– Tak? – czekałam na resztę informacji. Kto porywa dzieci?  



– Banda satanistów.  

– Grupa Śledzia, co? – tylko potwierdził to, co sama wiedziałam. – Dzięki za ten Księżyc. 

Masz u mnie buziaka.  

– Soczystego? – zapalił się, chyba jakoś tak za bardzo.  

– Jak cytryna – ucięłam i odłączyłam słuchawki. Była najwyższa pora, aby opuchnięta, 

ścigana przez bandytów i policję Ewelina zrobiła dobry uczynek.  

 

 

wtorek, godz. 17.10 
– Ależ mówię panu, że tam będą! Chcą sprzedać dziecko! Co to ma do rzeczy, że się pan na 

mnie uwziął i chce mnie aresztować! Mieliśmy współpracować, a pan...! 

– Fundacja cofnęła ci uprawnienia.  

– Z Fundacją to ja sobie pogadam. Ale potem. Teraz niech pan ratuje dzieci!  

– Czekam w komendzie. Wtedy porozmawiamy.  

 

 

wtorek, godz. 19.55 
Przyjechali.  

Zaszyta za stertą desek leżałam na srebrnej folii NRC przytulona do własnego plecaka. Nie 

chciałam go nigdzie zostawiać – nie miałam pojęcia, ile będę mieć czasu na opuszczenie 

kryjówki i dokąd poczłapię.  

Mercedes zatrzymał się bliżej wjazdu do fortu. W środku siedziały trzy osoby, o ile mnie nie 

myliła lornetka – te same, które przed kilku godzinami. Nie dostrzegłam jednak ani policji, ani 

ochroniarzy. A przecież tkwiłam tu już od ponad godziny.  

Przez najbliższe pięć minut nie działo się nic. Dopiero kiedy mężczyzna siedzący w 

samochodzie uniósł do ucha telefon komórkowy i powiedział kilka słów, od strony fortu 

nadciągnęła dziwna ekipa.  

Kobieta z długaśnymi włosami, wysoka i szeroka w ramionach, pchała dziecięcy wózek, 

krocząc niezgrabnie. Towarzyszący jej mężczyzna miał nie więcej niż dwadzieścia lat, ubrany 

był w przydługą, zniszczoną marynarkę i spodnie prasowane w kant. Identycznych używał mój 

dziadek w młodości. Zresztą, kto wie, może były to te same gacie?  

Strach na wróble mógł się pochwalić wąsami przekraczającymi wielkością słynny zarost 

byłego prezydenta Wałęsy. Wąsiki miały tę dziwną cechę, że co chwilę ich lewa strona opadała, 

a mężczyzna odruchowo poprawiał je, wciąż klarując coś kobiecie.  

Wąsy były sztuczne, marynarka wyjęta ze starego kufra, kobieta też nieprawdziwa, jak i jej 

teatralna peruka. Tylko płacz dziecka wydobywający się ze zdezelowanego wózka brzmiał 

naprawdę autentycznie.  

– Spidi to ty nie jesteś – szepnęłam do siebie i w zegarku wybrałam  numer alarmowy sto 

dwanaście.  

– Dzień dobry, mam ważną informację – powiedziałam bez przedstawiania się. – Na końcu 

ulicy Księżycowej, blisko fortu, właśnie w tej chwili porywacze małego dziecka oddają je innym 

bandziorom.  

Policjant milczał przez chwilę, a potem zapytał:  

– Pani to widziała?  

– Właśnie widzę. Jeśli przyślecie tu kogoś, ale natychmiast, przyłapiecie ich.  

– Może pani podać swoje personalia?  

– W swoim czasie. Czekam.  

Rozłączyłam się i wcale nie czekałam bezczynnie.  

Kiedy dziwna para z wózkiem zbliżyła się do mercedesa, wyczołgałam się powoli. Schowałam 

do kieszeni okulary i naciągnęłam na twarz cienką czapkę-kominiarkę. Pozwalała mi bez 

błyskania bielą twarzy przeczołgać się aż pod płot, gdzie mogłam słyszeć każde słowo.  



Zanim jednak tam dotarłam, większość słów już padła.  

– Forsa jest tam, gdzie zawsze – powiedział człowiek z mercedesa i pochylił się nad wózkiem, 

gdzie dziecko zawodziło jednostajnym płaczem. Mężczyzna wydał mi się grubszy niż przedtem, 

ale może po prostu byłam o wiele bliżej. Nos też miał jakoś mniej orli...  

Kobieta siedząca z tyłu ani drgnęła. Miała te same kręcone kasztanowe loki, co pielęgniarka 

z fotografii. Te same, co pasażerka sprzed dziewięciu godzin. Tylko nie ruszała się w ogóle!  

Mężczyzna w garniturze, jak poprzednio, postawił na dachu lekarską torbę. Wyjął z niej 

stetoskop, założył, po czym zajął się badaniem dziecka, które nie przestawało płakać. Byłam 

zła, że w chłodny wieczór rozbierają malucha, ale chwilowo przeciwników było za dużo, aby 

cokolwiek uczynić.  

Bandyci jakby przestali się spieszyć. Zaglądali do wózka i rozmawiali przyciszonymi głosami. 

Wreszcie zadzwoniła komórka lekarza.  

– Tak? Jest, tak? Dobrze, zaraz!  

Mężczyzna sięgnął do wózka, jakby chciał pogłaskać dziecko, i maleństwo umilkło.  

Coraz bardziej byłam przekonana, że czegoś tu nie rozumiem. Że odbywa się tu jakieś tanie 

przedstawienie. Tylko dla kogo?  

Nie zdążyłam się nad tym zastanowić. Usłyszałam szum samochodowego silnika i zza zakrętu 

wyłonił się granatowy policyjny volkswagen. Podjechał szybko blisko mercedesa. Kierowca 

zatrzymał auto tak, aby nikt nie mógł uciec stalowoszarym pojazdem bez wycofywania i kilku 

manewrów. Trzej policjanci wyskoczyli i otoczyli grupę ludzi pochylonych nad wózkiem. Nie 

wyciągali broni, ale dwaj z nich trzymali ręce na kaburach. Jeden podszedł do lekarza i wtedy 

podniosłam się z ziemi.  

– To oni! – wskazałam rozgorączkowana. – Chcą sprzedać ukradzione dziecko! Tam w 

samochodzie siedzi pielęgniarka, która ma przejąć opiekę nad dzieckiem. A ci ludzie – 

wskazałam na przebierańców – są z sekty, która za pieniądze uprowadza dzieci!  

Moje pojawienie się zaskoczyło ludzi z wózkiem, kierowcę mercedesa, policjantów. Nie 

wykazał zdziwienia jedynie lekarz, a kobieta z lokami nie zareagowała wcale. Nawet nie 

spojrzała w moją stronę.  

Policjant zerknął w oczy mężczyźnie w garniturze.  

– Co pan powie na słowa tej zamaskowanej pani? – wskazał na mnie.  

– No, cóż... – zapytany westchnął z pełną swobodą. – Generalnie wszystko się zgadza.  

– Co? – policjant nie chciał uwierzyć w tak szybkie przyznanie się do winy. – Zgadza się?  

– Tak, proszę pana – odparł lekarz. – Dokładnie według scenariusza.  

Podeszłam do wózka i zerknęłam do środka. Już o nic nie musiałam pytać. Krew uderzyła mi 

do głowy, poczułam falę gorąca, pojedyncze krople spłynęły mi po skroniach. A więc to wszystko 

wielka mistyfikacja!  

– Scenariusz? – zapytał policjant. – Proszę mi wyjaśnić...  

– Oczywiście – mężczyzna uniósł dłoń. – Testujemy scenę na potrzeby naszego scenariusza. 

Przygotowuję film o porwaniu dzieci. Ma tam się znaleźć scena, w której fałszywi rodzice, a w 

rzeczywistości członkowie straszliwej sekty, przyprowadzają wózek z dzieckiem do odbiorców. 

Ja jestem lekarzem, a w samochodzie siedzi pielęgniarka, która dziecko odbiera. Nie miałem 

pielęgniarki, więc wsadziłem tam manekina, pan spojrzy.  

Policjant zerknął, po czym zmierzył mnie piorunującym wzrokiem.  

– To pani wzywała policję? Może pani zdejmie z twarzy tę kominiarkę? 

Skinęłam głową i podwinęłam czapkę, a niby-lekarz ciągnął:  

– Odgrywamy niektóre sceny, by doświadczyć ich autentyczności. Ale nie chcieliśmy 

wyciągać wieczorem niczyjego dziecka, dlatego w wózku jest magnetofon cyfrowy z nagranym 

płaczem... – i dla potwierdzenia uruchomił maszynę. Czysty dźwięk mógł zwieść każdego.  

Policjant przez moment mierzył wszystkich wzrokiem, po czym zatrzymał spojrzenie na 

mojej twarzy.  



– A panią skądś znam... – sięgnął po służbową torbę i otworzył szeroki notatnik. Obrzucił 

spojrzeniem kilka fotografii i portretów pamięciowych, po czym stracił zainteresowanie wózkiem 

i aktorami. – Pani pozwoli ze mną. Jest pani zatrzymana do wyjaśnienia...  

Wykonałam ruch, jakbym posłusznie chciała wejść do radiowozu. Kiedy jednak uspokojony 

policjant ruszył za mną, skoczyłam przed siebie, okrążyłam samochód i pognałam w stronę 

fortu. Dzieliło mnie od niego dobre dwadzieścia metrów, ale zanim się zorientowali, przebyłam 

ponad połowę drogi.  

– Stój! Stój, bo strzelam!  

Nogi same mnie niosły, płuca pracowały ciężko. Usłyszałam kroki biegnących policjantów. 

Nie będą strzelać, to pewne, ale muszę im uciec. Teraz już muszę! Po takiej kompromitacji...!  

Wpadłam między ceglaste baraki. Za pierwszym skręciłam w lewo. Tu mogłam pędzić dalej 

drogą, ale zamiast tak uczynić, wskoczyłam na pochyłą górkę, a stąd na dobrze mi znany dach. 

Skręciłam do drugiej krawędzi, odbiłam się mocno i poszybowałam w dół.  

Za sobą słyszałam oddalające się kroki policjantów. Przed sobą dźwięk silnika mercedesa. 

Kiedy wpadłam z powrotem na plac przed fortem, stał tam już tylko policyjny samochód i 

porzucony, stary wózek.  

Złapałam plecak i pobiegłam dalej na zachód.  

 

 

wtorek, godz. 21.05 
– Nie będę się przedstawiała numerkami! – powiedziałam ostro. – Mam to gdzieś, przecież 

poznaję pana po głosie, to i pan powinien mnie poznać! – warknęłam na asystenta. Procedury, 

identyfikacje, ćmoje-moje, a czas ucieka.  

– Poznaję. Ewelina – potwierdził. Inteligentne, zważywszy, że przed chwilą się 

przedstawiłam. – W czym mogę pomóc?  

– Ja nie chcę pomocy! – wypaliłam. – Ja bym chciała, żeby mi pan nie przeszkadzał! Co to 

za cofnięcie uprawnień, wycofanie z akcji, co oznacza to nasłanie na mnie policji?  

Asystent milczał przez chwilę.  

– Uznałem, że twoja akcja...  

– A co mnie to obchodzi?! 

Warczałam jak wściekły Reksio, ale nie zamierzałam ukrywać swojego stosunku do jego 

decyzji i do niego bezpośrednio.  

– Po prostu uznałem... – chciał zacząć jeszcze raz, ale znów mu przerwałam:  

– I figę mnie obchodzi, co pan uznał. Ma pan koordynować moje działania, udzielać 

informacji, wysyłać ludzi, ale podczas akcji ja podejmuję decyzje. Odwołać akcję może pan 

tylko w sytuacji, gdybym postąpiła wbrew regułom podstawowym. Więc łap pan za telefon, 

dzwoń pan do naszego policmajstra z Komendy Głównej i przywróć mnie pan, że tak powiem, 

do służby, bo mi policjanci próbują pokrzyżować szyki. Jakby nie pana dyrektorskie decyzje, 

pewnie odnalazłabym już Spidiego. A tak, znalazłam beczący magnetofon, wielką plastikową 

pielęgniarkę i sztucznego lekarza.  

– Sztucznego...?  

– Fałszywego. Wynajętego na wabia. Czekam na informacje korzystne dla mnie.  

Nawet się nie pożegnałam. Ale wcale nie żałowałam – nawciskałam mu trochę błota i bardzo 

mnie to rozluźniło. Potrzebowałam luzu i spokoju.  

Z bankomatu przy okrągłym PKO w pobliżu Pałacu Kultury wyjęłam pokaźną sumę pieniędzy 

i uciekłam stamtąd jak najszybciej. Nie mogłam wykluczyć, że asystent natychmiast dostanie 

informację, gdzie użyto karty kredytowej Fundacji, i każe mnie śledzić, a może nawet da znać 

na policję. Mógł też zresztą zablokować kartę, musiałam więc mieć przy sobie gotówkę.  

Z drugiej strony, nie znając myśli tego wariata, nie chciałam w hotelu czy sklepie płacić 

kartą, bo mógłby prześledzić moją drogę.  

Poprawiłam plecak i podeszłam do najbliższej taksówki.  



– Proszę mnie zawieźć do jakiegoś dobrego hotelu. Tylko nie tu – wskazałam złocisty, wysoki 

gmach. – Gdzieś w tej okolicy – wyjęłam mapę i palcem zarysowałam krąg. – Może być drogi.  

 

 

wtorek, godz. 21.20 
– Ewelino, byłam tam, ale nie przysłałaś nikogo! – powiedziałam zdziwiona. Tak to 

przynajmniej miało zabrzmieć.  

– Spóźnili się... – powiedziała głośno, a cicho dodała: – Możemy się spotkać? Jeszcze dziś?  

Trochę mnie zaskoczyła, ale w końcu też chciałam ją widzieć. Moja taksówka dojeżdżała już 

do  hotelu.  

– Dobrze, spotkajmy się...  

– Ale gdzieś na uboczu, proszę...  

Ciarki przeszły mi po plecach. Ale skoro chce ubocze, dostanie je! Założyłam okulary, przez 

chwilę wpatrywałam się w mapę, po czy powiedziałam cicho:  

– Wiesz, gdzie jest Wawrzyszew i ten fort? I niedaleko cmentarz? 

– Wiem, wiem...  

– Masz latarkę?  

– Jasne. Wezmę – szepnęła.  

– A boisz się duchów?  

 

 

wtorek, godz. 21.40 
– Dobry wieczór, Ewelina z tej strony, z Norbertem mogę mówić?  

Zapadła chwila ciszy, po czym słuchawkę podniósł nowy znajomy z siódmego piętra.  

– Jak znalazłaś mój numer?  

– Tajemnica! – odparłam, odkładając na siedzenie taksówki wielką książkę telefoniczną 

Warszawy. – Ale możesz zgadywać: gdy zna się czyjeś nazwisko i adres, jak szukać numeru 

telefonu...  

– No tak, tak... – odparł. – Co się stało?  

– Chcesz pomóc słusznej sprawie?  

– A o co walczymy? – zapytał rzeczowo.  

– O dzieci.  

– Jakie?  

– Małe.  

– Ale co, zbieramy jakieś pieniądze, szukamy im rodzin zastępczych...?  

– Zimno, zimno – powiedziałam, wiedząc, że mam go już po swojej stronie. W końcu mówił 

„my”.  

– No to czego szukamy?  

– Mówiłam już. Dzieci.  

– Zgubiły się?  

– Zostały porwane... 

W trzy minuty później podałam taksówkarzowi banknot, wzięłam resztę i wpadłam do hotelu.  

– Dzień dobry, chciałabym jakiś spokojny apartament na jedną noc.  

Podałam recepcjoniście dowód.  

– Pani Marta Kondracka... – wpisywał dane w komputer. – Adres... karta, gotówka?  

– Gotówka. Mogę tu skorzystać z Internetu?  

– Oczywiście, na dole... – wskazał dłonią małą salkę obok kawiarni.  

Jak przystało na solidną firmę, mój plecak wziął w dłoń młody mężczyzna w uniformie i 

pojechaliśmy windą na drugie piętro.  

Nawet nie zapalałam światła. Z plecaka wyjęłam kartkę, długopis, lornetkę, gaz w sprayu i 

popędziłam do komputera.  



Byłam głodna, ale żołądek musi zaczekać.  

 

 

wtorek, godz. 23.00 
Dokładnie o jedenastej kobieta podeszła do półokrągłej, kutej bramy. Zwykle zamknięta – 

teraz była uchylona. Niech mi wybaczy ksiądz proboszcz, ale przeważyły względy 

bezpieczeństwa. Poza tym użyłam wytrycha uniwersalnego i zameczek nie został uszkodzony.  

Zdążyłam spenetrować cmentarz i ukryć list złożony zaledwie z dwóch zdań. Aby jednak 

zabezpieczyć się dodatkowo, od pół godziny siedziałam na drzewie czterdzieści metrów od 

wejścia na cmentarz i rozglądałam się we wszystkie strony w poszukiwaniu przyczajonych 

bandziorów, obserwatorów, i – niestety – policjantów.  

Wciąż miała na sobie sukienkę w grochy, teraz jednak narzuciła na nią moherowy blezer. 

Mojej bluzy nie przyniosła. Nieważne.  

Zatrzymała się przy wejściu na cmentarz, obrzuciła słabo oświetloną okolicę ponurym 

spojrzeniem i weszła przez bramę. Tu miała czekać.  

W tym momencie zza pobliskiego drzewa oderwała się wysoka postać w bluzie z kapuzą, 

która szczelnie ukrywała twarz. Chwiejąc się jak marynarz, przygarbiony człowiek dotarł do 

wejścia na cmentarz i bez oporów przekroczył bramę. Zatrzymał się przy kobiecie i podał jej 

małą kopertę.  

To był punkt kulminacyjny – jeśli mimo mojej obserwacji w okolicy ktokolwiek na mnie 

polował, musiał teraz wyskoczyć z krzaków, z wiśniowego jeepa grand cherokee stojącego przy 

murze albo fiata ducato zaparkowanego blisko kutej bramy.  

Ale człowiek w kapturze odwrócił się, opuścił cmentarz i odszedł w cień nieniepokojony przez 

nikogo.  

– Dzięki, Norbert – szepnęłam pod nosem.  

Przejechał pół Warszawy tylko po to, by wykonać moje polecenia. Ani słowem nie zająknął 

się, po co ma na kartce napisać: Szukaj grobu Anny Jantar. Tam list.  

Nie musiałam improwizować – z opisu zawartego na stronach internetowych 

www.mariamagdalena.pl/historia/cmentarz.htm dowiedziałam się jeszcze w hotelu, że obok 

sztabskapitana Wincentego Brzozowskiego z drugiego batalionu saperów zmarłego we wsi 

Wawrzyszew spoczywa współczesna piosenkarka Anna Jantar.  

Jeszcze raz obrzuciłam okolicę czujnym spojrzeniem, podsuwając okulary na nosie. Była 

sama. Nie zadzwoniła do nikogo, nie sięgała po ukryty sygnalizator. Rozglądając się trwożliwie, 

poszła w głąb cmentarza. Dałam jej godzinę. Potrzebowałam czasu, by ostatecznie przekonać 

się, czy ktokolwiek obserwuje teren. Pięć minut odczekają. Dziesięć – bez problemu. Nawet 

dwadzieścia. Ale potem zaczną się skradać, przechadzać, zaglądać...  

Siedząc na gałęzi, z wysokości pierwszego piętra widziałam jej manewry latarką. Poszła w 

nieodpowiednią stronę, ale po chwili zawróciła.  

Niespełna pół godziny zajęły jej poszukiwania grobu słynnej piosenkarki. Potem w świetle 

latarki przeczytała list, odwróciła się i poszła do bramy.  

Zeskoczyłam z drzewa i schowałam się w cieniu po drugiej, mrocznej stronie ulicy.  

W minutę później kobieta stanęła przede mną.  

– To było konieczne? – zapytała zdyszana. Chyba bardziej ze strachu niż z wycieńczenia. – 

Nawet nie wiedziałam, że ona tam leży!  

– Konieczne. Chodź!  

Poszła za mną w lewo, potem skręciłyśmy między budynki. Obok stuletniego domu, w cieniu, 

pod dziko pachnącym bzem, ukryta była nadpróchniała ławeczka. Nikt nas tu nie mógł dostrzec 

i podsłuchać.  

– Siadaj – rozkazałam i wsunęłam się pod baldachim gałązek i liści. – A teraz czekam na 

prawdę, całą prawdę i tylko prawdę.  

– To znaczy co? – speszyła się.  



– Może ja ci powiem, co wiem, a ty mi powiesz, czego nie wiem, dobrze?  

Zacisnęła pięści i skinęła głową.  

– No to mamy taki gips – zaczęłam cicho. – Nie jesteś matką Spidiego i nie masz na imię 

Ewelina. Jesteś pielęgniarką, nazywasz się Albina Soniak. Jakiś czas temu z dnia na dzień 

zrezygnowałaś z pracy i zerwałaś kontakty ze starymi znajomymi. Mieszkasz gdzie indziej, 

telefon masz inny...  

Robiła coraz większe oczy, ale nie zaprzeczała. Ciągnęłam więc:  

– Kiedy poszłam do przedszkola pytać o Spidiego, bandyci już wiedzieli, że się tam 

wybieram. Napuścili kolesia z kuszą. Ale on nie miał mnie przeszyć bełtem. Miał mnie 

nastraszyć. Zresztą udało mu się, choć zapłacił za to. A na dole czekałaś ty. Udając matkę 

Spidiego, miałaś się do mnie przyczepić i zdobyć moje zaufanie. I udało ci się. Zamiast 

detektywom, moją informację o planowanym oddaniu dziecka przekazałaś bandziorom, a oni 

upozorowali całą scenę. Wiedzieli, że w ostateczności wezwę policję, wynajęli więc za parę 

groszy ludzi do tej zabawy albo wysłali jakichś swoich cieciów. Policja przyjechała, a ja zostałam 

ostatecznie skompromitowana. To lepsze, niż mnie wyeliminować. Teraz mogę sobie dzwonić 

do nich, wyśmieją mnie i każą się leczyć.  

– Dużo wiesz, ale...  

– ...ale wiem coś jeszcze – wpadłam jej w słowo. – W każdym razie domyślam się. Nie 

współpracujesz z nimi dla pieniędzy i z własnej woli. Zmusili cię? To chciałaś mi powiedzieć? 

Nie chcesz, ale musisz badać porwane dzieci, opiekować się nimi...? Przecież to ciebie widziałam 

w mercedesie z tym lekarzem, to ty jesteś na zdjęciu – pokazałam jej fotografię otrzymaną od 

Agnieszki.  

Teraz dopiero się rozpłakała. Wtuliła głowę w moje ramię i szlochała coraz głośniej.  

A ja objęłam ją, odgarnęłam loki i szepnęłam:  

– Twój synek nie wyjechał do rodziny, prawda? Oni go mają? Widujesz go?  

Płakała jeszcze chwilę, a ja mogłam sobie tylko wyobrażać, jak to jest, kiedy jest się matką. 

Kiedy dla dziecka zrobi się wszystko, przekroczy wszelkie granice, wykona każde polecenie.  

– Mieszkam z nim – odparła, podając mi małą fotografię roześmianego czterolatka. – Ale nie 

mogę go zabierać, kiedy wychodzę. Mam przydzielony pokój na terenie posiadłości, ale z synem 

opuszczam mury tylko pod obstawą. Rzadko... – znów rozpłakała się, ale już tylko na sekundę. 

– Oni zagrozili, że sprzedadzą go, jak tamte dzieci... Ale ja nie mogę już tego ciągnąć. Muszę 

to robić, bo mam syna, ale nie mogę na to patrzeć, bo mam syna... Rozumiesz mnie? Prawda? 

Pomożesz?  

Głaskałam ją jeszcze przez chwilę, po czym oddałam jej zdjęcie dziecka i powiedziałam:  

– Pomogę ci. W innych warunkach zadzwoniłabym po policję, ale nie zechcą mnie słuchać. 

A ty pewnie wszystkiego się wyprzesz... Nie, nie tłumacz mi. Rozumiem. Jak widzisz, wiem 

dużo.  

– Ale nie wszystko się zgadza – powiedziała nagle. – Ja im nie przekazałam, że dzwoniłaś i 

że ma być przekazane dziecko. Myślałam, że zrobicie obławę i ten koszmar się skończy.  

– Nie powiedziałaś? – uniosłam brwi.  

– Nie.  

– I nikt nie słyszał naszej rozmowy?  

– Nikt. Za to...  

Znieruchomiałam.  

Na początku uliczki pojawił się czarny półciężarowy samochód. Mógł to być dostawca czegoś 

dokądś, ale jechał bardzo powoli, a z okna pasażera w bok strzelał mocny promień szperacza.  

– Za to co? – zapytałam, łapiąc ją za rękę.  

– Za to w okolicach fortu znaleźli zemdlonego chłopaka, którego nazywali Kafel. Nie 

pamiętał, co mu się przytrafiło. A potem, godzinę przed planowanym przekazaniem dziecka, 

przybiegł taki jeden pomocnik prezesa i powiedział: „Ona tam jest! Chodzi po terenie!” I zawołał 



prezesa do komputera. Szybko wydzwaniali po jakichś ludzi, kazali im się przebierać, znaleźć 

wózek... A odbiór dziecka został przełożony.  

– Na kiedy? – zapytałam odruchowo.  

– Nie w czasie, tylko w miejscu. Przełożyli to na parking przed pałacem w Wilanowie. Byłam 

tam, odebrałam zupełnego maluszka, miał pół roku...  

Znów rozpłakała się, a ja, choć miałam tysiąc pytań: o prezesa, o miejsce, w którym 

mieszka, o organizację, która zmusza ją do pracy, nie powiedziałam już nic. Wstałam, 

przeskoczyłam ławkę i położyłam się w gęstej trawie u stóp krzewu.  

W tym momencie silny reflektor przejechał po płocie i jego blask wydobył z ciemności 

siedzącą na ławce kobietę.  

– Albina! – zawołał mężczyzna, wciąż oślepiając pielęgniarkę. – Co to za nocne przechadzki! 

Wskakuj do środka, ale już!  

Kobieta podniosła się, w dwa palce, jak relikwię, wzięła fotografię swojego synka, i 

podreptała w stronę auta.  

Gdy zbliżyła się, poprzez szum silnika dosłyszałam krótkie pytanie kierowcy:  

– Masz?  

Pielęgniarka pokiwała głową.  

– Mam.  

 

 

 

wtorek, godz. 23.45 
 

– Pięć takich kanapek, litr mineralnej, ciastka – jeszcze raz obejrzałam się na stoiska stacji 

BP. – A, jeszcze chusteczki do nosa. Dwie paczuszki.  

– Paliwa nie było? – zaciekawiła się kobieta.  

– Nie ma auta, nie ma paliwa – wzruszyłam ramionami.  

 

 

środa, godz. 00.15 
Klatka schodowa była doskonała. Ciemna, zimna, cuchnąca pleśnią. Nikt nie chciał się na nią 

zapędzać po północy.  

Oczywiście, gdybym opowiedziała komuś, że mając dwupokojowy apartament w hotelu, 

klimatyzowany, z łazienką i tarasem, spędzam noc w zatęchłej klatce schodowej, postukałby 

się w czoło. Problem w tym, że z mojego pokoju nie było widać oszklonej siedziby Fundacji 

„Sani liberi”.  

Odwróciłam małe pudełko i przestawiłam wyłącznik na ON. Potem nacisnęłam małą dźwignię 

do przodu. Trzymałam przez sekundę, po czym pociągnęłam w drugą stronę.  

Samochodzik, który zostawiłam w gabinecie prezesa, powinien był przesunąć kosz na śmieci, 

pod którym tkwił.  

Przez długą chwilę nie działo się absolutnie nic. Wreszcie dostrzegłam, że ochroniarz z bronią 

w dłoni podbiega do szyby, obserwuje ulicę, po czym wraca w miejsce dla mnie niewidoczne. 

Najwyraźniej alarm się załączył, nie było go tylko słychać na zewnątrz.  

Trzy samochody ochrony przyjechały w cztery minuty. Nieźle.  

Pięciu mężczyzn obstawiło teren, ośmiu wtargnęło do środka. Od razu pobiegli w prawo. 

Zobaczyłam ich jeszcze na schodach – w akcji nie używa się windy, w której można by utknąć 

– po czym mignęli mi w wysokim, wąskim oknie na korytarzu piętra.  

Wiedziałam, co teraz robią. System wykrył ruch w gabinecie prezesa, cała czereda wskoczyła 

więc do środka, by odnaleźć intruza. Nie minęło pięć minut, jak zrezygnowani wrócili do 

samochodów. Odjechali.  



Zjadłam kanapkę i popiłam wodą mineralną, po czym znów załączyłam sterowanie i 

pobawiłam się dźwignią. Do przodu – do tyłu.  

Teraz przyjechali w trzy i pół minuty.  

W środku byli minut siedem.  

Nawet przez zamknięte szyby klatki schodowej słyszałam słówka, którymi wyrażali swoje 

niezadowolenie z fałszywych alarmów. Ich słownik, delikatnie mówiąc, daleki był od oficjalnego 

języka literackiego.  

Dozorcy zatrzasnęli za nimi drzwi, a ja sięgnęłam po drugą kanapkę. Jedząc, w świetle 

przyciemnianej czerwonej latarki diodowej obejrzałam jeszcze raz plany, które dostarczył mi 

Mistrz. Siedziba Fundacji „Sani liberi” ma nowoczesne alarmy. Oczywiście do sforsowania, ale 

ich wyłączenie natychmiast powoduje zapalenie się na monitorze kontrolnym strażników 

specjalnej ikonki. To był minus. Plus stanowiło to, że alarm jest tylko dwuobwodowy. Obejmuje 

parter poza portiernią i toaletą. Na drugim obwodzie funkcjonują pozostałe dwa piętra.  

Nie mogłam wyłączyć alarmu, więc postarałam się, aby wyłączyli go sami strażnicy.  

Po trzeciej bułce znów pobawiłam się sterowaniem.  

Trzy minuty!  

Chłopcy pobili dwa rekordy – w prędkości przybycia na miejsce i szybkości wyrzucanych z 

siebie przekleństw. Zgodnie z procedurą wpadli do środka, odwiedzili znany im na pamięć 

gabinet prezesa, po czym poklęli głośno i siarczyście. I odjechali.  

Ostatnie kanapki były z żółtym serem i pastą jajeczną. Wolałabym do tego herbatę, ale 

noszenie termosu nie leżało w moich zwyczajach. W każdym razie nie wiosną.  

Dokładnie w godzinę po pierwszym alarmie po raz czwarty sięgnęłam po sterowanie. Oczy 

kleiły mi się trochę, miałam ochotę oprzeć się o drzwi strychu i zdrzemnąć, ale przypomniałam 

sobie słowa lekarza z mercedesa: „Dziś na biurku prezesa wylądował spis zakontraktowanych 

odbiorców i lista zbadanych maluchów do transferu. Rozumiem, że wchodzicie w to? Bo w nocy 

mam odebrać papier i przydzielić robotę...” 

To wystarczyło.  

Samochodzik ruszył znów: w przód, w tył. I jeszcze raz. Po kilku minutach znów.  

Grzeczni chłopcy, zrobili to, o co niewiasta prosiła. Nie wytrzymali fałszywych wezwań. 

Wyłączyli alarm po ostatniej wizycie.  

Wozy interwencyjne nie pojawiły się ani w trzy minuty, ani w osiem. Mają dość. Teraz 

wystarczy się tam dostać.  

Drobiazg.  

 

 

środa, godz. 01.50 
Chodzenie po piorunochronie uprawiałam od wczoraj częściej niż po schodach. Jeszcze kilka 

dni i przyzwyczaję się do tego stopnia, że do szkoły też tak będę włazić. Niebezpieczne. 

Przynajmniej dla oceny z zachowania.  

To była część zadania najbardziej narażona na przypadkowe odkrycie. Ludzie jednak, choć 

przechodzili pode mną, nie mieli w zwyczaju o drugiej w nocy zadzierać głów zbyt wysoko. I 

dobrze.  

Specjalne rękawiczki z wszytymi zachodzącymi na siebie blaszkami zostały opracowane w 

laboratorium naszej Fundacji i wdzięczna byłam specjalistom za to wyposażenie. Gruby drut 

pokryty był rdzą, a moje ręce dość się już nacierpiały w poniedziałkowej zabawie w spider-

woman, kiedy nie miałam dostępu do swojego sprzętu. Teraz wystarczyło mocniej zacisnąć 

palce, a rękawice trzymały mnie jak zaczarowane.  

Stanęłam na gzymsie pierwszego piętra przodem do ściany, aby plecaczek nie utrudniał mi 

ruchów. Okno gabinetu prezesa znajdowało się w odległości trzech metrów. Pode mną 

przejechał autobus, przeturlało się hałaśliwe towarzystwo. Na przystanku zatrzymało się 

małżeństwo z trzyletnią dziewczynką.  



Pochyliłam się i złapałam przytwierdzony do ściany uchwyt przytrzymujący kamerę. Jej oko 

skierowane było na wejście do siedziby „Sani liberi”. Przeszłam pod urządzeniem i przykleiłam 

się do ściany. Czułam, że serce bije mi z siłą kowalskiego młota wyrabiającego nadgodziny.  

Ufając już tylko własnemu zmysłowi równowagi, miękko stawiałam stopy, centymetr po 

centymetrze przesuwając się wzdłuż chropowatego muru. Gzyms był szeroki – miałam do 

dyspozycji dobre dwadzieścia pięć centymetrów. Przejście nad piaskownicą po desce tej 

szerokości nie stanowi problemu dla pięciolatka!  

Ale moja deska sterczała na wysokości ośmiu metrów nad betonowym chodnikiem, więc 

zadanie okazało się jakby trudniejsze. Inna rzecz, że od dawna już nie jestem pięciolatkiem.  

– Mama! – usłyszałam z dołu. Spojrzałam w tamtą stronę dopiero, kiedy szczęśliwie dotarłam 

do niszy, w której mieściło się okno. Przykucnęłam i oparłam głowę o ciemną szybę.  

– Mama, tam jest duży pająk!  

Dziewczynka z zadartą głową śledziła moje ruchy, jednocześnie szarpiąc mamę za kurteczkę.  

Poczułam się jak kaczka na strzelnicy. Nie miałam drogi odwrotu, jedyną kryjówką było 

wnętrze budynku. Ale, jak to zwykle, budowniczowie złośliwie zamontowali okienne klamki od 

środka, a z zewnątrz już im się nie chciało! 

Matka nie reagowała na szarpanie, półgłosem dyskutując z mężczyzną o zapasie biletów.  

– Mama, ten pająk coś rysuje!  

– Dobrze, słowiczku! – odrzekła odruchowo kobieta, nadal jednak nie uniosła głowy.  

A pająk rzeczywiście rysował. Kółeczko. Wciąż to samo, w jednym miejscu – dokładnie tak, 

jak pokazywali nam specjaliści, i jak można czasem zobaczyć na filmach, kiedy włamywacz 

przyczepia cyrkiel do szyby za pomocą przyssawki, a potem rysuje kółko ostrym diamentem.  

Jeśli mnie zobaczą, będę improwizować. Na razie nie mam innego wyjścia. 

Szyba ustąpiła po pięciu minutach. Z lekkim sapnięciem rozszczelniło się próżniowe okno i 

w ręce został mi cyrkiel z kołem o średnicy dwudziestu centymetrów. Teraz powtórzyłam akcję, 

wycinając mniejszą już dziurkę w drugiej szybie.  

– Mama, pająkowi się udało! – poinformowała dziewczynka, a kiedy na nią spojrzałam, 

pomachała mi ręką. Niewiele brakowało, a uprzejmie odpowiedziałabym tym samym gestem. 

Wówczas już na pewno zostałabym dostrzeżona przez opiekunów dziewczynki.  

Teraz powolnym, płynnym ruchem wetknęłam dłoń do środka i przekręciłam klamkę. Nie 

zapomniałam ani na chwilę, że mam do czynienia ze szkłem. Nadmierny pośpiech mógłby mnie 

kosztować skaleczenie, a co za tym idzie – pozostawienie niepowtarzalnych śladów.  

Okno ustąpiło lekko. Pchnęłam je i wskoczyłam do ciemnego pomieszczenia. Kiedy 

zamykałam za sobą, dziewczynka zaraportowała:  

– Mama, a pająk wszedł przez okno do domku.  

– Pewnie poszedł spać, słowiczku! – odpowiedziała matka, nawet nie spoglądając na córkę.  

Mistrz pod koniec notatek związanych z moim zadaniem zaznaczył:  

 

„Sani liberi” ma tajną kartotekę uprowadzonych dzieci schowaną w skrytce. Wiem o niej jedno: 

pewien człowiek wygadał się, że pożar jej nie ruszy, ale gdyby pojawił się strażak, może się 

zdziwić...  

 

Rozejrzałam się wokół. W świetle przefiltrowanym przez brązową szybę widziałam zarysy 

biurka, fotela skórzanego, sekretarzyka, szafy, czterech wyściełanych krzeseł. Na jednym z 

nich siedziałam jako dziennikarka. Ale to już przeszłość...  

Zamiast miotać się po dwudziestu metrach kwadratowych, usiadłam na biurku i spoglądałam 

podejrzliwie na wyposażenie gabinetu. Dłonie pociły mi się w rękawiczkach, nie mogłam jednak 

zdjąć ich ani na chwilę. Moje odciski palców w miejscu włamania nie wpłynęłyby zbyt dobrze 

na i tak kiepskie kontakty z policją.  

Nic w tym zimnym, służbowym gabinecie nie wydało mi się podejrzane. Przeszłam się więc 

po nim powoli, schylając głowę, przekrzywiając, zadzierając – aby widzieć świat z innej 



perspektywy. Wreszcie, zdenerwowana, przykucnęłam przy podłużnej gaśnicy pianowej w kącie 

pomieszczenia.  

Gaśnica! Ale ja ciemna Mańka jestem!  

Złapałam stojącą w kącie gaśnicę i spróbowałam unieść. Ani drgnęła. Albo komuś wylał się 

na podłogę superklej, albo przytwierdzono ją celowo. Stawiałam na to drugie. W końcu, skoro 

ja się zdziwiłam, to strażak w akcji też byłby zdumiony.  

Ze sprzętem nie należało się szarpać – należało złapać oba uchwyty i przekręcić w lewo.  

Gaśnica stawiła niewielki opór. Wystarczyło unieść. W górę poszedł cały cylinder gaśnicy 

wraz z fragmentem podłogi, na którym stał. Skrytka okazała się nieskomplikowana – po prostu 

pod podłogą wydobyto kilka centymetrów wylewki i zamaskowano deseczką z fragmentem 

parkietu. Kiedy uniosłam do oczu gazetę sprzed pół roku, zobaczyłam szare, porowate dno 

schowka. Zastukałam w nie palcem. Potem złapałam bilet tramwajowy, który leżał przy 

krawędzi, i dno uniosło się jak wieko. Pod spodem zobaczyłam typowy panel zamka szyfrowego 

z przyciskami sensorycznymi. Sensory przez rękawiczki nie zadziałają, trzeba je dotknąć 

palcem, którego wilgoć powoduje przepływ prądu o minimalnym napięciu. Ale można użyć 

innego przewodnika...  

Zanim jednak dotknęłam panelu, usiadłam po turecku i zaświeciłam latarką na sześć 

metalowych klawiszy. Już na pierwszy rzut oka niektóre wydawały się bardziej wytarte od 

innych. Dla pewności musiałam jednak przeprowadzić próbę...  

W krąg światła latarki diodowej wpadł mały stoliczek z elektrycznym czajnikiem i kilkoma 

filiżankami. Stały tam też puszki z kawą oraz herbatą i niedojedzone ciastko z kremem, czyli 

zwykły ptyś.  

– Ptysio, chodź tutaj – szepnęłam i zdjęłam z ciastka górną część posypaną cukrem pudrem.  

Nachyliłam się nad klawiszami i pukając w ciastko, strzepnęłam słodki puder na sześć 

kwadratowych przycisków. Odniosłam potem pozbawioną już cukru część ciastka i dopiero teraz 

dmuchnęłam na klawisze.  

Powszechnie wiadomo, że ludzkie ciało nie jest suche. Pokrywa je pot, woda, tłuszcze, które 

przyklejają się do wszystkiego, czego dotkniemy. Stąd odciski palców. Tym razem 

wykorzystałam tę wiedzę, aby sprawdzić, do których klawiszy proszek się przyczepi, a z których 

będzie można go łatwo zdmuchnąć.  

Zaklejone cukrem pozostały trzy. Więc tylko one były ostatnimi czasy dotykane.  

Ten typ przestarzałych systemów nie pozwalał na powtarzanie klawiszy, więc w grę nie 

wchodziła permutacja, a tylko kombinacja. Ile więc mamy możliwości? Sześć. Jak byczek – 

sześć.  

Spróbowałam: jeden – dwa – trzy.  

Nie odezwał się żaden sygnał, więc wystukałam szybko jeden – trzy – dwa. Cisza. 

Próbowałam spokojnie. Wreszcie za piątym razem do moich uszu doszedł cichy trzask, jakby 

odskoczyła jakaś zapadka.  

– Amatorzy! – uśmiechnęłam się, pamiętając z wykładów, jakie to skomplikowane systemy 

nam pokazywano, jakie obwody antysabotażowe uczono obchodzić. Ale widocznie prezes zaufał 

doskonałemu systemowi alarmowemu chroniącemu sam budynek.  

Skrytka kryła się nie pod podłogą, ale w ścianie. Na wysokości metra kończyła się ciemna, 

dębowa boazeria. Teraz wyraźnie dostrzegłam, że odskoczyła jedna z drewnianych płyt.  

Reszta była formalnością – spośród kilkunastu tekturowych teczek wyjęłam jedną, 

najgrubszą. Otworzyłam. W świetle latarni dostrzegłam uśmiechniętą buzię trzylatka 

siedzącego na białym krzesełku w gabinecie lekarskim. Następne dziecko w kartotece 

sfotografowano w tym samym miejscu, na tym samym taborecie. Za nim stała pielęgniarka.  

– Przedszkole – pokiwałam głową i szybko przerzuciłam kartoteki. Wyniki badań dzieci, 

zdjęcia, ocena punktowa stanu zdrowia, czystości, i coś jeszcze: krótka, dwuzdaniowa ocena 

temperamentu, sposobu wypowiadania się. Fundacja „Sani liberi” nie na darmo nosiła swoją 



nazwę. „Zdrowe dzieci”! Szukali zdrowych dzieci. Potem typowali te, które znalazły swojego 

odbiorcę.  

Kiedy pod siedzibą Fundacji zgasł silnik samochodu, nie miałam jeszcze żadnych obaw. Z 

dołu, z portierni, dobiegł dźwięk rozmowy. Nie żadne okrzyki, alarmy, tylko zwykłe słowa. 

Chciałam przejrzeć całą kartotekę obejmującą dobre trzydzieści dzieciaków, ale głos zaczął się 

zbliżać. Krok po kroku nadchodzili trzej mężczyźni...  

Mogli dreptać do jakiegokolwiek innego pomieszczenia, ale nie mogłam ryzykować. W grę 

wchodziło nie tylko moje bezpieczeństwo.  

Schowałam teczki w pośpiechu, zatrzasnęłam skrytkę i wepchnęłam do malutkiego schowka 

w podłodze starą gazetę. Przekręciłam gaśnicę i zbliżyłam się do okna. Jeśli przejdą dalej, wrócę 

i zrobię swoje.  

Jeśli nie...  

Zatrzymali się w chwili, kiedy przez myśl przebiegło mi, iż miałam coś jeszcze tutaj znaleźć. 

Coś ważnego...  

Mężczyzna tkwiący przy drzwiach wetknął klucz w zamek.  

Skoczyłam na parapet i łapiąc ostrożnie wycięte w szybie kółko, w miarę możliwości 

zatrzasnęłam okno od zewnątrz. Nie mogłam liczyć na to, że nie zorientują się, iż odwiedził ich 

nieproszony gość. Dziura w oknie mogłaby ewentualnie ujść czyjejś uwadze, ale wyziębiony 

pokój od razu będzie śladem...  

– I ty tak, Ziutek, całą dobę w podróży? – doszedł zdziwiony głos z korytarza.  

– Ano nie ma rady. Najpierw namierzałem jednego młodego, co się dobiera do hurtowni 

Załganowa. Teraz jestem tu. Wezmę tylko list dla Generała i zjeżdżam. On nie uznaje poczty 

elektronicznej, boi się, że ktoś nas wyczai. Muszę dowieźć osobiście, a po drodze jeszcze 

nawiedzić Kraków i odebrać wiadomości od tego młodego, od Śledzia – tłumaczył mężczyzna, 

który wszedł do środka jako pierwszy.  

Ze zdziwieniem dostrzegłam księżowską czarną sutannę. Potężny człowiek miał głębokie 

oczodoły i krzaczaste brwi połączone nad nosem. Wyglądał upiornie; gdyby urodził się w 

Szkocji, mógłby dorabiać sobie, strasząc turystów w którymś z zamków. Oczywiście należałoby 

zmienić strój...  

Kiedy postąpił pierwszy krok, dotarły do mnie jego słowa. List dla Generała. List! Przecież 

sama słyszałam, że dziś na biurku prezesa wylądował spis zakontraktowanych odbiorców i lista 

zbadanych maluchów... A ja nie zdążyłam sięgnąć na biurko! 

Stałam na parapecie jeszcze przez chwilę, po czym moje oczy spotkały się z głębokim, 

zimnym spojrzeniem mężczyzny w sutannie.  

Nie krzyknął, nie znieruchomiał. Nawet nie pokwapił się, aby wskazać palcem szybę – taki 

odruch miałby każdy, tylko nie zawodowiec. On od razu wiedział, co robić: sięgnął pod pachę i 

wyjął stamtąd niewielki pistolet. Do dziś nie wiem, jaki, i na figę mi to potrzebne.  

Spojrzałam w prawo, na piorunochron, po którym tu weszłam. Schodzenie byłoby szybsze 

niż wspinaczka, ale i tak za długie. O całe życie za długie.  

Skoczyć nie mogłam – pode mną czyhały płytki chodnikowe i zaparkowana w poprzek 

półciężarówka z krótką kabiną. Postanowiłam więc uciekać w lewo. Ale po wąskim gzymsie 

ucieka się powoli, ostrożnie stawiając stopę za stopą.  

Mężczyzna nie strzelał, jak w gangsterskich filmach, ale cicho wyszedł na gzyms w ślad za 

mną. Dzieliło nas może sześć metrów, i gdyby nie jego długi strój, pewnie nie miałabym okazji 

nikomu opowiedzieć swojej przygody.  

Mimo że uważałam się za sprawną i pchał mnie strach, do plastikowej rynny zbliżałam się w 

ślimaczym tempie. Serce waliło potwornie, starzałam się z sekundy na sekundę, prosiłam 

wszystkich świętych, żeby zesłali teraz jakąś burzę i nagłym piorunem strącili tego drania z 

gzymsu. Ale nie – burzę zsyłają zawsze, kiedy jej najmniej potrzebuję!  

Człowiek nazwany Ziutkiem zmniejszył dystans o połowę, kiedy dotarłam do rynny. 

Przerażające było nie czekające zadanie – w końcu opuszczanie się po rynnie trenowałam do 



znudzenia – ale milczenie ścigającego mnie potwora. I twarz! Wyglądał tak, jakby miał na sobie 

woskową maskę: ani złości, ani strachu, ani sadystycznego uśmiechu. Jak śpiący.  

Objęłam stopami rynnę, trzymając ją mocno. Skórzane rękawiczki ze stalowymi elementami 

bardzo się przydawały. Jeszcze raz spojrzałam na ścigającego mnie niby-księdza i posunęłam 

się w dół, pilnując, żeby okularami nie zahaczyć o metalowe klamry.  

– Mamo, popatrz, pająk wraca! – krzyknęła dziewczynka z przystanku.  

Boże drogi, oni nadal tam stali! Przecież w tym czasie doszliby już na piechotę do Rawy 

Mazowieckiej!  

Kiedy dotknęłam trawy, na dłoni poczułam elektryczny impuls. Ktoś chciał ze mną 

rozmawiać! Ale sobie znalazł chwilę intymną...  

Odwróciłam się i przeskoczyłam chodnik. Dostrzegłam wlepione we mnie oczy stojącej na 

przystanku rodziny – czyli ktoś w końcu zareagował na słowa maleństwa!  

Biegnąc, sięgnęłam do kieszeni. Wśród paru drobiazgów miałam tam dwa małe pudełka-

kapsułki. Jedno z nich wzięłam w lewą dłoń, po czym w prawej ścisnęłam ręczny miotacz gazu 

CS. Skuteczny, paraliżująco-duszący roztwór.  

Upragniony autobus właśnie nadjechał i znudzona rodzinka wsiadała, kiedy przebiegałam 

obok. Skoczyłam za autobusem na drugą stronę i wetknęłam małą kapsułkę w kąt 

półciężarówki. Ponieważ obudowa była namagnesowana, z lekkim kliknięciem przywarła do 

metalu i tak już pozostała.  

W tej chwili z rynny zeskoczył bandzior i rzucił się w moją stronę. Popełnił jednak pierwszy 

błąd tej nocy – postanowił przebiec jezdnię przed ruszającym autobusem. I pewnie zdążyłby, 

bo osiągnął z miejsca imponującą prędkość, ale przebranie, jakie sobie wymyślił, nie sprzyjało 

realizacji celu. Kiedy był już na środku ulicy, kierowca autobusu przyhamował gwałtownie i 

nacisnął klakson. Głośne buczenie na sekundę targnęło powietrzem, a sutanną Ziutka targnęła 

inna siła – zahaczył nią o wystający element zderzaka autobusu. Zamiast biec, z całym impetem 

fiknął dzikiego koziołka przez własne nogi i z pięknym przewrotem zaatakował głową oponę 

autobusu.  

Chętnie poobserwowałabym całe zajście, ale to nie była dobra chwila na teatr. Bo bilet mógł 

okazać się bardzo drogi.  

Odwróciłam się i pognałam co sił w ulicę po lewej.  

W jednej z bram uruchomiłam w zegarku funkcję śledzenia, i na małym plazmowym 

wyświetlaczu pojawiła się pulsująca strzałka i cyfry. Zero przecinek siedem. Zero przecinek 

dziewięć. Jeden przecinek jeden...  

Przyczepiony do samochodu nadajnik GPS przesyłał mi informacje o swoim położeniu. Ja się 

nie ruszałam – a odległość między nami rosła.  

Półciężarówka odjechała.  

Równie szybko pobiegłam dalej. Potrzebowałam taksówki, ale nie chciałam jej wołać w 

pobliżu miejsca, w które najbezczelniej w świecie się włamałam. Dopiero kiedy znalazłam się 

przy ulicy Puławskiej, wskoczyłam do zaparkowanej tam laguny.  

– Dzień dobry – wydyszałam.  

– Dobry wieczór. Dokąd? – taksówkarz nie wykazał cienia zdumienia, że niemal omdlała z 

wyczerpania nastolatka wskakuje mu do auta w środku nocy.  

– Wypożyczalnia samochodów – zdecydowałam. – I jeśli taka jest, chciałabym pożyczyć 

jakiegoś jeepa.  

– Poszukamy.  

W tym momencie przypomniałam sobie o impulsie z zegarka. Odetchnęłam kilka razy i 

spojrzałam na wskaźnik. Przed dziesięciu minutami dobijał się Janusz. Odesłałam mu impuls 

zwrotny i czekałam, wetknąwszy do ucha słuchawkę. Nie interesowało mnie, co pomyśli 

kierowca, kiedy dostrzeże, że gadam do swojego zegarka. Tymczasem nawet nie spoglądał do 

lusterka, zajęty przeglądanie książki telefonicznej.  

Zgłosił się niemal natychmiast.  



– Sorry, że cię budzę, tu Janusz – przedstawił się półgłosem, jakbym nie widziała, kto mnie 

napastuje nocą. Tak czy siak miło było usłyszeć kogoś z przychylnych mi ludzi.  

Odchrząknęłam lekko, uśmiechając się mimo woli.  

– Ty jesteś optymiściątko! – westchnęłam. – Jeszcze nie zdążyłam zmrużyć oczek. Niech 

szlag trafi to moje zadanie. No, wal, czego chcesz?  

Pamiętałam, że Janusz jest bezpośrednim, szczerym chłopem, starałam się więc tak właśnie 

z nim rozmawiać.  

A on zapytał wprost:  

– Beemka. Co to jest beemka? Bo na pewno nie chodzi o samochód marki BMW. Czy to jakaś 

broń biologiczna, czy coś związanego z chemią...? Dowiedziałem się, że będzie dostawa tego 

czegoś do pewnego punktu, ale chciałbym wiedzieć, co to jest.  

A więc takie buty! Może Mistrz mnie powinien dać zadanie, w którym należy się znać na 

chemii, komponentach i toksykologii? Bo Janusz najwyraźniej nie miał o tych sprawach pojęcia.  

– Mistrzunio wepchnął cię w narkotyki, co? – zgadłam bez większych problemów. – Ścigasz 

handlarzy? Wyciągasz kogoś? Zresztą nieważne, nie chcę wiedzieć... To, o co pytasz, to po 

prostu skrót – wyjaśniłam szybko, bo taksówka skręciła pod oświetlony, niewysoki budynek. – 

Trzy litery: BMK. Półprodukt do wytwarzania twardych prochów. Bez tego laboratorium może 

sobie zrobić cukrową watę.  

Janusz miał gotowe następne pytanie:  

– A za jaką ilością warto się uganiać?  

– Za jaką? 

Chciałam odpowiedzieć, że za każdą, sformułowałam to jednak inaczej:  

– Jeśli znajdziesz jedną garść i ją zniszczysz, to może uratujesz życie dziesięciu ludzi.  

– Dzięki – wyszeptał zadowolony. – Powodzenia.  

– Nie będę dziękować, bo zapeszę – bąknęłam i rozłączyłam się.  

Przyjdzie czas na pogaduchy. Mam nadzieję. Jeśli tylko uda się przetrwać te kilka dni...  

Płacąc za kurs, uświadomiłam sobie, że wcale nie mam pewności, że kiedykolwiek jeszcze 

pogadam z Januszem. Z Mirkiem. Z Walkiem. Z dziewczynami... Podła robota.  

Weszłam do wypożyczalni, nucąc sobie pod nosem „Co ja robię tu...? Co ty tutaj robisz?”. 

Zerknęłam na zegarek. Półciężarówka Ziutka oddalona była o siedemnaście kilometrów, pędziła 

dokładnie na południe. A mnie czekał szybki kurs do hotelu, zabranie plecaka, uregulowanie 

rachunku.  

Spokojnie. Zdążę. Przez trzy lata uczyli nas prowadzić różne samochody w przeróżnych 

warunkach. Od trzynastego roku życia siedziałam za kółkiem. Czy raczej za kółkami. Nic na 

siłę.  

– Czym możemy służyć? – zapytał wysoki, szczupły chłopak w garniturze w prążki.  

Nie zdziwiła ich moja wizyta. Klient – nasz pan.  

– Dzień dobry. Chciałabym pożyczyć samochód.  

Skłonił się lekko, pokazując mi skórzany fotel obok biurka. Usiadłam i wyjęłam komplet 

dokumentów wystawionych na Martę Kondracką.  

– Jakiś konkretny samochodzik? – zapytał mężczyzna. – Mały, duży?  

– Chcę jeepa.  

Myślałam, że uniesie brwi, pożartuje na temat moich upodobań. Zastanowi go to, chociaż 

przekrzywi głowę. A on tylko skinął i zapytał:  

– Wrangler czy cherokee? Bo grand niestety jest w trasie...  

 

 

środa, godz. 06.30 
Czarny wrangler potrafił jechać szybko i cicho, a klimatyzacja działała bez zarzutu. Ciągnął 

mocnym czterolitrowym silnikiem z automatyczną  skrzynią, bez problemu przyspieszając tam, 

gdzie to było możliwe i bezpieczne.  



Ścigana ciężarówka jechała w stronę Katowic rozjechaną czteropasmówką przez 

Częstochowę. Nocą jednak nie było tu tłoku, Ziutek sunął sto dwadzieścia na godzinę. Nie było 

mowy, abym go dopędziła – starałam się tylko, by odległość między nami nie rosła gwałtownie.  

O mało nie pogubiłam się, kiedy za Dąbrową Górniczą wskazania z zegarka nagle zwróciły 

się na wschód. Dopiero kiedy dojechałam do zjazdu na autostradę A4, zrozumiałam, że 

mężczyzna skręcił w lewo. Kierunek: Kraków.  

Kiedy pięciozłotową monetą płaciłam za zjazd z autostrady, od półciężarówki dzieliło mnie 

dwadzieścia kilometrów. I choć chwilę stałam, odległość nie powiększała się...  

Skręciłam w prawo, na Kraków-Południe. W kilkanaście minut później przejechałam pod 

wiaduktem pozwalającym na zjazd w kierunku Bielska-Białej i Zakopanego. Kawałek stąd 

zaczynała się słynna Zakopianka. Mnie jednak wiodły znaki zapraszające do Wieliczki i dalej – 

do Radomia. Nie skorzystałam.  

Jadąc za wskazaniami zegarka, skręciłam przy stacji benzynowej pod górę, w 

czteropasmową ulicę Myślenicką. Dwieście metrów, sto pięćdziesiąt, sto... Rozglądałam się 

uważnie, powoli prowadząc auto pustą drogą oświetloną promieniami porannego słońca.  

Po prawej, za siatką, dostrzegłam parking, ale półciężarówki tam nie było. Objechałam więc 

osiedle czteropiętrowych bloków i klucząc, dotarłam do ulicy Pagórkowej. Wreszcie dostrzegłam 

ścigany samochód – stał zaparkowany na końcu ślepej uliczki, przy śmietnikach.  

Zatrzymałam pojazd w odległości stu metrów, wyłączyłam silnik i zamknęłam oczy. Czułam 

się tak, jakby ktoś wsypał mi pod powieki garść piasku. Bolały mięśnie rąk, kark zesztywniał, 

w głowie szumiało. Może za parę lat prowadzenie samochodu przez całą noc nie będzie dla mnie 

problemem, ale dziś, mimo szkoleń, trudno było mnie nazwać doświadczonym kierowcą. 

Dotarłam jednak na miejsce i przez lornetkę dostrzegłam niby-księdza drzemiącego za 

kierownicą z głową odchyloną do tyłu.  

Musiałam dotrzeć do listu, który z sobą wiózł, musiałam poznać spis zakontraktowanych 

odbiorców i listę zbadanych maluchów. Ale przecież nie mogłam napaść tego człowieka i 

zażądać wydania listu. Po pierwsze – pewnie pozbawiłby mnie głowy, zanim zdążyłabym 

powiedzieć, o co mi chodzi. Po drugie, gdybym nawet zaskoczyła go i wydarła dokument, to 

bandyci razem z porwanymi dziećmi schowaliby się w jakąś skorupę, zatarli ślady i przeczekali.  

Nie o to mi chodziło!  

Ziutek spał, ja niemal też. Nie pozostawało nic innego, jak wykorzystać chwilę 

bezczynności...  

Sięgnęłam do zegarka. Ustawianie tego kilkoma przyciskami było czasochłonne, ale udało 

się – alarm zawyje, kiedy zmieni się odległość między mną a nadajnikiem GPS o więcej niż dwa 

metry. Ryzykowałam, że mężczyzna wysiądzie i podrepcze gdzieś sam, zostawiając auto, ale 

pamiętałam, że zapowiadał zawiezienie listu na Śląsk. Może nie byłam orłem geograficznym, 

ale Kraków za żadne skarby nie należał do Śląska. Ani Górnego, ani Dolnego.  

Pokrzepiona tą myślą zasnęłam, zdążywszy tylko zamknąć od środka drzwi i schować do 

kieszeni okularki...  

 

 

środa, godz.12.45  
Brzęczenie było coraz głośniejsze, coraz bardziej natarczywe. Otworzyłam oczy i przez kilka 

sekund trwałam w bezruchu, przyklejona skronią do samochodowej szyby.  

Ziutek, przejeżdżając, obejrzał się przez ramię, założyłam więc okulary i powędrowałam 

wzrokiem za jego spojrzeniem.  

Z klatki schodowej pobliskiego bloku wyszedł wysoki, chudy dwudziestolatek w dżinsach i 

brązowych skórzanych butach wyglądających na wojskowe. Przemaszerował obok błękitnego 

forda sierry i rozglądając się, podreptał w stronę szerokiej ulicy Myślenickiej.  



Kiedy odpaliłam silnik i załączyłam klimatyzację, przed maską auta przemknął na rowerze 

jakiś człowiek. Gdyby to nie było tak nieprawdopodobne, uznałabym, że to nasz niezrównany 

rowerzysta – Mirek!  

Wykręciłam powoli i wyjechałam z osiedla.  

Wstawał chmurny poranek, choć słońce co chwilę spoglądało mi w twarz. Kłębiaste obłoki 

wędrowały jednak po niebie stadami i łączyły się w grube kołdry. Klimatyzacja szybko 

zlikwidowała zaduch, ale wszystko wskazywało na koniec słonecznej pogody. Cóż, przyroda... 

Tym razem sygnał GPS nie pozwolił mi skręcić w Myślenicką. Przejechałam dalej i 

zobaczyłam, że pusta półciężarówka stoi zaparkowana przed zakrętem po lewej stronie drogi. 

Ziutek wjechał nią w głąb ślepej uliczki prowadzącej do jakiegoś zakładu u stóp wzgórza 

porośniętego drzewami.  

Zatrzymałam jeepa sto metrów dalej, za skrzyżowaniem, i skrywając niechęć do asystenta 

Mistrza, skontaktowałam się z Fundacją. Nie zdążyłam jeszcze wyłuszczyć problemu, zdać 

relacji i zażądać pomocy, kiedy człowieczek z kozią bródką wsiadł na mnie jak na łysiejącą 

szkapę:  

– Ewelina, ty jesteś głucha czy jakaś nienormalna?! – ryknął. – Kazałem ci wracać, 

odwołałem cię, a ty sobie buszujesz po Polsce?  

– Skąd pan wie, że buszuję po Polsce?  

Głupie pytanie, przecież centrala Fundacji miała cały czas namiar z satelity. Mój zegarek 

pokazywał pozycję z dokładnością do kilku metrów.  

– Widzę. Słuchaj, jesteś odwołana, mówię ci to ostatni raz, ty widzę umysłowo niesprawna 

jesteś! Wracaj! Masz zakaz działania w imieniu Fundacji, nie wolno ci się kontaktować z grupami 

interwencyjnymi, natomiast policja...  

Nigdy chyba rozłączenie się w trakcie rozmowy nie dało mi tyle satysfakcji, co w tym 

momencie.  

Znów ustawiłam GPS na oczekiwanie.  

 

 

środa, godz. 13.40 
Kiedy półciężarówka mnie mijała, dostrzegłam na jej tyle leżącego plackiem człowieka. 

Przeraziłam się, że Ziutek kogoś zamordował, ale człowiek poruszył się i podczołgał do miejsca, 

w którym przytwierdziłam nadajnik GPS. Teraz zaniepokoił mnie los nadajnika, bo jeśli 

tajemniczy człowiek go znajdzie... 

Sygnał prowadził jednak dalej. Wróciłam tą samą drogą na autostradę, po drodze 

zatankowałam i pognałam w stronę Katowic.  

Wszystko się zgadzało. Mój list pędził na Śląsk.  

 

środa, godz. 18.05 
– Puść mnie, patałachu! – krzyknęła piętnastolatka i pokręciła głową, aż spore, okrągłe 

kolczyki uderzyły w kark, a z włosów poleciały setki maleńkich kropelek. Deszcz nie ustawał od 

godziny. Czarne włosy spięte w koński ogon smagnęły niosącego ją łysego mężczyznę.  

– Siedź cicho! – sapnął zmęczony. – Grzeczna dziewczynka...  

– Rozwiąż mnie, to zobaczysz, jaka jestem cicha i grzeczna! 

Człowiek w wąskich spodniach i wysokich czarnych butach poruszył ramionami, aż 

zaszeleściła jego zielona kurtka.  

– Otwórzcie mi tam, ej! – krzyknął do dwóch ludzi kryjących się za oszkloną ścianą wewnątrz 

willi. – Mam ją!  

Jeszcze przez chwilę widziałam, jak stawiają szamoczącą się dziewczynę i poszturchując, 

prowadzą w stronę wąskiego korytarza obok schodów wiodących na górę. Nie wiedziałam, kim 

była i o co chodziło, nie wyglądała jednak na niemowlę porwane z wózka, mogła więc zejść na 

dalszy plan mojej akcji ratunkowej.  



Leżałam pod tą szklarnią od stu trzydziestu ośmiu lat, zdążyłam już porosnąć mchem i 

algami. A nawet jeśli trwało to nieco krócej, czułam się paskudnie.  

Kiedy po kolejnych trzech godzinach jazdy dotarłam w ślad za sygnałem w okolice 

Tarnowskich Gór, nie miałam pojęcia, czy to już kres mojej podróży. Ponieważ jednak impuls z 

półciężarówki nie przesuwał się, zostawiłam jeepa w krzakach przy asfalcie i zapuściłam się w 

rozległy park. Potem minęłam mokradła i wtargnęłam na teren strzeżony przez grupę 

skinheadów. Tu, przy szklarni, znalazłam dobry punkt obserwacyjny. Namiar z GPS nie był mi 

już potrzebny – wyłączyłam zegarek, aby nikt mi nie przeszkadzał.  

Potężny dwupiętrowy dom zatopiony był w starym ogrodzie. Całość otoczono siatką, którą 

pokonałam bez przeszkód. Za to grupy ochroniarzy uzbrojonych w pistolety i miotacze gazu nie 

miałam jak minąć. A Ziutek – tak zakładałam – znajdował się właśnie w środku. Ze starszym 

siwym człowiekiem rozmawiał na schodach inny mężczyzna, ale mój obiekt przecież nie 

odjechał stąd nie swoim autem.  

Chyba.  

Oby.  

Z pomieszczenia po prawej wyszedł człowiek w białym fartuchu. W pierwszej chwili wzięłam 

go za lekarza, ale nie – to był kucharz pracujący nad jakimiś smakowitymi kąskami. Zniknął w 

drzwiach obok i po minucie wyniósł stamtąd wielki bochen chleba i dwie kostki masła.  

Poczułam, że w żołądku orkiestra odgrywa mi koncert f-mol. Nie jadłam solidnego posiłku 

od wczoraj, i to głód, nic innego, podsunął mi pomysł, jak dostać się do środka. Czy raczej – 

którędy.  

Czołgałam się przez park ponad godzinę, nie przejmując się deszczem. Plecak przezornie 

zostawiłam w okolicach jeepa – nie w środku! – wędrowałam więc sobie wokół wielkiego domu 

bez większego obciążenia.  

Kieszenie zalegały mi głównie te elementy wyposażenia, które pozwalały uśpić lub 

obezwładnić ludzi niemiłych mojemu sercu.  

I szczęce.  

Spiżarnia i kuchnia starego domu leżały na tej samej gospodarczej ścianie, co kotłownia. 

Wprawdzie nie dostrzegłam nigdzie śladów węgla, pewnie dziś wszystko ogrzewane było jakimś 

olejem opałowym, ale w czasach, kiedy dom zbudowano, ktoś tu dostarczał węgiel. Jakąś drogą 

musiał się dostawać do kotłowni.  

Skoro węgiel mógł, to i ja...  

Po kilku minutach obserwacji terenu uznałam, że nikt się nie wybiera w te okolice. Jednym 

skokiem przesadziłam drogę wyłożoną sześciokątnymi płytami i wskoczyłam w zagłębienie 

czarne od węgla.  

Metalowe, częściowo zardzewiałe drzwi były zamknięte na dużą kłódkę. Sięgnęłam do lewej 

górnej kieszeni kamizelki. Niejeden włamywacz dałby dużo za nowoczesny, tytanowy komplet 

wytrychów nastawnych. Ale ja nie wystawiałam ich na aukcję.  

Kłódka ustąpiła po dwóch minutach.  

 

środa, godz. 19.00 
Abu-abu, jak mawiał kucharz w komedii „C.K. Dezerterzy”. Abu trochę ryzyka, abu pusty 

bandzioch...  

Zaryzykowałam skok na kuchnię, kiedy kucharz wybiegł do toalety. Porwałam kilka kromek 

chleba, jedną butlę mineralnej i niewielką okrągłą szynkę. Było tu tego tyle, że nie powinien się 

połapać.  

Wyskoczyłam z miejsca kradzieży i schowałam się na powrót w schowku na płaszcze. Jak 

długo będzie mi jeszcze sprzyjać los?  

Nie interesowało mnie to. Miałam chleb i szynkę. Odgryzałam z niej spore kawały, 

dopychając chlebem i popijając wodą. Czułam się wniebowzięta. Jak to człowiekowi niewiele 

potrzeba do szczęścia...  



 

 

środa, godz. 21.15 
Anulował.  

Mimo wyłączonego zegarka sygnał alarmowy docierał do mnie. Ale Waldemar, który przed 

chwilą prosił o pilną pomoc, anulował swoje SOS. Nie minęła minuta, a znów mrowienie w dłoni 

pokazało mi wielkie W. I po chwili litera W z minusem. Kierunek: wschód, odległość: 

pięćdziesiąt dwa kilometry... Nie mogłam mu teraz pomóc, leżałam w schowku na stare ubrania 

pomiędzy płaszczami i sztormiakami. A tam coś niedobrego działo się z Waldemarem. Albo ze 

sprzętem. Z dwojga złego wolałabym to drugie...  

– Generale, są dla pana te wiadomości... – zabrzmiał obok tubalny głos.  

– Trzymaj – odparł tamten władczym tonem. – Na razie trzymaj. Idź się przespać. Jeszcze 

przez półtorej godziny będę zajęty, a potem...  

Co miało być potem, nie dosłyszałam. Skoro jednak wiadomości dostarczone przez Ziutka 

czekają na Generała, to znaczy, że i na mnie poczekają. Półtorej godziny.  

Ludzie powinni się w końcu położyć. Wtedy będę mieć szansę spenetrowania willi. Ochrona 

pilnuje na zewnątrz, aby nikt się nie dostał, chyba nie będzie chodzić korytarzami przez całą 

noc...?  

Generał...! 

Czyżbym miała przyjemność z tajemniczym Generałem, którego istnienie podejrzewali dotąd 

najwięksi specjaliści? Generał kierujący potężną organizacją przestępczą, wpływający na różne 

gałęzie pozaprawnego „przemysłu”, na polityków, na biznesmenów... Dla wielu był tylko bajką, 

wymysłem. A tu odzywa się ludzkim głosem!  

Nie mogłam go jednak napaść i spoliczkować, choć byłoby za co. Musiałam czekać...  

Przewróciłam się na drugi bok, zakryłam głowę sztormiakiem i wbrew wszelkim 

niebezpieczeństwom po prostu zasnęłam.  

 

 

środa, godz. 22.20 
Dłoń musnęła moją twarz, a ja, budząc się, o mało nie krzyknęłam. Jak w starych horrorach, 

w półmroku dostrzegłam jasną rękę sięgającą w ciemność. Tyle że natychmiast przypomniałam 

sobie, gdzie jestem. Nie wrzasnęłam, ale zdjął mnie jeszcze większy strach. Już wolałabym 

spotkać się z wampirem...  

Nie bardzo jednak miałam wybór. Mężczyzna, którego dostrzegłam między wiszącymi 

ubraniami, mógł mieć dwadzieścia pięć lat, ale na twarzy nosił ślady potyczek z kilku wojen 

światowych. Ogolona głowa i szeroki kark pozwoliły mi przypuszczać, że w tym domu znalazł 

się jako przedstawiciel faszystowskiej części lokatorów.  

Już zabierał sztormiak, kiedy znów otarł nadgarstkiem o moją głowę. Puścił ubranie i 

pogłaskał mnie delikatnie.  

– Co ty jesteś? – zapytał zupełnie zbaraniały, wtykając głowę między kurtki.  

– Laudanum! – wyjaśniłam mu i uderzyłam z boku łokciem w kark nieproszonego gościa. 

Padł, jednak aby mieć pewność, że nie narobi hałasu, z kieszeni wyjęłam małą fiolkę, 

odkręciłam ją i odwracając głowę podetknęłam mu pod nos. Jego mięśnie rozluźniły się, oddech 

uspokoił. Teraz będzie spał jak dziecko.  

Wciągnęłam skina do komórki, zastanawiając się, czy wie, że laudanum to nazwa starego 

leku usypiającego. Wiedział czy nie, zasnął, a ja zakryłam go płaszczami.  

Czas, by rozpocząć łowy.  

Z komórki łatwo było przeskoczyć na schody. Tam podreptał ten, któremu Generał kazał 

pójść spać.  



Wyskoczyłam i przebiegłam pod wąskie drzwi. Widziałam, jak jeden z mężczyzn wyjmował 

stamtąd miotłę – dlatego nie spodziewałam się zastać w środku nikogo. Tak też było – maleńkie 

pomieszczenie kryło środki czystości.  

Zniknęłam między miotłami, mopami, butlami z odświeżaczami. Zostawiłam minimalnie 

uchylone drzwi i dzięki temu dostrzegłam postać przemykającą po schodach na górze. 

Mężczyzna musiał mnie zauważyć, ale nie podniósł alarmu. Pewnie chce złapać włamywacza, a 

dopiero potem ogłosić światu, jakim jest bohaterem. No to grajmy!  

Przeskoczyłam do kolejnej kryjówki – ryzykując, wpadłam do małego pomieszczenia na 

półpiętrze. Okazało się zupełnie pustym, nieoświetlonym pokoikiem, więc po zamknięciu drzwi 

oblepiała mnie całkowita ciemność. Ale znów uchyliłam je i spojrzałam przez szparę...  

Bandzior skrył się w załomie półpiętra, pod płaszczami wiszącymi na drewnianym wieszaku. 

Nie czekałam – im szybciej tam dotrę, tym bardziej go zaskoczę! Wybiegłam z pokoju i w dwóch 

cichych skokach dopadłam czającego się mężczyznę.  

Walka nie ma być piękna, spektakularna, medialna – mawiał mój instruktor karate. – Ma 

być wygrana.  

Bez ostrzeżeń złapałam więc schowanego człowieka i z krótkiego dystansu palnęłam go 

prawym łokciem w przeponę. Zanim się zgiął, z wyprostu dostał jeszcze cios w kark. 

Wystarczyło – padł jak kłoda w mrok pod płaszczami i złożył się jak szwajcarski scyzoryk. Zanim 

jednak zniknął, mignęła mi przed oczyma jego twarz... Jakby znajoma...  

Z kamizelki wyjęłam okulary, z kieszeni spodni diodową latarkę. Pochyliłam się nad moją 

ofiarą i zaświeciłam jej w twarz...  

Aż zabrakło mi tchu. Wciągnęłam powietrze w płuca, wydęłam policzki i poczułam, że oczy 

wychodzą mi z orbit. No to mi się dostanie, teraz asystent będzie miał przynajmniej powód, 

aby mnie odsunąć od akcji. Od wszystkiego! Wrócę do Piotrusia i będziemy chodzić na 

spacery...  

Figa! Nawet nie to! Piotruś nie napisał do mnie, choć obiecał! Nie będzie spacerów.  

Zdzielony w przeponę i w szyję, poskręcany i sapiący z bólu leżał przede mną Mirek. Agent 

Fundacji napadł agenta Fundacji. Jakaś paranoja!  

Ale skąd on się tu wziął?!  

Odruchowo pochyliłam się nad nim i postanowiłam go za wszelką cenę przeprosić... 

Pocałowałam go w policzek, w czoło i usta.  

– Mirek, Mireczku, jasssny gwint, ale cię strasznie przepraszam – szeptałam, całując go jak 

jakaś głupia. A jeśli coś mu uszkodziłam?! – Otwórz oczka, proszę cię, co ty tu, do diabełka 

jasnego, robisz? Co ty tu robisz? Czego się czaisz po kącikach, proszę cię, obudź się – jęczałam, 

cmokając go po całej twarzy i unosząc jego głowę coraz wyżej. Niech się stanie cud, niech się 

stanie!  

No i stał się.  

Minęło dobre dwadzieścia sekund, kiedy całkiem przytomnie otworzył oczy i uśmiechnął się 

lekko.  

– Pocałuj jeszcze – bąknął szeptem. – Robisz to z wielką wprawą. 

Puściłam mu ten paskudny, oszukańczy łeb, aż grzmotnął w podłogę. Dobrze mu tak, nie 

wykorzystuje się samotnych kobiet w trudnej sytuacji!  

– No i jeszcze mi guza nabije! – Mirek rozmasował sobie potylicę, a mnie się trochę głupio 

zrobiło – powinnam jednak kontrolować odruchy.  

Skoro jednak spotykam swojego człowieka, może mi pomóc! Co dwie głowy to nie jedna, 

nawet jeśli łeb Mirka jest poobijany i tępawy ze względu na przyrodzoną płeć...  

– Wstawaj – szepnęłam mu do ucha i zapytałam: – Mireczku, nie wiem, czego tu szukasz, 

ale pewnie nie przygnało cię na wakacje do tej szczurzej norki. Rób swoje, ja chcę się tylko 

czegoś dowiedzieć. Nie widziałeś tu faceta o szerokich barach, z twarzą jak kowadło, z oczami 

osadzonymi głęboko jak u orangutana? Nosi sutannę. Aha, i brwi. Ma zrośnięte brwi. Nie 

widziałeś go może?  



Uniósł się i lekko przekrzywił głowę.  

– Szukasz Ziotasa – stwierdził stanowczo.  

– Ziotas? – Poznałam go jako Ziutka, ale to przecież nieważne. – Niech będzie. Widziałeś 

go?  

– Jest na górze – szepnął. – Chyba na górze, bo na dole nie widzę żadnej sypialni. Też go 

szukam.  

Wyciągnęłam do niego dłoń, a on odruchowo się skulił. Czyżbym była aż takim potworem?  

Mirek wychylił się w prawo, szybko lustrując szerokie oszklone patio na parterze.  

– Chcesz go potraktować tak jak mnie? – zapytał, gdy przekonał się, że na horyzoncie nie 

ma ochroniarzy.  

– A miałbyś coś przeciwko temu?  

Złapałam jego rękę i pociągnęłam w stronę schodów. Pobiegł za mną cicho, wcale nie 

wyrywając ręki.  

– Możesz mu nawet coś złamać – szepnął, ściskając moje palce. Nie musiał tego robić, nie 

było powodu, by trzymać mnie mocniej niż przedtem, właściwie nie znalazłam żadnego powodu, 

abyśmy dalej ściskali swoje dłonie... A jednak żadne z nas nie puszczało...  

– Złamię – obiecałam, poruszając palcami. – Z całą przyjemnością. Ale najpierw muszę mu 

coś odebrać.  

Sprawdziliśmy korytarz w dole i na górze. Spokój, cisza.  

Mirek pochylił się nad moim uchem, dotykając go wargami.  

– Przydała się informacja ode mnie? – zapytał, a ja cofnęłam się tak, że plecami wgniotłam 

go w ścianę. Nie zaprotestował.  

– Bez niej nie byłoby mnie tutaj – odparłam, choć może na wyrost chwaliłam jego 

podpowiedzi. W sumie tylko potwierdził to, co już wiedziałam. Ale niech ma. – Bez niej już 

dawno porzuciłabym swoje zadanie. Bez niej parę dzieciaków nie miałoby już żadnych szans. 

Jesteś kochany!  

Nie zachowywałam się tak na co dzień, ale w odruchu radości, że go widzę, pocałowałam 

jeszcze raz. Zrobiło mi się głupio, dlatego oderwałam się od niego i skoczyłam wyżej, na 

półpiętro. Nikt się tu nie czaił.  

Ruchem głowy poprosiłam Mirka, aby obstawił pierwsze pomieszczenie po lewej stronie, ja 

zaś przyczaiłam się po prawej. Właśnie tu, za pierwszymi drzwiami, winni dyżurować 

ochroniarze. Nie mogli przecież zająć pokoju na środku korytarza – musieli odgradzać 

chronionych od ewentualnych napastników.  

– Gdzie tam do zmiany! – półgłosem powiedział za drzwiami jeden z ochroniarzy.  

A więc trafiłam!  

Wyjęłam z kieszeni dwuskładnikowy usypiacz. W zestaw wchodził niewielki worek wykonany 

z grubej folii i dwie szklane ampułki sklejone wewnątrz. Póki ich zawartość nie została 

połączona, zabawka była bezpieczna jak pluszowy miś.  

Sprawdziłam, z której strony znajdują się otwory wypustowe i wsunęłam od ich strony cały 

wkład pod drzwi. Potem wstałam i krawędzią buta nadepnęłam tak, aby obie szklane ampułki 

pękły.  

Choć niczego nie widziałam, miałam pewność, że pod drzwiami bucha bezwonny i bezbarwny 

gaz, który uśpi ochroniarzy na wiele godzin. W dodatku będzie niewykrywalny już po kilkunastu 

minutach.  

Rozmowy w pokoju ucichły w ciągu dwudziestu sekund. W tym czasie stałam oddalona od 

drzwi, pod które wepchnęłam usypiacz.  

Mirek pilnował sąsiednich, ale w pewnej chwili znieruchomiał i zwrócił się w stronę schodów. 

Miał rację – ktoś nadchodził...  

– W okolicy to może sobie być – zagrzmiał ostry męski głos. – Pytam, czy jest tu, tu!  

– Panie Generale – pisnął inny mężczyzna. – Tego nie wiemy na pewno...  

Ale nie zdążył skończyć. Generał – pewnie ten właśnie słynny Generał! – huknął na niego:  



– Milczeć! No to wyślij kilku i niech poszukają. Idę pogadać z Ziotasem, musi chyba pomóc 

młodemu w tych Ujazdach.  

I skierował się na schody, u szczytu których tkwiliśmy z Mirkiem.  

Teraz sprawy potoczyły się jak rzucony w przepaść kamyczek. Padłam na podłogę. To dobry 

sposób przeszukania piętra, jeśli ma się ochotę odnaleźć pusty pokój. W pustym zwykle się nie 

świeci...  

Niespieszne, ale prężne kroki zbliżały się.  

Mirek przytomnie na zachowywał się tak jak ja. Bo i po co? Rozglądał się, zapewne badając, 

czy z którychś drzwi nie wyskoczy nagle ochroniarz.  

Dostrzegłam szpary przy progach. W drugich drzwiach po jego stronie korytarza nie paliło 

się światło.  

– Tam – skoczyłam w stronę drzwi, słysząc zbliżającego się Generała. – Tam się nie świeci!  

Złapałam klamkę w locie, starając się biec na ugiętych nogach. Wpadłam do środka i 

skoczyłam odruchowo w prawo, w stronę małego stoliczka. W ułamku sekundy dostrzegłam, że 

pokój nie jest pusty – na łóżku leży mumia egipska. A nawet jeśli niezupełnie, to Ziutek czy 

Ziotas – jak zwał tak zwał – przybrał doskonale mumiastą pozycję. Na plecach, ze 

skrzyżowanymi na piersi rękami i półuchylonymi ustami. Zabawne, gdyby nie tak 

niebezpieczne...  

Mirek właśnie przekraczał w locie próg pokoju. Jeśli się odezwie, będzie po zabawie!  

Nie mogłam czekać. Skoczyłam w prawo za jego plecami w chwili, kiedy zamykał za sobą 

drzwi. Objęłam go od tyłu, zatykając prawą dłonią usta. Odruchowo stawił opór, ale nie było 

czasu na ceregiele – stuknęłam go kolanem w plecy i zmiękł natychmiast. Pozwolił się pociągnąć 

w stronę zasuwanej szafy. Modliłam się, żeby było w niej dość miejsca.  

Mirek chyba się potknął, bo obróciło go tak, że niemal wysunął się spod mojej ręki. Ale w 

końcu bez problemu wcisnęłam się we wnękę, wciągając za sobą chłopaka i zasuwając szafę 

lekkim kopnięciem. To była najwyższa pora – otworzyły się drzwi, a przez szparę dostrzegłam, 

że w pokoju zapłonęło światło.  

– Ziotas, mam sprawę – powiedział głośno Generał.  

Mirek drgnął, jakby chciał wyskoczyć na tego człowieka, więc nachyliłam się i szepnęłam mu 

do ucha:  

– Siedź cicho i słuchaj.  

Rozluźnił się, pewnie uznając, że mam rację. Tak to już jest, chłopcy są od tego, żeby nimi 

podyrygować. Urodzeni żołnierze. Rzucasz rozkaz – i wykonuje.  

Tymczasem Generał zażądał:  

– Nie śpij, kiedy do ciebie mówię, Ziotas.  

– Nie śpię. Tylko tak odpoczywam – wybełkotał zaspany mężczyzna.  

Ale nie dziwiłam się – ostatnio spał bardzo mało.  

Generała to wyraźnie nie wzruszało.  

– Słuchaj mnie uważnie. Załganow ma jakieś problemy z poszukiwaniami, jeszcze nie wiem, 

ale kogoś tam podsyła. Dostałem informację, że będziesz potrzebny jutro w Ujeździe.  

– Gdzie? – ziewał Ziotas. Trudno powiedzieć, aby był dobrze wychowanym dżentelmenem, 

ale chyba nie ta jego cecha była najważniejsza dla Generała.  

– Ujazd. Taka miejscowość – padła odpowiedź.  

– A gdzie to jest? – coraz wyraźniej mówił Ziotas.  

– Nie wiadomo.  

– Nie stać nas na atlas samochodowy? Mam jakiś w aucie...  

– Zamknij się – przerwał mu Generał. – Siadaj. Problem w tym, że Ujazdów w Polsce jest 

jak psów. Nie wiemy, do którego cię puścić.  

– Ale będziemy wiedzieć? – Ziotas wyraził nadzieję. – Bo ja mam na sobotę robotę w 

bagienku.  



– Zdążysz. Jutro najpóźniej koło południa powinniśmy wiedzieć. A co do tych twoich 

szatanków...  

– A właśnie! – przerwał Ziotas. – Mam kopertę od tego śledziowatego młokosa. Nie czytałem, 

nie wiem, gdzie to chcą zrobić. Tak chciał Załganow.  

– I nie czytaj. Ja też nie będę. Chciałbym tylko mieć pewność, że w razie potrzeby znamy to 

miejsce. Wiesz co, Ziotas? Zostaw tę kartkę rano po prostu sub rosam.  

– Gdzie?!  

– Ej, ty, ty... Wszystko trzeba takim jak ty do głowy łopatą! – Generał był zniesmaczony 

ignorancją Ziotasa. Ale spróbował jeszcze raz jak do inteligenta: – Co jest symbolem tajemnicy?  

Pochyliłam się, coraz bardziej zainteresowana rozmową. Gdyby nie paskudne okoliczności, 

powiedziałabym, że ciepły Mirek siedzący tuż przede mną też jest jakimś miłym urozmaiceniem. 

Kiedy ostatnio siedziałam z Piotrem tak blisko? Tak, żeby przykleić się do jego pleców, 

obejmować go rękami i nogami? Ja wiem, że to nie była najwygodniejsza pozycja świata, ale 

przecież nie zawsze chodzi o wygodę. Kiedy przechyliłam głowę, Mirek – chyba odruchowo – 

też drgnął i nasze policzki zetknęły się na kilka sekund. Trudno powiedzieć, czyja twarz była w 

tej chwili cieplejsza... Ale moje dłonie nagle się spociły.  

Tymczasem Ziotas namyślił się nad odpowiedzią.  

– Sfinks? – zaryzykował.  

– Tak, to też – skwitował Generał. – Pamiętasz? Szekspir stwierdził w „Straconych zachodach 

miłości”, że miłość jest „jak sfinks subtelna”. No, nieważne, Ziotasku, mnie chodzi o jeszcze 

inne znaczenie. Nie będziesz z tą kopertą pędził do Egiptu. W starożytności i średniowieczu 

symbolem dochowania tajemnicy była róża. Taki kwiat. Spiskowcy spotykali się nawet w 

pomieszczeniu z zawieszoną pod sufitem różą. Pod różą. Sub rosam, gdybyś znał łacinę – dodał 

ze słabo ukrywaną pogardą.  

– Łacinę? – W tym jednym słowie zabrzmiała odraza. – Ale to martwy język.  

Generał stał już chyba przy drzwiach. Dodał tylko:  

– Tak sądzą tylko bałwany. Ukryj kartkę pod różami. Naszymi. Z kim ja mam to wszystko 

rozwijać...  

Kiedy trzasnęły drzwi, Ziotas zgasił światło i rzucił się na łóżko. Jeszcze chwilę narzekał na 

„pogrzmoconych intelektualistów”, mrucząc do siebie:  

– Generał, nie mogę ci po prostu dać kartki, kretynie? Sub rosam! Dup srozam! Ech, jakbyś 

ty nie był taki bogaty...  

Zamknął wreszcie paszczę, a ja wciąż nie wychodziłam z szafy. Przecież mógł jeszcze nie 

spać.  

Obejmowałam Mirka mocno – może trochę za mocno? – i położyłam mu głowę na karku. 

Oddychał szybko, jakby właśnie biegł przez park. To ze strachu – pomyślałam, po czym 

szepnęłam do siebie w myśli: Ze strachu o mnie. O siebie też troszkę, ale o mnie na pewno...  

Chciałam, żeby tak było. Żeby jakiś chłopak bał się o mnie, troszczył, złościł, kiedy zrobię 

coś ryzykownego. Piotrek wierzył we mnie, w moje karate, intelekt, wierzył, że zawsze sobie 

poradzę. To miło z jego strony, ale w związku z tym nie mogłam liczyć na jego wsparcie. Nigdy 

nie schowałam się w jego ramię i to nie w koszulę Piotrka wypłakiwałam się co jakiś czas. A 

przecież bywało, że musiałam.  

Czy Mirek pozwoliłby mi płakać? Czy stanąłby w mojej obronie? Nie po to, żeby obić 

bandziorom twarzyczki – z tym sobie poradzę. Po to, aby pokazać, że jest ze mną zawsze i 

wszędzie, że mnie wspiera, że stoi po mojej stronie... Ech!  

Pewnie marzyłabym dalej, gdyby nie okropne chrapanie dobiegające z pokoju. Drgnęłam, 

kiedy dotarło do mnie, gdzie jestem i po co.  

Położyłam dłoń na ramieniu Mirka i szepnęłam:  

– Muszę przeszukać jego pokój. On ma tu taką kopertę...  

Nie było powodu, aby tłumaczyć chłopakowi, że mały list może dostarczyć informacji, gdzie 

mogę odnaleźć porwane dzieciaki.  



– Ano ma! – odpowiedział Mirek. – I ja też jej szukam!  

Też? Czyżby nasze akcje się dublowały? To nie pora na wyjaśnienia. Czas uciekał.  

– No to do roboty.  

Poszukiwania trwały prawie godzinę i dopiero tuż przed północą okazało się, że oboje z 

Mirkiem jesteśmy ostatnimi matołkami. On grzebał w szafie, ja w ubraniu. On w butach, ja w 

teczce. On w portfelu, ja w walizce. Krążyliśmy wokół Ziotasa jak dwa sępy, prawie nie 

oddychając. Wiedziałam, że może się w każdej chwili obudzić, ale pamiętając, o co walczę, 

gotowa byłam mu przyłożyć, aby smacznie spał do rana. Albo i niesmacznie, co mi tam!  

A list leżał sobie spokojnie na szafeczce obok jego głowy. Kiedy go znalazłam, o mało nie 

zaklęłam dziko. Boże, jaka ja jestem głupia, tępa, osiołkowata, jak mogłam przeoczyć ten 

papier!  

Kiedy uniosłam kopertę złożoną wpół, Mirek skoczył do drzwi. Uchylił je i sprawdził korytarz. 

Potem krok po kroku powędrowaliśmy w stronę wyjścia.  

Na półpiętrze przywarłam do podłogi i zsunęłam o trzy stopnie, podpierając się 

przedramieniem i kolanami.  

Dostrzegłam przez oszkloną ścianę hallu ochroniarza stojącego w postawie mało bojowej – 

oparty o betonowy murek, palcem prawej dłoni dłubał w nosie. Po chwili podszedł do niego 

drugi – rozmawiali bez entuzjazmu.  

Teraz musieliśmy zaryzykować: trzeba było się zsunąć o dziewięć stopni i przebyć hall, wciąż 

znajdując się w polu widzenia strażników. Klatka schodowa była przecież oświetlona, a gdybym 

zgasiła światło, co nie stanowiło problemu, na pewno wzbudziłoby to ich podejrzliwość.  

Ruszyłam płynnymi, ale szybkimi ruchami ramion. To one ciągnęły mnie w dół. Nogi tylko 

pchały, lekko unosząc ciało.  

Kilkakrotnie poczułam bolesne stuknięcia w klatkę piersiową, raz kolano zahaczyło o listwę 

przytrzymującą wykładzinę. Ale to nic – ważne, że do niszy z płaszczami pozostało nam tylko 

pięć metrów.  

Starałam się, jak mogłam, a Mirek – choć pewnie potrafiłby się czołgać znacznie szybciej – 

lojalnie pozostawał z tyłu. 

Nie spoglądałam na ochroniarzy, by nie przyciągnąć ich wzroku. Dopadłam niszę i wsunęłam 

się tak głęboko, jak to możliwe, aby Mirek nie miał problemu z ukryciem się.  

Dyszałam chwilę po cichu, wreszcie na poziomie podłogi zerknęłam na strażników.  

– Teraz trzeba coś zrobić, żeby odeszli – sapnęłam.  

Czołganie to nie dla mnie.  

– Mają zaraz zmianę warty – trzeźwo zauważył chłopak. – Patrz, jeden poszedł, pewnie po 

zmienników.  

– A drugiego trzeba jakoś unieszkodliwić – westchnęłam.  

Wiedziałam już, jak będę musiała tego dokonać.  

– To znaczy co? Mam skoczyć na niego z dachu? – Mirek wskazał sufit.  

Złapałam go za rękę. Czułam, że mogę mu zaufać, że nie będzie nikomu paplał o tym, co 

zaraz zrobię.  

– Mało czasu – stwierdziłam. – Mam pomysł. Pod warunkiem, że nie będziesz patrzył.  

Miał prawo się zdziwić. Jego oczy niemal wyszły z orbit.  

– Że co? 

– Nie patrz po prostu – zażądałam, choć miałam pewność, że okaże się normalnym, 

ciekawskim facetem. Ale próbowałam. – Obiecaj mi!  

– No – wyjąkał.  

Nie obiecał, a ponieważ wiedziałam, że i tak będzie patrzył, wolałam, że się tak wymigał. 

Oznaczało to, że nie chciał dać słowa, a potem go łamać. Honorowy – a niewielu już dziś 

pamięta, co to honor!  



Wielokrotnie stawiałam wszystko na jedną kartę, ale nigdy się do tego nie przyzwyczaiłam. 

To nie było tak, że z natury byłam ryzykantem. Po prostu nauczyłam się działać w taki sposób, 

by osiągać cel...  

Wyszłam przez oszklone drzwi, rozpinając kamizelkę. Zimny wiatr dmuchnął mi w twarz, ale 

nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Walczyłam właśnie o bezpieczeństwo Mirka, własne, 

i Bóg raczy wiedzieć ilu dzieci, na których tropie właśnie byłam.  

Uśmiechałam się głupio, wyjmując ze spodni bawełnianą bluzę. Ochroniarz dostrzegł mnie 

dopiero w chwili, kiedy poradziłam sobie z połową jej guzików. Biedne, głupie bandycisko!  

Jak u większości facetów, zagrały pierwotne emocje. Wiatr szarpnął rozpiętą bluzą, a on, 

korzystając z oświetlenia potężnej lampy przymocowanej do budynku, wlepił wzrok w moje 

piersi. Phi, też miał się gdzie gapić! Jakby to była Kasia, to rzeczywiście byłoby co pokazać, ale 

ja...?  

Odruchowo wytarł dłonie o sprane dżinsy, poprawił kurtkę ruchem ramion i oblizał się 

obleśnie.  

Co to ja – truskawka jestem?! 

Ale wszystko grało – kiedy zobaczył na wpół rozebraną dziewczynę zbliżającą się do niego z 

radosnym uśmiechem, automatycznie wyłączył móżdżek. Oczywiście jeśli jeszcze posiadał 

jakieś jego namiastki. Wyciągnął przed siebie łapy, odkładając na podmurówkę policyjną czarną 

pałkę. Był teraz podekscytowany, bezbronny i głupi. Nie kazał mi się zatrzymać, nie zadał 

pytania, kim jestem i skąd się wzięłam. Nie! Podszedł i złapał poły mojej bluzy, by dokładnie 

obejrzeć nadchodzący biust.  

Był paskudnym, obleśnym samcem, traktującym mnie jak nową zabawkę-niespodziankę. No 

to będziesz miał niespodziankę, byczku! 

Objęłam go czule za szyję i położyłam głowę na ramieniu. Pod kurtką wyczułam broń. To 

nic! 

W sekundę później szarpnęłam nim w swoją stronę, zapierając się lewą stopą. Prawą 

uniosłam, aż kolano zatrzymało się na kroczu bandyty. Towarzyszyło temu mocne spięcie 

mięśni i gardłowy wydech z mojej strony. Z jego ust natomiast nie wydobył się najmniejszy 

dźwięk. Znieruchomiał na dłuższą chwilę z szeroko otwartymi oczami, ustami i nie wiem czym 

jeszcze. Sprawiał wrażenie, jakby chciał oddychać i starał się bezskutecznie wciągnąć powietrze 

dowolnym otworem ciała. Wreszcie przeciągły syk oznajmił, że ochroniarz znów zaczął 

oddychać.  

Odskoczyłam i przyjęłam postawę hindari-kokutsu-dachi, pozwalającą na skuteczną obronę 

frontalnego ataku. Lewą stopę ustawiłam w kierunku ochroniarza. Prawa, mocno cofnięta, 

odwrócona była niemal pod kątem dziewięćdziesięciu stopni, tak że pięty znajdowały się na 

jednej linii. Niech się zbliży!  

Ale nic z tego. Złożył się wpół i świdrując mnie wyłupiastymi gałami, zaległ trawnik. Pewnie 

był zmęczony, bo zasnął od razu, a jego chrapliwy oddech stał się spokojniejszy.  

Mirek musiał to widzieć. Nie miałam wątpliwości, że gapił się cały czas. Machnęłam więc 

dłonią w jego stronę i podeszłam do jabłoni, by nie być widoczną. Pojawił się, kiedy dopinałam 

ubranka.  

– Miałeś nie patrzeć. Obiecałeś – burknęłam, zerkając na niego znad okularów.  

– Nie obiecałem. Powiedziałem tylko „no”. A poza tym nie patrzyłem – szepnął, ciągnąc mnie 

za rękę przez ogród. Pewnie znał go lepiej, bo prowadził bez zastanowienia.  

Zatrzymałam się, by poprawić but.  

– Jasne, że nie patrzyłeś – przyjrzałam mu się z rozbawieniem. – To skąd wiedziałeś, że 

masz już tu przyjść?  

Zamuliło go tylko na chwilę.  

– Ale chyba byłaś pewna, że będę patrzył, skoro machnęłaś i nawet nie czekałaś na 

potwierdzenie – wywnioskował. – No, byłaś pewna?  

Dopiero daleko za domem pozwoliłam sobie na rozluźnienie.  



– Ech, faceci – zażartowałam, przechodząc obok cuchnących bagien. – Wszyscy tacy sami. 

Nabierają się na proste manewry. I jak ci się podobały?  

Weszłam w las i z kieszeni kamizelki wyjęłam latarkę diodową zakładaną na czoło. Miała 

mocne światło, więc ustawiłam czerwony filtr. Takie było mi potrzebne – jest najmniej widoczne 

w terenie.  

– Jak mi się... podobały? – wybąkał.  

-– No? – szepnęłam, otwierając list odebrany Ziotasowi.  

Dzięki niemu mogę jeszcze zdążyć, mogę odnaleźć maluchy, zanim znikną za granicą.  

– No... Ładne.  

Ładne? O czym on gada...?  

– Ładne? – uniosłam głowę. – Pytam, jak ci się podobały moje manewry odwracające uwagę 

przeciwnika. Myślałam, że powiesz coś o skuteczności, o zaskoczeniu wroga, a ty: ładne.  

Doskonale wiedziałam, że miał na myśli mój biust, inaczej nie jąkałby się i nie oblewał 

rumieńcem. Nawet czerwona latarka nie potrafiła tego ukryć.  

– A, manewry! – zaskoczył. – No, skuteczne. A przecież tylko to się liczy.  

Zgasiłam latarkę i uśmiechnęłam się do niego. Miły facet, bez dwóch zdań.  

– Nie śmiej się ze mnie – wydukał. – Schowaj te błyszczące zęby.  

– Zazdrościsz mi? – znów pochyliłam się nad listem, zapalając latarkę. Wiedziałam już, że 

tę rundę wygrałam.  

– Powinnaś je podczas nocnych akcji maskować jakąś czarną pastą. Najlepiej do butów, 

pożyczyć ci? O, niech ja soplami porosnę, co to jest?  

Pochylił się nad listem i dla odmiany zbladł – dostrzegłam to w sekundę.  

– Dzieciak dostarczony na Księżycową, potem odjechali – przeczytałam. – Czekam na 

gotówkę w czwartek w południe. Jak się spóźnicie, sami szukajcie klientów. Heinrich.  

Mirek zerknął na mnie, jakby go ktoś poczęstował trucizną.  

– To nie ten list! – niemal krzyknął. – To w ogóle nie ta koperta! Muszę tam wrócić i poszukać 

mojej... Ziotas dostał kopertę z informacją o miejscu i czasie złożenia ofiary...  

Zaczął krzyczeć, więc wstałam i zasłoniłam mu usta dłonią. Jeśli dam radę, będę z nim 

współpracować. Jeśli on tego potrzebuje. Zapytałam:  

– Czy mogę ci w tym pomóc?  

– Nie – odrzekł zimno. – Teraz już nie.  

Mirek był bliski złamania żelaznych zasad, w myśl których wzajemnie informowaliśmy się o 

swoich zadaniach tylko o tyle, o ile było to konieczne.  

– Więc nie zdradzaj, co wiesz – wyszeptałam. – Gdyby ktoś wyciągnął ode mnie informacje... 

Sam widzisz, że te wszystkie sprawy jakoś się zazębiają. Ale tam już nie wracaj – pokazałam 

dom kryjący się za fragmentem lasu. – Pewnie znaleźli swojego ochroniarza i przeszukują teren. 

Musisz zdobyć ten list?  

– Tak – objął mnie delikatnie. – Ale nie muszę wchodzić do budynku. Coś mi się wydaje, że 

sami mi go przyniosą.  

Przełożyłam jego dłoń niżej, na moje plecy i przytuliłam się mocno.  

– Bądź mądry i zrób, co trzeba – szepnęłam mu wprost do ucha. – Ja muszę... Chętnie 

pomogłabym ci, ale właśnie dostałam ważny ślad. Mam mało czasu.  

Poczułam zapach zmęczonego, ale bliskiego mi człowieka. Chciałam, aby trwało to wiecznie, 

i dlatego odskoczyłam od niego. Najpierw wykonam zadanie. Potem... Zobaczymy, co potem!  

– Leć – rozkazał. – Leć, ja sobie poradzę.  

– Znajdziesz tę kartkę? Ten list? – zaniepokoiłam się, ale myślami byłam już daleko stąd.  

– Tak.  

Odwróciłam się i pobiegłam przez las, potem drogą. W krzakach czekał nietknięty plecak. 

Wyszarpnęłam z niego notatki Mistrza i rozrzuciłam kartki, zapalając tkwiącą wciąż na moim 

czole latareczkę.  



– Henrich, Heinrich... – powtarzałam sobie, odtwarzając w myślach przebieg wydarzeń. 

Odwołali przekazanie dzieci przy Księżycowej. Zrobili to gdzie indziej. Ja wyjechałam, więc 

wrócili do starego procederu, wiedząc, że w oczach policji jestem skompromitowana i niczego 

nie wskóram. I wreszcie przekazali Spidiego!  

Jeszcze raz obejrzałam list. Pod wyraźnym tekstem pisanym długopisem widniał dopisek 

dokonany ołówkiem: Spidi, zam. spec. – 180 tys. PS. Kubiczek z Sarbinowa – ostatni raz! Pęka, 

nie chce wozić! Kontrolujcie. Wiemy już, gdzie złoto. Zamówienie specjalne! Ktoś chciał 

pięciolatka. I gotów jest zapłacić za niego sto osiemdziesiąt tysięcy. Czego? Złotych? Euro? 

Dolarów? Nieważne...  

Ważne, że miałam adres. Sarbinowo. A w papierach Mistrza właśnie znalazłam notatkę, że 

wielu członków organizacji przestępczej odbywa podróże do... Kołobrzegu! Przecież to blisko!  

Sarbinowo. Mała wieś nad samym morzem, jakieś pięć kilometrów od Mielna, pół tysiąca 

mieszkańców. Kiedyś byłam w Sarbinowie na wczasach w jednym z wielu zakładowych 

ośrodków wypoczynkowych. Z ojcem i jego znajomym, historykiem sztuki, oglądaliśmy 

ostrołukowe okna witrażowe w kościele z połowy dziewiętnastego wieku. Szczycił się wieżą 

zbudowaną na planie ośmiokąta. Miałam kiedyś takie zapędy, że, zamiast się opalać, 

zwiedzałam. Ale to było dawno, dwa lata temu...  

Nie czas teraz na wspomnienia!  

Dopadłam jeepa, bez problemu wyjechałam z błotnistego obniżenia i skierowałam się na 

Katowice. Boże, ile kilometrów mam do Kołobrzegu? Do Mielna? E, tam! Dobrze czułam się za 

kierownicą tego małego potwora. No i dawno nie byłam nad morzem. A wyśpię się jutro.  

 

 

czwartek, godz. 10.55  
Obudził mnie szum morza.  

Złapałam nerwowo kierownicę, czując w sercu napływ adrenaliny. Natychmiast nadepnęłam 

hamulec i dopiero teraz zorientowałam się, że auto stoi grzecznie zaparkowane na poboczu trzy 

metry od tablicy z napisem SARBINOWO. Pamiętałam chwilę, kiedy dojechałam nad morze, 

przejechałam Mielno i miałam świadomość, że zostało mi kilka kilometrów. Ale kiedy 

zaparkowałam i zapadłam w sen – tego nie wiem.  

Uchyliłam okno i odetchnęłam świeżym powietrzem.  

– Przepraszam, panowie – zagadnęłam trzech porannych piwożłopów, uśmiechając się do 

nich idiotycznie. Jak łaskawie zauważył Mirek, miałam błyszczące zęby, i nadeszła chwila, by 

zrobić z nich użytek. – Nie wiecie, czy Kubiczek będzie o tej porze u siebie?  

Nie pytałam, czy tu taki mieszka i gdzie go znajdę. Musiałam sprawić wrażenie osoby 

doskonale poinformowanej. A przecież nie wiedziałam nawet, czy Kubiczek to nie jest jakiś 

pseudonim.  

– A gdzie ma być? – odparł najmłodszy, drapieżnym spojrzeniem omiatając najpierw 

samochód, a dopiero w drugiej kolejności – bezczelny! – moją twarz.  

Ale nawet gdyby zaczął ode mnie, i tak nie miał szans.  

 

czwartek, godz. 11.20 
– I mówisz to tak wprost, kawa na ławę, prosto z mostu? – mężczyzna uniósł spracowane 

dłonie i z hukiem opuścił je na dębowy stół.  

– Tak – skinęłam. Nauczyłam się, że w poważnych sprawach z chłopcami trzeba rozmawiać 

konkretnie. I poważnie. A mężczyzna przede mną był chłopcem, tyle że stuknęła mu już 

sześćdziesiątka. – Mam szansę to wszystko rozbić w puch, drobny puszek. Mogę zatrzymać 

dostawy, odnaleźć dzieci, złapać bandytów.  

– Czyli mnie też – stwierdził z przekonaniem. – Sama powiedziałaś: Wiem, że zajmuje się 

pan przechowywaniem i przewozem dzieci przeznaczonych do sprzedaży. No to co, mnie też 

zgarniesz razem z całą ekipą z Warszawy, z Kołobrzegu i z Beskidów? 



– Nie muszę – stwierdziłam, i żeby wybić mu z głowy głupie pomysły, dodałam szybko: – 

Jeśli będzie trzeba, osobiście zgarnę i pana, i innych. Od szóstego roku życie trenuję karate nie 

po to, by się cackać z bandziorami. Ale jeśli pan mi pomoże, z mojej strony nic panu nie grozi. 

Ja chcę odnaleźć dzieci, reszta to sprawa wtórna. A pan chce się wycofać.  

Milczał przez chwilę, patrząc zmęczonymi, niedospanymi oczyma.  

– Chcę. I nawet nie pytam, skąd to wiesz, kobieto. Dziewczyno. Dziecko. A przepraszam, ile 

ty masz lat?  

Obcesowe pytania. Ale coś muszę odpowiedzieć. A nie lubię kłamać.  

– No przecież muszę mieć swoje lata, skoro dostałam taką robotę, prawda? A co, wyglądam 

na piętnaście?  

Omiótł mnie taksującym spojrzeniem.  

– Na szesnaście.  

Ma oko.  

– To ślicznie. A teraz kawa na ławę. Gdzie mam go szukać? Bo zostało mi niewiele czasu...  

Nawet nie wiedziałam, jak niewiele.  

– Dałem go na transport – westchnął, najwyraźniej pełen obaw. – Ale nie mam tu żadnych 

kartek i notesów, mam schowane i muszę poszukać. Słuchaj, jedź do końca ulicy i skręć w 

lewo, wzdłuż morza – wskazał wyciągniętą dłonią. – Miniesz budynek z wieżyczką, sklep 

monopolowy, potem dom na podmurówce. Dalej masz taką – zatoczył ręką koło – taką jakby 

polanę, wolną przestrzeń. Na środku stoi tylko ścięty pień. Czekaj, przyjdę tam i dam ci znać, 

gdzie go szukać. Będę tam za pół godziny.  

Objechałam całą miejscowość, przypominając sobie wakacje sprzed dwóch lat. Po lewej 

zostawiłam kościół, po prawej bibliotekę, do której wówczas kilka razy zajrzałam, wspinając się 

po schodach od tyłu budynku.  

Miejsce wskazane przez Kubiczka znalazłam z prawej. Zaparkowałam na poboczu i czekałam.  

Przyszedł w samo południe.  

Czy Kubiczek rzeczywiście zdecydował się na współpracę ze mną? Czy skontaktował się ze 

swoją mafią? Czy mam mu ufać? A może chce mnie wyprowadzić w pole, podać fałszywe dane, 

aby mieć czas na zatarcie śladów swojej działalności?  

Musiałam zaryzykować.  

– Widzą nas – powiedział cicho, przystając obok, tuż za ściętym pniem.  

Jeśli chciał mnie zaskoczyć, udało mu się bez dwóch zdań.  

– Więc co teraz?  

– Chcą mnie załatwić. Albo chociaż... – zawahał się.  

– ...nie wykluczają tego? – podpowiedziałam, czując, że mężczyzna wsuwa mi rękę do 

kieszeni kurtki. Po sekundzie odsunął się szybko.  

– Właśnie. Nie wykluczają. Wczoraj dowiedzieli się, gdzie mam złoto. Już nic mnie nie chroni.  

– Złoto? – zerknęłam na niego. – Myślałam, że zajmuje się pan organizacją przerzutu 

dzieci...  

Nikt nie wie, ile kosztowało mnie wypowiedzenie tego zdania bez skrzywienia się ze wstrętem 

i przerażeniem.  

Dzieci!  

– Tak – westchnął. – Ale złoto też im przerzucam. Raz na wschód, raz na zachód. Zależy od 

cen. Mam osiemdziesiąt kilo, i dopóki nie wiedzieli, gdzie, miałem spokój. Ale teraz to jest ze 

mną tak, jak z tobą, kobieto – nie znam dnia ani godziny.  

– Rozmawiał pan z nimi?  

– Oni ze mną – przyznał bez wahania. – Kazali mi cię spławić.  

Znów zerknęłam na fale.  

– Za dwa dni cała ta strukturka przestanie istnieć – poinformowałam pewnym głosem, 

którego długo uczyła nas w Fundacji zawodowa aktorka. Inaczej podobnej bzdury nie 



potrafiłabym wypowiedzieć w sposób przekonujący. – Jeżeli teraz wsiądzie pan ze mną do 

samochodu, uciekniemy im i przeczeka pan kilka dni. Potem nie będzie miał kto pana ścigać.  

Zastanawiał się tylko chwilę.  

– Chodźmy.  

 

 

czwartek, godz. 12.15 
Pierwsza kula utkwiła w lusterku. Nie rozbiła go, tylko przeszyła na wylot. Musiała mieć 

wzmocniony płaszcz. Nienajlepiej to wróżyło.  

Nacisnęłam gaz i jeep skoczył przed siebie. Jednak nie skonstruowano go jako wozu 

wyścigowego. Teoretycznie mogłam jechać z prędkością stu sześćdziesięciu kilometrów, ale 

ścigający mnie mercedes potrafił szybciej. Nie mogłam im uciec.  

Kubiczek na pewno żałował, że zdecydował się ze mną jechać, o ile w ogóle był w stanie 

myśleć. Siedział zapatrzony tępo w asfalt, obiema dłońmi trzymając się specjalnego uchwytu 

dla pasażera.  

Skręciłam w lewo, na drogę do Mielna. Odległość między samochodami zmniejszyła się, ale 

bandyci nie byli w stanie mnie wyprzedzić – wąska droga uniemożliwiała im taki manewr.  

Na granicy Mielna znów raptem skręciłam w lewo. Skoro nie mam wyścigówki, tylko 

terenówkę, pobawimy się w terenie! 

W tył samochodu stuknęła kolejna kula, ale nie wyrządziła mu krzywdy.  

Zwolniłam, wrzuciłam napęd na cztery koła i ledwie sześćdziesiątką pojechałam dalej, obok 

ogrodzonego wybiegu dla koni.  

Pierwszą próbę mercedes zaliczył pomyślnie – po płytach i gliniastej drodze przejechał bez 

zarzutu.  

Skręciłam w lewo i zaraz potem w prawo, na północ. Gdzieś tam, za pasem drzew i krzewów, 

musiało szumieć morze, ale ryk silnika nie pozwalał na dosłyszenie czegokolwiek. Docierało do 

mnie jeszcze tylko walenie mojego serca i świszczący oddech. Szkolenie szkoleniem, ale tam, 

na poligonie wynajętym przez Fundację, nie mogłam przetrenować jednego – sytuacji realnego 

zagrożenia. Strzałów, kul lecących w moją stronę. I tego potwornego, duszącego strachu. 

Wiedziałam tylko jedno – zatrzymać się, przegrać, znaczy umrzeć. A na to nie miałam ochoty. 

Nie dziś, nie teraz! Nie wówczas, kiedy kilkoro maluchów czeka na mój ruch!  

Strach ustąpił wściekłości. Docisnęłam gaz – spod wszystkich kół sypnął piach. Wiedziałam, 

dokąd jadę – spacerowałam i tutaj przed dwoma laty. Krętą drogą przez zagajnik, smagana 

gałęziami, popędziłam wranglera jak dzikiego mustanga. Wskakiwał w kałuże, aby natychmiast 

się z nich dźwignąć i pognać dalej. W lusterku migał mi mercedes, ale tym razem zostawał w 

tyle. Nieważne, ile kosztował – nie stworzono go do takich warunków. A przecież ostatnia 

niespodzianka czekała dopiero na plaży... 

Zerkając to w lustra, to na zieloną, nieruchomą twarz mojego pasażera, zwolniłam, 

wyprostowałam kierownicę i rzuciłam:  

– Trzymaj się mocno!  

Nie była to dobra chwila na formy grzecznościowe. Jechałam wprawdzie tylko czterdziestką, 

ale za to po kamiennych schodkach prowadzących na plażę. Potem przez chwilę samochód nie 

mógł znaleźć przyczepności w piachu, ale trwało to tylko kilka sekund. Skręciłam i popędziłam 

niemal pustą plażą wzdłuż morza, pozwalając, aby koła częściowo zanurzały się w falach.  

Nie dane mi było przyjrzeć się mercedesowi wpadającemu w moją pułapkę. Widocznie 

kierowca zorientował się, co go czeka, i przezornie zawrócił.  

Dotarłam do Mielna i bez problemu wyjechałam szerokim wąwozem między hotelikami. Kilka 

schodków nie stanowiło dla jeepa przeszkody – przeszkoda pojawiła się dopiero na końcu 

uliczki.  

Łączność! 



Nie wzięłam pod uwagę, że przecież przestępcy mają do dyspozycji więcej samochodów. A 

już na pewno stać ich było na komórki.  

Gdy zbliżyłam się do ulicy prowadzącej w lewo do Uścia, w prawo do Koszalina albo z 

powrotem do Sarbinowa, pojawiła się  za mną toyota LandCruiser. Bardzo terenowa. Przede 

mną zaś na środku drogi stało czarne BMW. Rozejrzałam się, ale bez czołgu nie byłam w stanie 

przebić blokady.  

Sięgnęłam do zegarka i szybko wysłałam wezwanie do Mirka. Nikt inny nie przychodził mi w 

tej chwili do głowy. Choć, co tu ukrywać, i on nie mógł dla mnie nic zrobić. Jeżeli jednak zostanę 

przez nich zatrzymana, uwięziona... Niech wie...  

Odebrał w dwie sekundy.  

– Co tam, Ewelinko?  

Boże, jak ja go teraz potrzebowałam!  

Poczułam, że głos grzęźnie mi w gardle. Rzucałam oczami we wszystkie strony, mówiąc 

jakby do siebie. Nie włożyłam słuchawki do ucha, wisiała przyczepiona do kołnierza, ale 

słyszałam dobrze.  

– Masz trochę czasu? – zapytałam grzecznie.  

– No, teraz to już mam – westchnął. – Tylko zamelduję do Fundacji, że nie udało mi się to, 

co miało się udać.  

Zobaczyłam jakiś ruch po lewej.  

– Szkoda... – szepnęłam. – A ja.... Potrzebuję cię. Za dziesięć godzin, jeśli mi nikt nie 

pomoże, będę tylko wspomnieniem – poinformowałam, choć równie dobrze mogło to być 

dziesięć minut.  

Albo sekund.  

– A gdzie jesteś? – spytał szybko.  

Gdzie jestem? A gdzie będę za chwilę? Wiedziałam, że działalność tej ekipy związana jest 

jakoś z Kołobrzegiem. I jeśli mnie zabiorą, to tam. Po co mam mu opowiadać o Mielnie...? 

– Nad morzem. Kołobrzeg – odparłam, sięgając do wyłącznika w zegarku. – I proszę, 

pospiesz się! 

Zza płotu nieczynnej smażalni ryb wyszedł mężczyzna w skórzanej kurtce. Gestem poprosił 

o otwarcie okna. Nie miałam wyboru.  

– Jest środek dnia – oznajmił, jakbym była niespełna rozumu i sama nie widziała. – Centrum 

miasteczka. Nie chcemy tu robić cyrku.  

– To co? – odparłam wściekła. – Mam się sama zastrzelić na uboczu, żeby było przyzwoicie 

i bez zbiegowiska?  

Pokręcił głową i wskazał na Kubiczka.  

– Ten pan jest proszony do nas. Musimy wiedzieć, co pani powiedział.  

Mężczyna wciąż był grzeczny, nie wątpiłam jednak, że to tylko maska, którą jest w stanie 

zrzucić w sekundę.  

Kubiczek był ohydnym draniem, częścią tej układanki, ale jednak miał ochotę ze mną 

współpracować. Czyli być o szczyptę lepszy od nich. Więc spróbowałam go ochronić...  

– Weźcie go, ale nic mi nie powiedział. O to właśnie chodzi! Zmusiłam go, żeby ze mną 

jechał, bo chcieliśmy z niego wydusić informacje.  

Mój pasażer oderwał wzrok od asfaltu i spojrzał na mnie bystrym wzrokiem. Zrozumiał, że 

próbuję wyciągnąć go z bagna.  

– No sam pan widzi – wskazałam Kubiczka – jak milczy. Kiedy się spotkaliśmy, tylko mi 

groził i kazał się odczepić. Dopiero pod lufą zgodził się wsiąść do auta.  

– My też mamy lufy – zapewnił mężczyna na zewnątrz, jakby w odpowiedzi na zagrożenie z 

mojej strony. Absolutnie nie dziwiło go, że mogę mieć broń. Taki świat.  

Zerknął na Kubiczka, a kiedy ich spojrzenia się spotkały, ruchem głowy wskazał toyotę 

tarasującą mi drogę z tyłu.  

– A już myślałem, że sypie. Ale może z niego będą jeszcze ludzie.  



Pasażer szarpnął klamkę, ale zanim wysiadł, znacząco zatrzymał wzrok na mojej kieszeni.  

– Ja nie sypię. A przecież mógłbym rzucić niejedno światło na te wszystkie sprawy – 

powiedział głośno w przestrzeń. Po czym, zwracając do mnie twarz, wyszeptał bezgłośnie: – 

Czerwone, czerwone światło, inne nic nie da...  

Gdybym nie umiała czytać z ruchu warg, jego wysiłki spełzłyby na niczym.  

W tym momencie na skrzyżowaniu pojawił się jeszcze jeden samochód. Białoniebieski 

policyjny passat. Trzej ludzie w mundurach nie wysiadali z samochodu, ale w ich oczach – 

widziałam to z dwudziestu metrów – błyszczało coś, co mówiło mi, że niekoniecznie pracują w 

drogówce.  

BMW cofnęło się i powolutku przejechało obok radiowozu. Kierowca nisko skłonił się 

policjantom.  

Toyota z dodatkowymi pasażerami zawróciła w uliczkę, z której tak nagle wyskoczyła.  

Policjanci powoli ruszyli dalej.  

Zostałam sama. Na jak długo – nie wiadomo i lepiej było nie kusić losu. Przypomniałam 

sobie słowa Kubiczka: „Mnie też zgarniesz razem z całą ekipą z Warszawy, z Kołobrzegu i z 

Beskidów?” 

Beskidy mogłam sobie zostawić na deser. Kołobrzeg był o rzut beretem.  

Odpaliłam silnik i pojechałam szukać nie wiadomo czego.  

 

 

czwartek, godz. 13. 50 
Schabowy był miękki, świeży i doskonale przyprawiony. Restauracja czysta, z klimatem, 

przede mną płonęła świeca, w sali panował szmer kulturalnych rozmów.  

A jednak obiad o mało nie ugrzązł mi w gardle, gdy do mojego stolika dosiadła się kobieta 

w dżinsach i krótkiej brązowej kurtce. Powstrzymałam pierwotne odruchy i przełknęłam w 

milczeniu porcję mięsa. Na pozostałą część potrawy nagle straciłam ochotę.  

– Musiałam przyjechać – powiedziała Albina Soniak, nachylając się do mnie. Ani dzień dobry, 

ani cześć, tylko od razu spiskuje. – Mam mało czasu. Ale musiałam. Oni chcą zrobić coś 

strasznego z tymi dziećmi.  

Teraz dopiero podniosłam wzrok. Byłam pewna, że znów robi, co jej kazano. Sama 

przyznała, że dla dziecka wykona każde polecenie. Wokół nie dostrzegłam wlepionych w nas 

oczu, mogłam więc działać. Rozłożyłam na stoliku serwetkę, z kieszeni plecaka wyjęłam 

długopis i nabazgrałam:  

Masz założony podsłuch?  

A w tym czasie powiedziałam:  

– A wcześniej, to pewnie chcieli tym dzieciom nieba przychylić, nie?  

Mam. Muszę ci powiedzieć coś ważnego.  

– Nie, ale to straszne – powiedziała, odpisując. – Oni chcą te dzieci sprzedać, nie wiedząc 

nawet, czy idą do dobrych domów.  

To prawda – dopisała.  

Złapałam długopis.  

Za kilka dni będą tylko wspomnieniem. Ale musisz mi pomóc. Potrzebuję adresy ich siedzib. 

Wszystkich, warszawskiej też.  

– No i co mogę zrobić? – zapytałam.  

Mam syna, oni mu zrobią krzywdę, jak to wyjdzie!!! – nabazgrała.  

– Spróbuj ich powstrzymać – bąknęła. – Tylko w tobie nadzieja.  

– Jasne – wzruszyłam ramionami. – Tylko nie mam żadnego punktu zaczepienia. Żadnego.  

– Spróbuj... Tu, w Kołobrzegu, też coś mają. Jakiś punkt kontaktowy.  

Towarowa 7. Podsłuchałam.  

– Spróbuję.  



Jeśli uwolnię Twojego syna i znajdę wam bezpieczną kryjówkę, pomożesz mi? – zapytałam 

na piśmie.  

– Powodzenia – spojrzała mi w oczy. – Jeśli ci się uda... Ale to chyba niemożliwe... 

A jednak na rogu serwetki napisała kilka słów i szybko odeszła.  

Przeczytałam dokładnie naszą korespondencję. Zapamiętałam warszawski adres dopisany 

na końcu i włożyłam serwetkę w tańczący płomień świecy.  

Kiedy płaciłam za obiad, resztki celulozy dopalały się w szerokiej popielniczce, mieniąc się 

barwami pomarańczy i błękitu.  

 

czwartek, godz. 15.20 
Pięciokrotnie przejechałam ulicą Towarową. Nie mogło być mowy o pomyłce. Pod numerem 

siódmym stał – czy raczej słaniał się – budyneczek, który okazał się starszy od mojej 

praprababci. Ogrodzona chałupa była zaniedbana, częściowo zawalona, a już na pewno nikt nie 

był w stanie tam mieszkać. Za nic w świecie nie pasowało mi to na punkt kontaktowy poważnej 

organizacji przestępczej. Ale może wykazali taki spryt, że w tej ruinie zamontowali wejście do 

jakiejś specjalnej sali? Na pewno stać ich, aby pod tym domeczkiem wydłubać labirynt 

korytarzy.  

Nie była to jednak dobra pora na sprawdzanie. Ulicą jeździły dziesiątki samochodów, chodnik 

był pełen przechodniów. Musiałam odczekać.  

Zaparkowałam w centrum i nie wychodząc z samochodu, sięgnęłam do kieszeni. W Mielnie 

dostałam od Kubiczka wizytówkę. Była to raczej wizytówka-reklamówka sieci sklepów 

spożywczych, więc od razu uznałam, że przeszukiwanie najbliższego takiego sklepu jest 

pomysłem cokolwiek kiepskim. A skoro ryzykował, aby mi niepostrzeżenie wsunąć to do 

kieszeni, musiał w tym mieć jakiś cel.  

Uniosłam wizytówkę pod światło.  

Nic.  

Gruby, gładki kartonik z dwukolorowym nadrukiem. Co mówił Kubiczek? Że mógłby rzucić 

światło na całą sprawę? Chyba tak. Tylko dwukrotnie powtórzył, że to mogłoby być czerwone 

światło. Czerwone. Powiedział to specjalnie tak, abym usłyszała. Gdyby mówił o zielonym, 

można by to potraktować symbolicznie. Ale czerwone kojarzy się raczej z zahamowaniem, a 

nie nadaniem rozgłosu sprawie. A jednak... Liczył na moją inteligencję. Czerwone? Mam 

zaświecić czerwoną latarką?  

Sama czerwona latarka nie wydobywa niczego. Co najwyżej ukryje to, co napisano na 

czerwono. Nie o to chyba mu chodziło.  

Wyskoczyłam z samochodu i rozejrzałam się. Spożywczy, papierniczy... Wyposażenie biur. 

Może tu?  

– Dzień dobry, potrzebuję przetestować któreś z tych urządzeń – wskazałam na trzy różne 

emitery podczerwieni służące do badania autentyczności banknotów.  

– Dzień dobry – ożywił się sprzedawca. – Stacjonarny? Solidny? Mamy w promocji tester 

Dors 1100! – wskazał coś, co na pierwszy rzut oka przypominało uchwyt do małego wiaderka 

połączony z pieczątką.  

– Może i taki... – wzruszyłam ramionami.  

– Ten testerek działa na podczerwień i weryfikuje banknoty, pokazując ich znaki specjalne. 

Można do niego podłączyć urządzenie dające możliwość pełnej wzrokowej kontroli nad znakiem 

wodnym, a wyjście V3 pozwala na podłączenia monitora ze standardowym wejściem wideo. Do 

tego ma pani elektroniczną soczewkę...  

Uniosłam dłoń.  

– A może mi pan to podłączyć do jakiegoś monitorka? Na przykład tego? – pokazałam płaski 

monitor LCD na ladzie.  

– Oczywiście – ucieszył się i w minutę później uruchomił urządzenie. Sam nawet wyjął 

banknot i zaprezentował jego znaki zabezpieczające.  



– Świetnie – zaświeciłam zębami. – A teraz trudniejsze zadania – podsunęłam mu 

wizytówkę. – Proszę to obejrzeć w podczerwieni. I jeśli się da, zrobić mi wydruk tego, co 

wyjdzie.  

– Jasne, że się da.  

Wsunął wizytówkę w krąg podczerwonego światła. Potem szybko sięgnął na sąsiednią 

półeczkę po lupę i nachylił się nad kartonikiem.  

– O ja kręcę...! 

 

 

czwartek, godz. 16.15 
– Nie, młoda damo – oświadczył policjant. – Nie dogadamy się.  

W słuchawce zabrzmiał wyraźnie jego nieustępliwy, tępy upór.  

– Wiem, że nie zlokalizuję cię, dzwoniąc na ten numer, ale nie o to mi chodzi. Po prostu 

powiadamiam cię, że na odnalezionej w pobliżu miejsca przestępstwa fotografii zaginionego 

chłopca widnieją twoje odciski palców. Fundacja potwierdziła to. Jeśli nie czujesz się winna, 

jeśli naprawdę nie jesteś zamieszana w uprowadzenie tego malucha, natychmiast, powtarzam, 

natychmiast zgłoś się do nas, do Komendy Głównej, albo do dowolnego komisariatu policji. 

– A uprowadzonych dzieci nadal będziecie szukać tak skutecznie, jak dotąd? 

Wiem, że zabrzmiało to sarkastycznie, ale nie miałam nic do stracenia. Czas uciekał, już i 

tak byłam ścigana.  

– Nie będziemy rozmawiać o tej sprawie. Odkąd się nią zajęłaś, mamy z tobą kłopoty. Masz, 

powiedzmy, godzinę, i rozsyłam za tobą oficjalny list gończy. Nie tylko wewnętrzny.  

– To niech pan wyśle już teraz, po co czekać bez sensu? – westchnęłam i rozłączyłam się.  

Nie da się z nim rozmawiać, a co gorsza, nie mogę mieć do faceta pretensji, że wykonuje 

swoją pracę zgodnie z procedurami. Tyle tylko, że ich procedury poprowadziły w ślepy zaułek.  

Kabelek zwiesiłam przy kołnierzu i pojechałam na Towarową. No, w okolice. Zostawiłam 

samochód na parkingu na końcu Cichej i poszłam na spacer.  

Godzinami dreptałam tam i z powrotem. Szalejące morze, plaża, latarnia morska, pomnik 

zaślubin z morzem, park, latarnia, morze, park, latarnia, pomnik...  

Zjadłam kilka hot-dogów, loda, gofra, dreptałam z rozłożoną mapą i bez, szybko i 

ślamazarnie. Z opuszczoną głową i rozglądając się jak rasowa turystka.  

Obok Towarowej siedem przeszłam w ciągu tych kilku godzin chyba sto razy. Nikt tam nie 

wchodził, nic się nie poruszyło.  

I dopiero wówczas, gdy znałam wszystkie ścieżki, okolicę, przejścia do Spacerowej, 

Obrońców Westerplatte, miejsca ewentualnego skoku przez tory kolejowe, zdecydowałam się 

wkroczyć.  

Dopięłam kurtkę i zatrzymałam się za kępą drzew. Od morza wiał zimny, wilgotny wiatr. Ale 

nie miałam mu tego za złe. Było przecież grubo po północy.  

 

piątek, godz. 00.30 
Ani przejście przez płotek, ani przeskok przez wielką błotnistą kałużę nie stanowił dla mnie 

wyzwania. Nikogo nie zainteresowała nastolatka łażąca po zrujnowanej chałupie.  

Dach zapadł się niemal wszędzie, do kilku pomieszczeń tylko zajrzałam, piwnicy wolałam nie 

tykać. Wąskie schodki do ziejącej zimnem czeluści zagradzała sterta cegieł, gnijących desek i 

jakieś powyginane blachy. Nie wyglądało na to, by w ciągu ostatnich lat ktokolwiek ich dotykał. 

Prócz pajączków, które ciężko pracowały nad stworzeniem pokaźnej firany. 

Jedyne pomieszczenie z zachowanym sufitem pachniało jak połączenie baru piwnego i 

dworcowych szaletów.  

Zapaliłam maleńką błękitną diodową latarkę i w kącie dostrzegłam zdezelowane grube 

materace, resztki rozbitych butelek chrzęściły pod nogami. Zacieki na ścianach na pewno nie 

były dziełem deszczu – tu lało się to, co tak intensywnie pachniało.  



Na cokolwiek skierowałam światło, było na pewno tym, czym się wydawało – nikomu 

niepotrzebnymi resztkami zrujnowanej chałupy.  

Albina pisała i mówiła, ze przy Towarowej siedem bandyci mają punkt kontaktowy. Nie 

muszą tu mieszkać. Ale trudno było mi sobie wyobrazić, że co chwilę zatrzymuje się przy 

krawężniku mercedes, wysiada elegancki facecik w kapeluszu i dyrda po błotku do zrujnowanej 

chaty, aby spod zasikanego materaca wyjąć tajny list, który chwilę wcześniej ukrył tu inny 

elegancik z innego mercedesa... A jednak włożyłam rękawiczkę i krzywiąc nos, uniosłam róg 

materaca. Zapachniało pleśnią i zgnilizną. Listu nie było.  

Delikatny elektryczny impuls przebiegł mi przez lewy nadgarstek. Jak zwykle ktoś znalazł 

najmniej odpowiednią chwilę, by mnie zaczepiać.  

Obawiałam się, że to znów Fundacja chce mnie przywołać do porządku, ale dostrzegłam kod 

wywoławczy Waldiego. Zobaczmy, co tam u Walka... 

Głos, który usłyszałam w słuchawce, w niczym nie przypominał dystyngowanego eleganta.  

– Ewelino, to ja, Patrycja.  

Nie musiała się przedstawiać. Znałam ją przecież doskonale.  

– Tak? – odruchowo uniosłam brwi. – A mnie się wyświetla Walek.  

– Nigdy tak do niego nie mów, bo cię zamorduje – chrząknęła, a mnie w serce wlało się 

trochę ciepłego miodu.  

Poczułam, jakby gdzieś blisko stanęła miła, przychylna mi osoba.  

– A, do niego nie, za Chiny Ludowe – uśmiechnęłam się. – Działacie razem?  

– Chwilowo – skwitowała. – 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 – odparłam. – 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?  

Tym razem zrobiło mi się zimno.  

Gumowe fałszywki? Czyli co, gumowce gdzieś puszczą czy węże ogrodowe? Tak czy inaczej 

chcieli mnie oszukać, licząc się z faktem, że dotrę do transportu dzieci.  

– Pati, jesteś miodzik dziewuszka, pewnie nie wiesz, jaką ważną rzecz zrobiłaś! – szepnęłam. 

– Na Kraków, Gdańsk i Katowice, mówisz?  

– Tak – potwierdziła Patrycja, najwyraźniej zadowolona, że jej informacja ma dla mnie 

znaczenie. – O co chodzi?  

– To zbyt straszne, aby ci mówić o tym w środku nocy – zrzedła mi mina. Pewnie dziewczyna 

ma swoje problemy, swoją akcję, po co ją obciążać porywanymi dziećmi? – Tylko tyle, czy coś 

jeszcze mówili?  

– Jeszcze, żeby szybko... – podkreśliła ostatnie słowo.  

Szybko. Jasne, gruncik im się pali pod stópkami. Dobrze, dobrze... 

– Dziękuję ci, złotko, pa-pa, pozdrów Walka! – szepnęłam i sięgnęłam po słuchawkę do ucha.  

– Cześć! – doszło mnie jeszcze równocześnie z lekkim zgrzytem. Ten odgłos nie pochodził 

jednak z komunikatora... 

Poczułam, że nie jestem sama. Ostrzegł mnie szelest i ten zmysł, który mówi ci, że ktoś gapi 

się uporczywie w twoje plecy.  

Nie zdążyłam zareagować. Poczułam dotknięcie w ramię i moje ciało przeszył potworny 

skurcz. Zesztywniałam, zacisnęłam szczękę, płuca na chwilę przestały wciągać powietrze. 

Impuls elektryczny trwał ułamek sekundy, ale choć nie straciłam świadomości, na kilka minut 

unieruchomił mnie doszczętnie.  

Widziałam mężczyzn, którzy włożyli pode mnie koc i unieśli jak manekina. Widziałam klapę 

bagażnika, która zatrzasnęła się, kiedy delikatnie włożyli mnie do środka. Nie rzucali mną – 

miałam więc jeszcze szansę! 



Ból pojawił się, kiedy zaczęłam odzyskiwać władzę w mięśniach. Najpierw zgięły się palce, 

potem poruszyłam karkiem. W głowie łupało potwornie, wolałabym już jej nie mieć, niż 

odczuwać takie pulsowanie.  

A jednak, choć z bólem, zdobyłam się na sięgnięcie do zegarka.  

Porywacze niczego mi nie odebrali. Zaświeciłam latarkę i paznokciem wystukałam kod Mirka. 

Tylko on przyszedł mi do głowy. Znów. Czy to nie dziwne...?  

Zgłosił się szybko. Cóż z tego, skoro poczułam, że sztywność mięśni ogarnia mnie na nowo, 

kiedy samochód podskakuje na jezdni.  

– Przyjedź po mnie – poprosiłam, cedząc przez zaciśnięte zęby.  

– Gdzie jesteś? – zapytał natychmiast.  

Poczułam, że tracę oddech, ale zdążyłam jeszcze wyrzucić:  

– Byłam przy Towarowej siedem. Przyjedź, oni mnie porwali, siedzę w bagażniku... 

Potężny skurcz szarpnął moim ciałem. Był tak niespodziewany i tak mocny, że kable 

słuchawki owinęły się wokół mojego ucha, wyskakując przy tym z mikrogniazdek zegarka.  

I tak niczego więcej nie powiedziałabym. Wiedziałam, ze tracę przytomność. Wiedziałam, że 

ból znika.  

I było mi dobrze.  

 

piątek, godz. 05.40 
Gdyby nie kolejny elektryczny impuls, spałabym w dusznym bagażniku całą noc. Ale na 

monitorze zegarka wyświetlił się sygnał alarmowy. Ktoś potrzebował pomocy.  

Kasia! 

Jak żałowałam, że nie mogę nawet kiwnąć palcem, aby jej pomóc... 

Samochód stał. Usłyszałam w oddali kroki. Piknął alarm i bagażnik otworzył się. Dopadło 

mnie świeże, zimne powietrze. Oczywiście udawałam nieprzytomną, po co mam ryzykować 

kolejny wstrząs elektryczny? 

– Zawiń od nóg, musimy ją tam wrzucić – powiedział niski głos.  

Miałam nadzieję, że nie wrzucą mnie do jakiejś studni. Dotąd obchodzili się ze mną delikatnie 

chyba nie po to, by nagle mnie wykończyć?  

Któryś z mężczyzn aż stęknął, unosząc mnie z bagażnika.  

Bezczelny! Wcale tak dużo nie ważę! 

– A nie możemy jej... złap mocniej przy nogach... Nie możemy jej dorzucić do autka tego 

śledzia? Wziąłby ją razem z tą dwójką gówniarzy.  

– Nie możemy. Już pojechał do Krakowa – odezwał się trzeci z mężczyzn, przeciągając 

dziwnie samogłoski. – Ona ma wylądować w piwnicy.  

– A co z nią potem?  

– Nie nasza sprawa. Ale jak ich znam, i tak wyląduje u Śledzia na stole.  

– Ale się złapała, nie? Towarowa siedem, łapka na szczury! – zachichotał ten, który stękał, 

podnosząc mnie.  

– Złapał się detektyw, policjant, asystent prokuratora, złapali się ci młodzi, musiała i ona. 

Ale to nie może tak działać w nieskończoność. Trzeba będzie wymyślić nową fałszywkę.  

Nieśli mnie po schodach, potem majtałam im się w tym kocu, ocierając o posadzkę. Wreszcie 

szczęknęły drzwi. W niemal idealnej, zimnej ciemności położyli mnie na podłodze i wyszli, 

zatrzaskując za sobą drzwi.  

Byłam sama.  

Nie przeszukali mnie, nie odebrali zegarka – a musieli wiedzieć, że dzięki niemu mam 

łączność ze światem! Zwabili mnie w pułapkę i przerzucili do jakiejś wilgotnej nory.  

Długo leżałam bez ruchu. Gdyby któryś z nich pozostał w środku, aby mnie obserwować, 

wytrzymałby do trzech minut. Po tym czasie człowiek wręcz musi się poruszyć. Ale wokół 

panowała cisza, tak kompletna, że aż dzwoniło mi w uszach.  



Zaryzykowałam i odgarnęłam koc. Z kieszeni wysunęłam latarkę i mignęłam w stronę drzwi. 

Metalowe. Potem oświetliłam moje więzienie.  

Cokolwiek ma być, kto wie, czy nie zaplanowali mi ostatniej drogi. Nie ukrywają się, nie 

maskują, nie przeszukują...  

Zegarek okazał się nieprzydatny. BRAK SYGNAŁU. Widocznie byłam tak głęboko, że satelita 

nie był w stanie mnie wykryć. Ani ja niczego wysłać.  

Podłużna sala z półokrągłym sufitem pachniała starymi ziemniakami i pleśnią. Usiadłam przy 

stole, opierając nogi na długiej ławie. Zapatrzyłam się w dębową szafę, potem znów omiotłam 

spojrzeniem te elementy, które z mroku wydobyła latarka. Żadnego wyjścia. Żadnego... 

Piotrek nie przyjdzie, nie poda mi ręki. Nie wie, gdzie jestem. I pewnie nie chce wiedzieć. 

Dawno chciał się wycofać, widziałam to, czułam. Było mu głupio, może grał na dwa fronty. 

Faceci zawsze sądzą, że zmieniając sobie bawidko, potrafią jedno uszczęśliwić, nie czyniąc 

krzywdy drugiemu. Co za kretyni! Bałwany! Piotruś, czuły i miły, i jego piękne długie listy! A 

teraz nie napisał wcale. Nie powiedział po prostu: Adiós, żegnaj. Wciąż dawał mi nadzieję, słał 

jakieś sygnały, miałam czekać... Co to ja jestem, część zapasowa?!  

Jak długo biegałam myślami daleko stąd, trudno powiedzieć. Z zamyślenia wyrwały mnie 

stanowcze, ciężkie kroki.  

Rzuciłam się na koc leżący na zimnej posadzce i przykryłam tak, aby wyglądało, iż wciąż 

jestem nieprzytomna. Zgasiłam latarkę. Może na razie dadzą mi spokój?  

Ale nie ja ich interesowałam.  

Do piwnicy wszedł najpierw jeden człowiek. Spod przymrużonych powiek dostrzegłam, że 

postawił na stoliku świecznik z kilkoma świecami, obok rzucił pudełko zapałek. Jeszcze trochę, 

a kanapki przyniosą!  

Teraz dopiero weszli dwaj pozostali.  

– Tutaj, z boku! – wskazał im kolejny pakunek.  

Bez dwóch zdań wnieśli następną złapaną sierotkę. Ktoś im nie pasował, nabruździł, wszedł 

w pułapkę. Co z nami zrobią? Czy Mirek znajdzie nas na czas? Mam nadzieję!  

Wyszli, nie zaszczycając mnie nawet omieceniem promieniem latarki.  

Zaświeciłam swoją. Odgarnęłam koc z głowy nowego więźnia...  

Długo wpatrywałam się w spokojną, młodą twarz, w grzywkę spadającą na bok. Oddychał, 

ale był nieprzytomny.  

Potem zgasiłam latarkę, a z moich oczu popłynęły dwie wielkie łzy. Co ja to mówiłam o 

nadziei? Nieważne.  

Obok, na podłodze, leżał Mirek.  

 

 

piątek, godz. 07.30 
– Przy świecach jest nastrojowo! – powiedziałam, starając się nadać głosowi miłe brzmienie.  

Chyba nie dostrzegł, jak przy zapalaniu knotów drżały mi ręce...?  

– No. Jak na pogrzebie – stęknął i rozejrzał się kwaśno.  

Jego twarz przypominała pomiętą, żółtą maskę. Ale oczy płonęły.  

Spojrzał na zegarek, potem omiótł wzrokiem mój nadgarstek.  

– Ty masz swój? – zapytał, unosząc brwi.  

– Mam, i chyba się domyślam, dlaczego nam ich nie zabrali.  

Usiadłam przy świecy i westchnęłam.  

– Wolą mieć nas na oku, prawda? – popatrzył w sufit. Też tam spojrzałam. Satelita.  

– A więc ty też do tego doszedłeś? – przykucnęłam przy nim. – Namierzają nas przez 

satelitkę. Musieli zdobyć kody Fundacji, hasła... A mówiono nam, że złamanie tych haseł jest 

niemożliwe!  



– Bo niemożliwe. Za to możliwe jest przekupienie kogoś z operatorów i wykradzenie kodów. 

Jesteśmy jak na dłoni. Dlatego kiedy się gdzieś wybieram, wyłączam zegarek – burczał, 

drepcząc po całym pomieszczeniu. – No mów, mów.  

Wskazałam mu stół. Czułam, że za chwilę pęknie we mnie ta otoczka spokoju, pewności 

siebie...  

– Usiądźmy – poprosiłam. – Mamy chyba sporo czasu, Mireczku. Z tego, co słyszałam, 

wiedzą o nas dużo i wsadzili nas do tej klatki, żebyśmy nie pokrzyżowali im planów.  

Właśnie tak! Żeby uciekł nam czas!  

Zobaczyłam przed oczami czarne kręgi. Nie pozwolę na to, nie wolno mnie zamykać!  

– Ta paskudna pułapka! – wrzasnęłam na wspomnienie rudery przy ulicy Towarowej. – Oni 

są genialni! A teraz Spidi straci swoją ostatnią szansę... Dranie. Słyszycie?! Dranie! Świnie! 

Bandyci! Mordercy! Ja nie chcę... Nie mogę pomóc jemu, nie mogę dzieciakom, nie mogę sobie 

i tobie! Ani nawet Kasi, która wzywa pomocy...  

Mirek coś mówił, potem obejrzał dokładnie pudełko stojące dotąd na podłodze. Bardzo powoli 

uniósł jego wieczko...  

– Co to? – zapytałam, wracając do rzeczywistości.  

– Długo to tu stoi? – odpowiedział pytaniem, wpatrując się w szkatułkę, z której płynęły 

strugi wody. We wnętrzu roztapiała się kostka lodu.  

– Przynieśli razem ze mną, jakąś godzinę temu. Wcześniej trzymali mnie w bagażniku... Co 

to ma być? – zapytałam raz jeszcze, choć widziałam zatopioną w lodzie ampułkę.  

– W ten sposób terroryści montują najprostszą bombę z opóźnionym zapłonem – 

wytłumaczył mi, choć chyba wiedział, że nie musi. – Popatrz, w środku zatapiają śmiercionośny 

ładunek w postaci zamkniętej kapsułki, wszystko zamrażają, po czym dostają się do wnętrza 

za pomocą cieniutkiego wiertła. Przebijają szklaną kapsułkę i tyle. Wiertła nie mogą wyjąć, bo 

ładunek wydostałby się przez szczelinę. Zostawiają.  

Tak. Ampułka.  

Boże drogi, ampułka!  

– To nie chemia! Gdyby chcieli nas otruć na przykład botuliną, nie mogliby jej zatopić w 

lodzie – poinformowałam z przerażeniem.  

– Bo co? – spojrzał mi w oczy.  

Miał wyraziste, mocne spojrzenie, jak człowiek, który wie, czego chce.  

– Botulina znacznie łatwiej wchodzi w reakcję z wodą niż z powietrzem. Mogłaby się cała 

rozpuścić w pozostałościach lodu.  

– Mamy jakieś dwie godziny... – szepnął. – Nie chemia?  

– Nie, nie chemia – odpowiedziałam, spoglądając, jak miota się po pomieszczeniu. – To broń 

biologiczna. Wirusek. Kiedy to się rozpuści, pewnie jeszcze chwilę pożyjemy. Sami, w 

zamknięciu, skazani. Potem pojawią się pierwsze objawy. Wystąpią poty, plamy, zaburzenia 

mowy, gorączka. Albo coś innego. Nikt nie wie, co tu wpakowali. A mogłam pomóc tylu ludziom. 

Mogłam wyciągnąć Spidiego. I tyle dzieciaków!  

Zapatrzyłam się w ciemną plamę pod sufitem. I choć wiedziałam, że gdzieś obok biega Mirek, 

że przestawia jakieś sprzęty, uciekłam do świata, w którym Piotr zapraszał mnie na spacery, 

do kina, teatru... Ale przecież nawet on odsuwa się ode mnie.  

Poczułam, że Mirek prowadzi mnie pod ścianę. Kazał mi targać jakieś gazety, a ja odruchowo 

wykonywałam jego polecenia. Myślami wciąż byłam daleko stąd...  

Piotr! Gdzie jesteś! Dlaczego akurat teraz... A może... a może ty nigdy mnie nie kochałeś? 

Chyba nigdy, chłopczyku. Bo prawdziwa miłość to akceptacja, to wiara, to szacunek. Miałam 

tajemnice? No i co z tego? Nie wolno stawiać ultimatum. Ciekawe, czy ty mi wszystko zawsze 

mówiłeś... A przecież poznałeś moje tajemnice. Wszystkie. Nie mogłam ci tylko powiedzieć o 

nie swoich. A teraz już się nie spotkamy. Już ci niczego nie wyjaśnię. Ani ty mi nie wyjaśnisz, 

chłopczyku... Miałeś w Fundacji zostawić list. I co? Wiem, Piotrusiu, wiem. Pamiętam całą tę 

kłótnię. Mówiłeś: Nie będzie listu, to znaczy, że nic już nie będzie. To tak chcesz mnie rzucić? 



Czekałam na ten list, a ty zniknąłeś na tyle dni i nic... A przecież umówiliśmy się, że napiszesz 

do mnie w tym tygodniu. Teraz! No to sobie pisz... No, pisz! I tak go nie przeczytam...  

Obraz wysokiego chłopaka powoli odszedł, nie doczekałam się odpowiedzi. Poczułam, że 

mam dłoń mokrą od dziwnej substancji – aż po łokcie zanurzyłam rękę w mieszance wody z 

maleńkimi karteczkami. I szybko mieszałam.  

A czas uciekał.  

Kostka lodu stopniała już zatrważająco... Dlaczego tu jest tak ciepło?  

Mirek zbliżył się i machnął mi przed oczami ręką. Wskazał wielką dziurę, którą wydłubał w 

ścianie tuż pod sufitem. Kiedy on to zrobił? Spałam?! 

– Wskakuj, już! – rozkazał.  

Pokazałam palcem roztapiający się lód. Nie ma szans uciec przed wirusem! 

– To nas dogoni – poinformowałam pogodzona z losem.  

– Nie – stwierdził stanowczo. – Zamkniemy za sobą kratkę i gęsto zaciapiemy tym – pokazał 

maź, którą przed chwilą mieszałam.  

Dziwny.  

– A jak ty to wiadro chcesz zabrać z sobą do szybu wentylacyjnego? Kiedy chcesz to 

uszczelnić? To się roztopi w ciągu kilku minut! I gdzie pójdziemy tymi rurami? – napadłam go, 

bo budził we mnie chwilową nadzieję, która natychmiast potem usypiała. To jest nie do 

wytrzymania.  

Zbladł – dostrzegłam to nawet w świetle świecy. Ale tylko ukradkiem – nabrałam pełną dłoń 

lepkiej masy i rzuciłam na skrzyneczkę z lodem. Przecież jeśli to zaschnie, jest szansa, że wirus 

się nie wydostanie!  

– Kurczę, niech to ropucha podziobie, może nawrzucam tam tej mazi, a potem będę 

nabierał... Jak ten lód?  

– Nie wiem – odrzekłam, bo go już nie widziałam.  

Wsadził rękę w wiadro i nabrał sporo masy papierowej. Ale nie rzucił jej na szkatułkę – 

wycelował w kratkę wentylacyjną leżącą na podłodze i rozpoczął bombardowanie całości 

zasychającą mazią.  

– A więc powiadasz, że cały ten namiar na Kołobrzeg był tylko pułapką? – zapytał, kiedy 

zakończyłam już obrzucanie skrzynki papierem.  

– Słyszałam ich rozmowę. Specjalnie stworzyli takie miejsce – szepnęłam. – Tu pojawiali się 

policjanci, różni śledczy. A to ślepy zaułek. Ci handlarze spod ciemnej gwiazdy rozpuszczali 

plotkę, podsuwali namiary, policjanci przychodzili i odnajdywali ruinę. Tutaj też zwabili 

niedawno jakichś młodych. Podobno parę, która ich zdradziła...  

Znieruchomiał.  

– Adriana i Adam! – ryknął. – Wiesz coś o nich?  

Nie miałam dobrych wieści.  

– Widzę, że jedziemy na tym samym koniku, choć zaczynaliśmy od różnych końców 

sznureczka – podsumowałam krótkie rozmyślania. – Ale niewiele ci pomogę. Tę parę zabrała 

jakaś... – Boże, kto to był?! – Jakaś ryba.  

– Ryba? – wskoczył na stół przystawiony do ściany.  

– Ryba. Jakaś flądra czy makrela. Ty mimo wszystko zamierzasz tamtędy wychodzić? – 

zbuntowałam się. – Ale przecież trzeba najpierw przejść przez dziurę, a potem dopiero zakładać 

kratę, Mireczku.  

– A może to był Śledź?  

– Tak – klasnęłam w dłonie. – Śledź. Chodzi o rybę śledzia. Zabrał ich i nikomu nie powiedział 

dokąd. To chyba musi być jakiś pseudonim?  

Łypnął na mnie przez ramię.  

– Nie. To był oczywiście śledź w occie. Wskakuj.  

Może wydłubał korytarz do jakiegoś innego pomieszczenia? Widocznie wie, co robi.  

– Ale ja się tam chyba nie zmieszczę?  



I w tej chwili za moich pleców doszedł odgłos czyichś kroków. Nie ma na co czekać!  

– Słyszę. Ktoś idzie!  

– Wskakuj! – szybko powiedział Mirek, ale jednocześnie zasłonił wejście w otwór kratką 

wentylacyjną. Oj, chyba stres go odmienił...  

– Ale ty już założyłeś kratkę. Jak ja mam wskakiwać? Gdzie? – zapytałam bezradnie.  

Ruszył lekko i zepchnął mnie ze stołu.  

– Chodź, chodź! – skoczył za mną na podłogę. – A teraz wskakuj!  

Zwariował! Jak babcię kocham, zwariował całkiem!  

– Co to ma być? Zeskakuj, wskakuj? Zabawa jakaś?  

Nic nie powiedział. Pchnął mnie znów – wyraźnie w stronę wielkiej drewnianej szafy. Więc 

to tam mam wskakiwać.  

Chwała Bogu, może jeszcze nie do reszty zwariował.  

 

 

piątek, godz. 09.50 
– Próbują zwiać – spokojnie poinformował jeden z mężczyzn, kiedy przekroczyli próg i 

oświetlili pomieszczenie mocnymi latarkami. – Wydłubali stary przewód wentylacyjny.  

– No to daleko uciekną – skwitował inny. – Ten przewód został zamurowany szczelnie z 

dwóch stron. Tylko że z tamtej płytą betonową. Niech ją spróbują wydłubać. Są w pułapce.  

– Ale cwaniaki! – wybuchnął trzeci. – Patrzcie, obłożyli kapsułkę z tym wirusem mokrymi 

papierami. Lód się stopił, ale wszystko się trzyma w środku.  

– W środku? W takim razie sami sobie trumienkę sklecili. Ty, Wojtuś, wrzuć to do przewodu 

i bardzo dokładnie załataj tą paciają, co masz tu w wiadrze. No, nie gap się tak!  

Odgłosy świadczyły o wyrywaniu kratki wentylacyjnej, wrzucaniu szkatułki do kanału i 

zabezpieczaniu otworu naszą papierową masą.  

– A teraz niespodzianka – usłyszałam i po chwili do moich uszu dobiegł lekki huk.  

– Gdziekolwiek doszli, dopadnie ich w ciągu czterech minut. A za dziesięć będzie można 

zdjąć kombinezony. Utleni się i zdechnie. Jak oni robią te mutacje, nie wiem...  

Dopiero kiedy wyszli, zrozumiałam, że po prostu zdalnie wysadzili w powietrze pojemnik z 

wirusem. Byli przygotowani na wszystko.  

A jednak przeżyliśmy.  

Znów jak w transie poddałam się Mirkowi – pchnął niezamknięte drzwi piwnicy i poprowadził 

ciemnym korytarzem. Dopiero kiedy dostrzegłam światło, ptaki, stare drzewa zaniedbanego 

sadu, poczułam, że po policzkach płyną mi łzy. Zdziwiona zdążyłam dostrzec, że Mirek też ściera 

jakąś wilgoć z twarzyczki.  

– Kaśka czeka na pomoc. Ja już swoje zadanie... cóż, spartoliłem – machnął ręką. – Ale 

może jej pomogę. Dasz sobie radę?  

Zawsze w akcji. Zawsze w locie. Na rowerze, w życiu... Ale uratował przy okazji moje.  

Wyciągnęłam ręce i przytuliłam go mocno.  

Po chwili odsunął mnie powoli i spojrzał w oczy.  

– Czy Piotr to już przeszłość?  

Boże, to nie jego sprawa! To moja osobista, intymna porażka! Jak mógł?!  

– Skąd o nim wiesz?! – cofnęłam się o dwa kroki.  

Spojrzał na mnie jak na świeżą pacjentkę szpitala psychiatrycznego.  

– Nie napisał listu? – ciągnął, dobijając mnie do reszty. – Miał napisać w tym tygodniu i 

zignorował sprawę?  

– Skąd o tym wiesz? – niemal krzyknęłam, choć przecież nie chciałam, wcale nie chciałam...  

Nie odpowiedział.  

– Cicho... Idziemy. Ja muszę wrócić na Towarową, tam niedaleko ukryłem rower i plecak.  

Ja też muszę. Tam ukryłam jeepa. Ale już nie z tobą. Jesteś niebezpieczny, za dużo wiesz, 

chłopczyku... 



Już miał się odwrócić, gdy znów spojrzał mi w oczy.  

– Ale pamiętaj, Ewelina... Pamiętaj. Zawsze i wszędzie masz mnie. Ja nigdy nie zapomnę o 

liście do ciebie.  

Dziwny jest. Niebezpieczny. Ale jakiś taki magnetyczny.  

Lekko musnęłam ustami jego policzek i odwróciłam się.  

Szłam przez zapuszczony sad, wciąż czując na plecach jego spojrzenie. Wypalał mi nim 

dziurę między łopatkami, wręcz wołał, abym się odwróciła, jeszcze raz na niego zerknęła.  

Ale nie teraz. Może przyjdzie czas. Kiedy zrobię, co do mnie należy.  

 

piątek, godz. 21.10 
– Nie wiecznie! Kilka dni, może kilkanaście. Póki nie będzie spokojnie – rzuciłam do maleńkiej 

słuchawki wbudowanej w zegarek i zerknęłam w jasno oświetlone okna podmiejskiej willi.  

Była duża, z dobudówką gospodarczą, z garażami, wielkim ogrodem.  

– Zgoda. Przyślij ich. Podaję adres...  

Spojrzałam w oczy Albiny. Przerażonej, skulonej, niepewnej jutra.  

Ta kobieta miotała się, nie wiedząc, komu zaufać. Kto ochroni jej syna. Ale w końcu 

odpowiedziała na mój telefon i przyszła na wyznaczone spotkanie.  

– Zgodzili się – poinformowałam ją szeptem i na chwilę zdjęłam okulary, by spojrzeć jej w 

oczy bez dzielącego nas szkła. – To jest bezpieczne schronienie tu, w Warszawie. Pomieszkacie 

tam, a my zajmiemy się tą mafią... Cały dzień przygotowywałam się do tej akcji, obserwowałam 

teren. Uda mi się. Jak ma na imię twój syn?  

– Kamil. Słuchaj, w środku mam człowieka, który mnie lubi.  

Ujęłam jej zimną, śliską dłoń.  

– I co, mam go szukać po całej posiadłości? Poradzę sobie. Teraz ty.  

Ścisnęła mnie tak mocno, jakby chciała zmiażdżyć mi palce.  

– Przepraszam cię – szepnęła niewyraźnie. – Za te kłamstwa, za te odciski palców na 

zdjęciu...  

– Przyjmuję – odrzekłam spokojnie. – Teraz ty. Pamiętasz? Przed akcją kod, po akcji 

miejscowość – uniosłam w palcach wizytówkę, na której odkryłam mikrodruk widoczny w 

promieniach podczerwonych. Były tam wszelkie łajdactwa, data dostawy dzieci, informacja o 

przemycie, nawet ulica i numer domu, w którym dzieci będą ukryte po wywiezieniu z bazy... 

Ale nie było nazwy miejscowości.  

Albina zrozumiała, że musi zaryzykować ostatecznie. Wtuliła się w koc na tylnym siedzeniu 

jeepa i stamtąd, nie patrząc mi w oczy, wyraźnie powiedziała:  

– Siedem dziewięć zero pięć.  

 

piątek, godz. 23.40 
Ruchoma kamera wykonywała pełny cykl w dwadzieścia sekund. Jeśli miała szeroki kąt 

widzenia – a tak musiałam zakładać – na przebycie dziesięciometrowego trawnika i ukrycie się 

za krzewami bzu będę mieć jakieś sześć sekund. Wystarczy.  

Zanim kamera dotarła do pełnego lewego wychylenia, skoczyłam jak dzika sarna i w 

kilkunastu susach przebyłam trawnik. Wczołgałam się pod rozłożysty krzew i zamarłam. Jeśli 

mnie dostrzegli, podniosą alarm w kilkanaście sekund.  

Po dziesięciu zza rogu wypadło dwóch osiłków. Pierwszy, wielki jak góra lodowa, biegł 

dokładnie w moją stronę. Drugi, oddalony od niego o pięć metrów, pędził jeszcze szybciej.  

Zamarłam.  

Postanowiłam nie poddać się bez walki. Gdzieś tu na piętrze czekał syn Albiny. I grupka 

maluchów porwanych w ciągu ostatnich tygodni. Wśród nich Spidi. Po nich tu przyszłam.  

Kiedy dzieliły nas dwa metry, byłam spięta i sztywna. Poczułam, że nie oddycham, a skronie 

pulsują jak podczas sprintu.  

– Mam cię, buraku! – wrzasnął jeden z pędzących ochroniarzy.  



Coś upadło obok mnie. Lekko odchyliłam głowę. Dwa mężczyźni tarzali się po trawie, 

szarpiąc się i siłując. W ogóle nie zwrócili uwagi na podłużny kształt leżący pod krzakiem 

pachnącego bzu. Niech żyje bez!  

Okładający się pięściami ochroniarze odtoczyli się pod płot. Nie chciałam czekać, aż pojawią 

się znów w tej okolicy. Skoro znów oddycham, skoro miałam takie dzikie szczęście, teraz już 

pójdzie łatwo.  

Przemykając pod samym murem dotarłam do wąskich drewnianych drzwi prowadzących do 

ogrodu. Zgodnie z opisem Albiny po prawej dostrzegłam mały panel szyfrowego zamka.  

– Siedem dziewięć zero pięć – powtórzyłam, wciskając klawisze.  

Lekki brzęk oznajmił, że elektromagnes odciągnął język zapadki. Pchnęłam drzwi i 

wśliznęłam się do środka.  

Następne dwadzieścia minut upłynęło tak, jak chciałabym widzieć każdą akcję. Nikt mnie nie 

spotkał, nikt nie niepokoił. Korytarz, piętro, trzecie drzwi. Otwarte.  

– Kamil? Kamil, obudź się. No, wstawaj. Teraz cichutko – pochyliłam się w półmroku nad 

zaspaną twarzą blondynka o okrągłej buzi.  

Tarł oczy i patrzył na mnie nierozumiejącym wzrokiem.  

– Mama...?  

Skinęłam głową.  

– Idziemy do mamy. Za chwilę. Potrafisz się sam ubrać? – wskazałam spodenki i sweter 

rzucone obok łóżka.  

– No. A mama...?  

– Czeka na nas w samochodzie.  

– Mama nie ma samochodu – pokręcił głową.  

– Ale ja mam. Jeepa.  

Chłopcu zapłonęły oczy.  

– Jakiego? – zapytał czterolatek, wskakując w spodnie i skarpety.  

Chyba trafiłam w jego czuły punkt.  

– Wranglera.  

– Dwa i pół?  

– Nie, czterolitrowego – uniosłam brwi.  

Skąd taki malec może wiedzieć tyle o pojemności skokowej silników?  

– A będziemy nim jechać?  

– Jasne – przytaknęłam. – Tylko musimy się stąd wydostać... – szepnęłam, kiedy na 

korytarzu usłyszałam nawoływania:  

– Kamera od bramy go zdjęła. Te barany się lały, a on im spod nosa wyskoczył i wlazł do 

środka.  

– A kody? Skąd znał kod? – odkrzyknął niski głos.  

– Diabli wiedzą. Złap go, to się dowiesz. Otoczcie cały ogród. Wszystkie drzwi. I bramę zaraz 

po wyjeździe ciężarówki.  

– Już wyjeżdża – poinformował ochroniarz.  

– Tylko żywcem go chcę...  

No to ślicznie. Ciężarówka wyjeżdża. Ciężarówka...! 

Z zapisków na wizytówce i tego wszystkiego, co zgromadziłam do dziś, mogłam wyciągnąć 

tylko jeden wniosek: bandyci właśnie wywożą przetrzymywane tu dzieci. Ze Spidim na czele.  

To nie musiało się stać porażką. Mogłam to obrócić na swoją korzyść. Pod warunkiem, że 

nie wpadnę w łapy tych opryszków.  

W tej chwili grunt palił mi się pod nogami. Droga ucieczki była odcięta. Nie mogłam 

cichaczem wyjść tak, jak weszłam. Głośno zresztą też nie mogłam wyjść. Nijak nie mogłam! 

Bezradnie rozejrzałam się po pokoju. Okno z kratami, łazienka, szafa wnękowa. Mogę 

spróbować się tam ukryć i przeczekać. Ale ile będę czekać? Czy maluch się nie wygada?  

– Nie lubią cię, co? – zapytał odkrywczo Kamil.  



– Nie lubią.  

– A ja ich też nie lubię. A ciebie lubię... Uciekamy? Do mamy? I do jeepa?  

– Jasne, Kamilku. Tylko jak?!  

Spojrzał na mnie badawczo i przywołał skinieniem palca.  

– Pokażę ci tajne przejście, ale nikomu nie mów. Bo okrzyczą mamę, jak zobaczą, że ja 

sobie wychodzę.  

– No? – poczułam dreszcz wzdłuż kręgosłupa.  

Teraz moje życie mogło zależeć od czterolatka. Role się odwracają.  

– W płocie za śmietnikiem jest dziura – szepnął. – Możemy tam ucieknąć. Tylko najpierw 

potrzebujemy przejść przez pokój z piecem.  

– Przez kotłownię?  

– No. Tylko nic nie mów nikomu.  

Nie był to czas na tłumaczenie mu, że nigdy już tu nie wróci.  

– Prowadź, kapitanie – szepnęłam i wyjrzałam na korytarz.  

To było ryzykowne, ale przynajmniej istniała szansa.  

– Mam prowadzić?  

– Tak.  

I poprowadził.  

Biegnąc korytarzem, dostrzegłam wielką ciężarówkę opuszczającą posesję. Umieszczony na 

niej biały kontener miał charakterystyczny znak: niebieską rybę i napis: MANEKINY – CHALIBUT 

I SPÓŁKA.  

Manekiny! Też sobie wybrali...  

Aż do kotłowni zbiegliśmy wąskimi schodami bez przeszkód. Szarpnęłam metalowe drzwi, 

które uchyliły się z lekkim zgrzytem. Kamil wbiegł pierwszy, a ja niemal go przewróciłam, 

wskakując mu na plecy. Oboje zatrzymaliśmy się bez ruchu.  

W otwartych drzwiach kotłowni stanął młody zielonooki człowiek z krótkofalówką w dłoni. Za 

jego plecami dostrzegłam murowany śmietnik. I płot. Wolność. Tak bliską, a tak nieosiągalną.  

– Baza, tu Mariusz, jestem w kotłowni, zgłoś się – powiedział do krótkofalówki.  

Teraz gdybym nawet rzuciła się na niego i wygrała pojedynek, jego milczenie oznaczałoby 

kłopoty w kotłowni. Pojawiliby się tutaj całą chmarą. Jak to rozegrać?!  

– Panna Ewelina... – odsunął od twarzy krótkofalówkę i wówczas go poznałam. To mój 

przeciwnik z szóstego piętra wieżowca, Robin Hood, który zastrzelił Konopnicką.  

– Witaj, Mariuszu – zaczęłam ostrożnie, kątem oka łowiąc obrazki wokół siebie.  

Nic. Żadnych pogrzebaczy, łopat, nawet sterty węgla. Tylko wielki piec gazowy. Co ja mam 

zrobić? Rzucić w niego dwutonowym piecem?!  

– Nie myślałem, że się jeszcze spotkamy. Masz mocny cios – położył dłoń na mostku. – Do 

dziś czuję.  

– Życzysz sobie maleńką repetę? – zapytałam.  

Reguły mówiły, aby zagadywać przeciwnika, niech jak najwięcej jego umysłu pochłonięte 

jest rozmówkami. Osłabią refleks.  

– Daj spokój – odrzekł, patrząc mi w oczy. – Chcesz wykraść stąd tego malucha? Przecież 

to całe nasze zabezpieczenie! Jego matka od razu poleci na policję, zrobi się kocioł, a jak się 

moi szefowie dowiedzą, że cię nie powstrzymałem, mogę się już pakować w podróż.  

– Jaką podróż? – zapytał naiwnie Kamil.  

– Ostatnią – odparł bandyta.  

– Tu baza – zaszumiała krótkofalówka. – Co tam, Mariusz? Masz ich?  

No i po zabawie. Chyba że uda mi się go obezwładnić, przebiegniemy za śmietnik i 

przejdziemy przez dziurę, zanim tu dobiegną. Za płotem nie będą mogli działać tak otwarcie...  

Zrobiłam jeden mały kroczek w stronę bandyty. Potem drugi. Patrzył mi w oczy, ale nie 

zareagował. Uniósł tylko krótkofalówkę do ust.  

– Jestem w kotłowni – zameldował, wyjmując miotacz gazu.  



No to pięknie, jesteśmy uziemieni.  

Nabrałam powietrza w płuca. Może zanim rozpyli gaz, uda mi się skoczyć w jego stronę i 

wybić mu to z ręki...  

Ale nie skoczyłam. Zmroziły mnie jego słowa.  

– W kotłowni spokój. Musi być na górze.  

Teraz dopiero oderwał wzrok od mojej twarzy. Odszedł w kąt pomieszczenia i w półmroku 

dostrzegłam, że unosi miotacz.  

– Pozdrów panią Albinę – powiedział spokojnie i skierował strumień gazu w swoją twarz.  

Zanim zrozumiałam, co się dzieje, leżał nieprzytomny na stercie papierowych worków.  

– Chodź, chodź! – huknęłam do Kamila, bo poczułam rozchodzący się gryzący zapach.  

Wyskoczyliśmy przez stalowe drzwi.  

Chłopiec pobiegł wokół murowanego śmietnika, wsunął się pod kolejny krzak bzu i po chwili 

oboje byliśmy na ulicy.  

Albina wypadła z auta, kiedy tylko nas dostrzegła. Z płaczem objęła syna i wpakowała się z 

nim na tylne siedzenia.  

Nie czekałam. Odpaliłam silnik i ruszyłam z kopyta. 

– Masz pozdrowienia od twojego znajomego z bandy.  

Albina zerknęła w lusterko.  

– Widziałaś Mariusza? Pomógł wam? Równy chłop.  

Pokiwałam głową.  

– Równy – przypomniałam sobie bełty miotane przez niego po gabinecie dyrektorki 

przedszkola. – W każdym razie dość przyzwoite z niego bandycisko.  

Manewrując ostrożnie między samochodami, wcisnęłam w zegarek kable słuchawki i 

wybrałam znany mi doskonale numer w Komendzie Głównej Policji.  

– ...wiem, wiem, jestem poszukiwana. Ale proszę mi wierzyć, choćby ostatni raz. W tej 

ciężarówce znajdzie pan dzieci uprowadzone w ciągu ostatnich tygodni! – huknęłam na 

policjanta po chwili spokojnej rozmowy.  

– I jesteś tego pewna? – zaczął się łamać.  

– Tak! – odparłam i skręciłam na północ, w stronę Bielan. – Znajdziecie ją bez problemu.  

Opisałam ciężarówkę. Mężczyzna połączył się z dyspozytorem i w dwadzieścia sekund 

otrzymał odpowiedź od jednego z wozów patrolowych. Usłyszałam słowa biegnące z głośnika: 

– Mamy tira. Jedzie Słowackiego, właśnie przeciął Armii Krajowej.  

– Zatrzymać i przeszukać. Na moją odpowiedzialność. Słyszałaś? – policjant przyłożył 

słuchawkę do ucha.  

– Wyraźnie – zatrzymałam auto w zatoczce autobusowej i rozłożyłam mapę Warszawy.  

– Jeżeli znów mnie rolujesz, osobiście cię znajdę, zastrzelę, urwę łeb, przejadę służbowym 

passatem, a potem wsadzę za kraty na dożywocie o chlebie i wodzie. Zrozumiałaś mnie?  

– Aż taką blondynką nie jestem – odparłam przymilnie. – Niech pan jedzie, warto!  

Dostrzegłam na mapie, że ciężarówka znajduje się ledwie kilometr od nas. W zasadzie po 

drodze do kryjówki.  

– Zobaczymy ciekawe przedstawienie! – zawołałam i włączyłam się w ruch.  

Byłam pełna zapału i radości. Nawet nie będę musiała jechać gdzieś-tam, do punktu 

przerzutowego dzieci, do miasta, którego nazwy nadal nie uzyskałam od Albiny. Bo na co mi to 

teraz? 

 

sobota, godz. 00.35 
Z Broniewskiego skręciłam w prawo, w Perzyńskiego, a potem na przełaj dostałam się do 

ulicy Marymonckiej. Już od dobrej chwili na tle gmachu Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej widziałam wielką ciężarówkę zastawioną trzema samochodami policyjnymi.  

– Mają ich, mają! – pisnęłam uradowana, bo kierowca w asyście uzbrojonych policjantów 

właśnie otwierał kontener.  



Na to wszystko nadjechał granatowy passat – i wówczas po raz pierwszy ujrzałam mojego 

wielokrotnego rozmówcę z Komendy Głównej.  

Prawdę mówiąc, zawiódł mnie trochę – spodziewałam się władczej, sporej postaci, a z 

samochodu wytoczył się facecik niższy ode mnie, brzuchaty i łysawy, w wieku moich rodziców.  

Postanowiłam im nie przeszkadzać. Zaparkowałam na poboczu przy wylocie ulicy 

Podczaszyńskiego, wygasiłam światła i sięgnęłam po lornetkę.  

Kamil przytulony do mamy przymykał oczy, sama Albina śledziła spod przymrużonych 

powiek akcję toczącą się sto metrów dalej.  

Światło policyjnej latarki wydobyło z mroku niewielką postać siedzącą pod ścianą. Potem 

drugą. Ubrane były w kolorowe kurteczki i dresy.  

Ale więc mamy ich! Capnięci na gorącym uczynku!  

Dwaj policjanci wskoczyli do środka. Po chwili bezceremonialnie wypchnęli z kontenera jedno 

z dzieci. Nikt go nie podtrzymał – upadło na asfalt z wysokości półtora metra i tak zostało. 

Policjanci tylko pokręcili głowami. Czyżby dzieci były...  

Ale zaraz! Ich buzie!  

Skupiłam wzrok na leżącej postaci. Czterolatek, kurteczka, sztruksy, adidasy, uśmiech 

przyklejony do twarzy. Sztucznej twarzy. Gumowej.  

Odpaliłam silnik i wycofałam samochód.  

– Co to było? – nie rozumiała Albina. – Czemu oni tak rzucili tym maluchem? Co tu się 

dzieje? Rozumiesz coś z tego? – złapała mnie za ramię.  

Dopiero po chwili zapaliłam światła.  

– Tak. Rozumiem. Dzieci pojechały już dawno. Do miasta, którego nazwę masz mi podać.  

– A te? Nieżywe? – przerażenie odebrało jej mowę.  

– Jasne że nieżywe – odparłam wściekła, że dałam się tak nabić w butelkę. – Nie słyszałam 

nigdy, żeby kawał manekina mógł być żywy.  

– Manekina...? – załapała dopiero po chwili.  

– Manekina. Puścili w Polskę kilka ciężarówek z czymś, co nazwali gumowymi fałszywkami. 

I ja się nabrałam.  

– Też się nabrałam.  

– Ostatni raz! – zgrzytnęłam zębami i skręciłam obok Lasku Lindego.  

Ochłonęłam i zaparkowałam przed szarym domem. Pod drzwiami stała znana mi blondynka 

z oddziału interwencyjnego.  

– Oddaję was w dobre ręce – zapewniłam Albinę i podałam jej zwitek banknotów. – Masz, 

na waciki. No bierz, przecież to służbowe!  

Już dawno nie przejmowałam się, jak rozliczę te wydatki. Fundacja za bardzo zalazła mi za 

skórę.  

– A ty? Gdzie teraz jedziesz? – zapytała Albina już w drzwiach. Na plecach powiesiła sobie 

mały plecaczek, który dzielnie spakował Kamil.  

Spojrzałam na nią badawczo.  

– Nie wiem. Ale zaraz się dowiem. Od ciebie – powiedziałam mocno i przewierciłam ją na 

wylot jastrzębim spojrzeniem.  

– Aha. Wadowice. Królewskie papieskie miasto Wadowice.  

 

 

sobota, godz. 07.05 
– Mam was, brzydaki – szepnęłam, przytulając się do mokrych liści. 

Jechałam prawie pięć godzin, zarwałam kolejną nockę, zmęczona odnalazłam wreszcie w 

Wadowicach wąską uliczkę o wdzięcznej nazwie Gotowizna. Na rozstajach koło wysokiej 

niebieskiej kapliczki skręciłam w lewo, zaparkowałam w pobliżu wału dzielącego obszar 

zamieszkały od miejskiego stadionu i dalej poszłam na piechotę.  



A teraz marzłam w krzaczkach naprzeciw jednego z dużych domów. Stojący przed nim spory 

samochód rozwiał wszelkie wątpliwości.  

Do białego kontenera kilku mężczyzn wnosiło butelki wody mineralnej, ciastka i kanapki w 

workach, śpiwory. Przebieg akcji nadzorował niewiele starszy ode mnie chłopak w granatowych 

dżinsach i wojskowych butach. Owinął się czarną kurtką z wyrysowanym pentagramem, 

zaczesał włosy w tył i spod oka lustrował okolicę.  

Trwały przygotowania do wywiezienia dzieci.  

Gdybym nie spaliła się ostatecznie w oczach policji, teraz był dobry moment, aby zadzwonić 

do naszego oficera w Komendzie Głównej.  

Gdyby.  

Pozostawała mi miejscowa policja, ale musiałam najpierw przekonać się na własne oczy, że 

dzieci są w środku. Żadnych więcej gumowych fałszywek.  

Bardzo powoli wycofałam się i okrążyłam wielki dom. Obejrzałam go z zewnątrz – nie miał 

kamer innych niż dwie przed wejściem.  

Przeskoczyłam przez sad uginający się pod ciężarem jabłek. Trawa tłumiła kroki. Uspokoiłam 

oddech, przykucając pod zszarzałym, chropowatym murem.  

Okno parteru było wysoko, ale solidny piorunochron zamontowano jakby specjalnie dla 

mnie.  

– Śledziu! Śledziu...? – zawołał ktoś od frontu. – Chodź tu ino na momencik.  

Od płotu oderwał się chłopak w wojskowych butach. Śledź? Grupa Śledzia! A więc odkryłam 

kolejną legendarną postać. Rzeczywiście miał w twarzy coś z wychudzonej ryby... Czy to nie 

jego widziałam w Krakowie przy Pagórkowej? 

Kiedy zniknął w budynku, sięgnęłam do kieszeni po skórzane rękawiczki i wspięłam się do 

okien parteru.  

Na dwóch wersalkach leżeli pogrążeni we śnie chłopak i dziewczyna. Mogli mieć po 

siedemnaście lat – on niższy, krótko obcięty, ona wysoka, z włosami sięgającymi ramion. Nie 

znałam ich i nie ich szukałam.  

Kto nie wchodził po piorunochronie na piętro, nie wie, jak można się spocić w ciągu minuty. 

Ale nie polecam prób – łatwo sobie zrobić ostateczną krzywdę.  

Nie miałam jednak wyboru i wdrapałam się do kolejnego okna.  

Czterej mali chłopcy spali na rozłożonych w pokoju materacach. Jeden, osowiały, bawił się 

plastikowym autkiem, oparty o zieloną ścianę. Sprawiał wrażenie oszołomionego. Nie wątpiłam, 

że bandyci podają im jakieś mocne środki uspokajające. Dzieci wciąż śpią albo siedzą pod 

ścianą. Wygodne.  

Z pokoju, w którym dostrzegłam chłopców, można było wejść do kolejnego. Tam, na ścianie, 

mignął cień. Możliwe, że zgromadzili tu sporą grupkę maluchów. Przez szyby doszedł płacz 

niewidocznego maleństwa. Przerażające! Co muszą czuć teraz ich matki?! Co same dzieci?  

Opadły na mnie wspomnienia przerażającego tygodnia, który spędziłam w podobnych 

warunkach. Uprowadzona przez gangsterów w piąte urodziny, płacząca, wołająca mamę, która 

nie przychodziła. Nie mogę pozwolić, aby te dzieci przeżywały podobny koszmar choć jeden 

dzień dłużej! 

Miałam wszystko, czego potrzebowałam. Adres, fakty, żadne tam wnioski i poszlaki.  

Zsunęłam się na trawnik i odetchnęłam. W głowie układałam, co powiem policji. Zdjęłam 

rękawiczki i odruchowo rozejrzałam się za miejscem, w które mogłabym je odłożyć.  

– Potrzymać? – kątem oka dostrzegłam wyciągniętą dłoń.  

– Tak, prosz.... 

Zamarłam w pół słowa. Odwróciłam się powoli, próbując uspokoić serce, które wskoczyło mi 

do gardła. Nie teraz! Nie w chwili, kiedy już niemal wygrałam! Niemal... 

Śledź stał przede mną w nonszalackiej pozie. Bez jakichkolwiek zapowiedzi uniósł dłoń z 

pistoletem. Potem rozległ się huk – z uniesionej broni wyleciała chmura dymu.  



Byłam przekonana, że to koniec. Że przegrałam nie tylko życie Spidiego, ale i swoje. Oto 

leci w moją stronę stalowy pocisk, a może ołowiany, jakie to ma znaczenie?  

Ciekawe, czy zdążę poczuć ból? Gdzie trafi? Czy wartało tyle lat trenować, uczyć się, 

poznawać świat, skoro jakiś taki matołek sięga po prostu po broń i wszystko się kończy? A tylu 

rzeczy jeszcze chciałam doświadczyć, tyle miejsc odwiedzić... Tyle czekało mnie emocji, 

pocałunków, łez, śmiechu...  

Nic mną nie szarpnęło, nie poczułam rozrywającego bólu. Za to opanował mnie potworny, 

duszący zapach. Nie mogłam nabrać powietrza, żołądek uniósł mi się do samego gardła, 

poczułam, że tracę równowagę.  

 

 

sobota, godz. 21.40 
– Pij, pij...  

Pokój wirował i huśtał się, ktoś uniósł mnie do pozycji siedzącej i podał herbatę. Jak miło z 

jego strony! Miałam pozsychane usta i sztywny język.  

– Czemu ta herbata ma tak dziwny, kwaskawy smak? – zapytałam bełkotliwie. – To cytryna?  

– No pij. Do końca.  

 

 

niedziela, godz. 00.15 
– Zimno mi... – uniosłam głowę i przed sobą dostrzegłam lekko zamazaną twarz jakiejś 

dziewczyny. Zdjęła ze mnie kamizelkę. Okulary włożyła mi do kieszeni spodni.  

– Obudziłaś się? Dobrze. Założymy to – podała mi jakąś dużą czarną płachtę.  

Chciałam złapać, ale pokój zawirował i znów opadłam w  ciemność.  

Męczyły mnie dziwne majaki. Miałam wrażenie, że ktoś prowadzi mnie pod ręce, że kładę 

się na łóżku twardym jak deska.  

Potem jakiś rogaty stwór z czarną twarzą pochylał się nade mną, a w tle grupa ludzi nuciła 

zawodzące pieśni. Miałam świadomość, że niewidzialna siła trzyma mnie w potrzasku, nie mogę 

ruszyć nogą ani ręką. Leżałam w przeciągu, do mojego nosa dochodził zapach płonącej 

parafiny.  

Sen rwał się jak stary film. Coś huknęło, usłyszałam, jak ktoś woła, że szopa się pali...  

Powoli wracałam do świata przytomnych. Ale kiedy uchyliłam oczy, nie pochylał się nade 

mną żaden troskliwy pielęgniarz.  

Rogaty stwór w czarnej masce nie był wytworem mojej wyobraźni. Stał obok z uniesionym 

nad głową wielkim sztyletem i szeptał: 

– Niech puginał samego diabła utoczy dla nas krew winnych, zdrajców, szpiegów. Przybądź, 

książę ciemności! 

Wariat!  

Aż zachłysnęłam się z wysiłku, kiedy spróbowałam uwolnić ręce. Ale nic z tego! Za to znów 

popadłam w stan półsnu – słyszałam pojedyncze słowa, brzęk tłuczonego szkła, odgłos kłótni...  

I nagle do moich uszu, pośród dziwnego szumu i narastającego swądu płonącego drewna, 

dobiegł znajomy głos. To Mirek – nie mogłam się mylić! – Mirek szeptał do kogoś:  

– Zjeżdżajcie pod schody! 

Fala adrenaliny przywróciła mi świadomość. Mirek!  

Nie miałam pojęcia, gdzie jestem, co się wokół dzieje, ale skoro żyję – a przecież już się 

pożegnałam z tym światem – i w okolicy działa Mirek, nie wszystko jeszcze stracone! Wypuśćcie 

mnie! Co jest? Ktoś przypiął mi ręce do stołu parcianą taśmą...!  

– Ty wariacie! Nie wywiniesz się z tego, zobaczysz! – krzyknęła obok mnie wysoka 

dziewczyna ubrana w czarne poncho.  

Chętnie obejrzałabym sobie tę scenę, ale miałam ograniczone pole obserwacji. Wystarczyło 

jednak, że w pewnej chwili dotarły do moich uszu słowa nastolatka:  



– Pierniczę ten wasz satanizm, porwania i ofiary. Matka by mnie zabiła, jakby wiedziała. Ja 

spadam! Nie chcę wylecieć w powietrze. 

Satanizm? Więc oni chcieli mnie... Tym kozikiem... O Boże! 

Przez chwilę znów nie wiedziałam, czy funkcjonuję we śnie, czy to jawa. Dopiero kiedy 

pochylił się nade mną Mirek, nie miałam wątpliwości. Przetnie więzy, uwolni mnie!  

Nie zdążył.  

Człowiek w rogatej masce rzucił się na niego z wielkim nożem w dłoni. Krzyczeli i przepychali 

się, a w ich tle ściany domu, w którym wciąż byłam uwięziona, płonęły coraz mocniejszym 

blaskiem.  

Jakie to potworne – bezsilność! Tyle razy już umknęłam niebezpieczeństwu dzięki szczęściu 

albo własnemu sprytowi. A teraz musiałam czekać – nie wiem na co? Na koniec walki? Na 

zmiłowanie? Cud?  

I zdarzył się cud. Niewysoki, krótkowłosy chłopak wyłonił się spod łóżka czy stołu, na którym 

leżałam, i z dziką furią natarł na taśmę krępującą moją prawą rękę. Pochylił się, nadgryzł 

krawędź i szarpiąc, milimetr po milimetrze rozdzielał więzy. No niech ja tylko się uwolnię, 

poznacie moc wściekłego wojownika! 

Rozpoznałam w moim wybawcy chłopaka, który spał na parterze willi w Wadowicach.  

Tymczasem musiałam poprzestać na uwolnieniu jednej ręki – kiedy chłopak skoczył, by 

uwolnić drugą, rogaty wariat porzucił Mirka i natarł na mnie.  

A co z Mirkiem?!  

Odruchowo zasłoniłam się uwolnioną dłonią, jakby to miało pomóc przy ataku długim 

sztyletem. Ale atak nie nastąpił.  

Dostrzegłam lecącego Mirka – tak, tak! Kiedy go zobaczyłam, był pół metra nad ziemią. Całą 

masą ciała wpadł na rogacza i potoczyli się w stronę płonących drzwi.  

W tym momencie znów zmaterializował się mój wybawca – w jego dłoni dostrzegłam nóż, 

który przedtem mignął w ręce Mirka. Po raz kolejny naszły mnie obawy, że wciąż śnię jakiś 

koszmar, ktoś się pojawia, ktoś znika, ktoś lata – ale krępujące mnie taśmy pod naporem ostrza 

puściły naprawdę, nie na niby. Więc to nie sen! 

Zerwałam się i zeskoczyłam z twardego posłania.  

Wojowniku, do dzieła! – szepnęłam w myślach, widząc, jak Mirek toczy się po drewnianej 

podłodze w moją stronę.  

No i zadziałałam.  

W chwili, kiedy wyprostowałam nogi, ugięły się pode mną kolana, straciłam równowagę, w 

głowie zaszumiało spienione morze i jak worek piaseczku grzmotnęłam o ziemię. Widocznie 

umysł się obudził, a ciało jeszcze nie zdążyło.  

Nie czułam bólu. Widziałam, że tajemniczy chłopak unosi mnie bez trudu pod ręce, ciągnie 

w stronę okna. Po co okna? A tak, drzwi od tej strony zmieniły się już w pochodnię.  

Dym gryzł w oczy, łzy płynęły po policzkach. A jednak dostrzegłam scenę, której nie 

zapomnę nigdy w życiu.  

Bezwładna i bezradna zostałam posadzona na parapecie. Czyjeś ręce w mroku po drugiej 

stronie okna wyciągnęły się do mnie. Na twarzy poczułam rzęsisty deszcz – dowód, że wciąż 

jestem obecna na tym zwariowanym świecie. I oto w tym samym momencie, gdy odetchnęłam 

głęboko świeżym nocnym powietrzem, w moją stronę rzucił się rogacz ze sztyletem. Dzieliły 

nas może dwa metry, mój wybawca stał bokiem i chyba jeszcze nie widział zagrożenia, a mnie 

zamurowało. Jak zahipnotyzowana czekałam na nieuniknione. Przebije mnie, pchnie i wreszcie 

skończy się to, co miało się skończyć już parę razy. Ile można żądać od losu?  

I wtedy Mirek zagrodził mu drogę. Zagrodził – bo nie zdążył wykonać żadnego chwytu, 

przejęcia, ciosu. Zagrodził i przerażona dostrzegłam, że długie ostrze, przeznaczone dla mnie, 

znika w brzuchu Mirka!  

Na kurtkę trysnęła krew, Mirek odchylił się w tył.  



– Ofiara spełniona – wrzasnął nożownik w chwili, kiedy ten ktoś z zewnątrz ujął mnie mocno 

i nieświadomy sytuacji delikatnie posadził na mokrej trawie między resztkami jakiegoś 

urządzenia.  

– Oni... On... – wycharczałam i przyklękłam. – On go przebił nożem!  

Nie poznałam własnego głosu, ale za to coś powiedziałam. Wyzdrowieję. A Mirek? Może 

jeszcze nie jest za późno, medycyna działa cuda... Byle żył! 

– Ratujcie go! – huknęłam na kilka osób, których twarze rozświetlały płomienie ogarniające 

cały drewniany budynek. – Ty, duży – wskazałam jednego z chłopaków. – Kopnij w drzwi! 

Wynieście przez okno tego rannego chłopaka! Rusz się, do ciebie mówię!  

Musiałam wyglądać upiornie, ledwie panowałam nad własną świadomością, ale w moim 

głosie musiało być coś, co kazało kilku ludziom zerwać się i zaatakować płonące drzwi.  

Kopali całą wieczność, zanim otworzyły się z impetem.  

Wtedy padłam na plecy. Na twarz padał mi zimny, majowy deszcz.  

– Wynieście go, szybko! Ostrożnie – krzyczałam, bo choć znów straciłam władzę nad ciałem, 

głos mój przybierał na sile. – Niech ktoś zostanie tutaj, pod oknem! Połóżcie go daleko od tego 

pożaru! Bardzo daleko.  

 

 

niedziela, godz. 04.05 
– Nie zaczekasz? On się zaraz obudzi – wysoka dziewczyna, która przedstawiła się jako 

Adriana, wskazała palcem Mirka leżącego pod prowizorycznym daszkiem przy małej ziemiance. 

– Nic mu nie jest, sama widziałaś, że to tylko gadżet.  

– Gadżet – pokiwałam głową. – Ale tam w środku to nie wyglądało jak plastikowa zabawka 

napełniona czerwoną farbą. Byłam pewna, że to świństwo zagłębiło się w jego brzuchu. To co 

to było, ten wariat tylko sobie robił jaja?  

Adriana pokręciła głową. Na to nadszedł jej kolega, Adam.  

– Dobrze, że jesteś taka lekka – uśmiechnął się. – Nie jestem w najlepszej kondycji.  

– Ty, Adam – zbliżyłam się do niego – uratowałeś mi życie. Uwolniłeś mnie z więzów i 

dociągnąłeś do okna. Powiem ci tylko jedno, chłopczyku – wycelowałam w niego palec. – 

Dziękuję. Bez żadnych cudownych słów, bo i tak żadne nie mogą się równać z tym, co zrobiłeś.  

Adam podrapał się w policzek.  

– Dobrze, że ciemno, bo byłoby widać, jak się czerwienię. A te niedobitki satanistów mówią, 

że facetowi ktoś musiał podrzucić ten fałszywy nożyk. Bo obok w torbie leżał niemal identyczny, 

ale prawdziwy.  

– Ktoś? – mój wzrok automatycznie powędrował w stronę Mirka. – Chyba słyszę pogotowie. 

Pa.  

– Pa? A dokąd to?  

– Muszę znaleźć Spidiego. Takiego małego sportowca. I grupkę innych dzieci. Wygrzebię ich 

choćby spod ziemi. A mało mam czasu... Podziękujcie ode mnie Mirkowi, że tu przyjechał. Ja 

sama... – teraz poczułam, że i mnie ogarnia rumieniec. – Ja sama podziękuję mu przy okazji.  

Nie czekając na ich słowa, odwróciłam się i wciąż w czarnej szacie polazłam w las, aby 

ominąć zbliżające się pojazdy policji i pogotowia.  

 

 

niedziela, godz. 04.35 
– Zaraz, dziewuszka. Żebym ja cię dobrze zrozumiał – zaspany mężczyzna uniósł rękę i 

zatrzymał mnie w progu domu. – Słyszałem straż. Wiem, że się paliło. Ale przychodzisz do mnie 

w tym habicie nad ranem, mówisz, że przed chwilą spaliły się twoje dokumenty i pieniądze, że 

nic nie masz, i chcesz, żebym ci podarował jakieś ubranie? Tak se chcesz?  

– Nie – odparłam grzecznie. – Ja pana tylko proszę.  



Miał prawo się zdenerwować. Gdyby ktoś stanął w moim progu i poprosił o ubranie, też 

byłabym podejrzliwa.  

– I co ty tam jeszcze mówisz? Że się spieszysz, bo szukasz dzieci, co się zgubiły?  

Tylko skinęłam.  

A on pokręcił głową z niedowierzaniem i roześmiał się cicho.  

– To jest takie dziwaczne, że musi być prawdziwe. Żaden wariat by czegoś takiego nie 

wymyślił. Co potrzebujesz?  

– Jakiś sweter. Jakby była jakaś stara kurtka...? Na szczęście nikt nie zdjął mi butów.  

– No, tak. Taaaak. To nie stój na tym deszczu. Chodź. Jadzia! Jadzia, zrób tam herbatę, 

mamy gościa!  

 

niedziela, godz. 05.30 
– Zapuszczaj.  

Głos Generała brzmiał spokojnie, ale władczo.  

Skąd wziął się tutaj legendarny przywódca gangsterów, mogłam tylko przypuszczać. 

Widocznie ładunek był tak ważny, że sam chciał wyekspediować dzieci w podróż, z której miały 

nie wrócić do swoich domów.  

Do kabiny wskoczyli dwaj mężczyźni – kierowca i człowieczek o rozmiarach spasionego 

goryla. A Generał zasiadł na tylnym siedzeniu czarnego mercedesa ML – sporej, terenowej 

limuzyny.  

Leżałam na siedzeniach wranglera, aby nie dostrzegli mojej twarzy. Wychyliłam tylko na 

chwilę głowę. Wystarczyło.  

Drugim pasażerem czarnej limuzyny był sam prezes Fundacji „Sani liberi”. Ten, który 

typował dzieci do porwania i za nie płacił.  

Jak żałowałam, że nie mam przy sobie działa przeciwpancernego!  

Nosiłam za to najdziwniejsze ubranie, w jakim kiedykolwiek pokazałam się ludziom: różowy 

sweterek z golfem i szarą, znoszoną, przepaloną papierosami kufajkę z watoliny, taką samą, w 

jakiej na starych filmach zimą pracowali robotnicy budowlani. Pikowana kurtka była ciepła, grzał 

też brązowy futrzasty kołnierz. Ale szczytem elegancji nazwać tego nie mogłam. Trudno jednak 

– darowanej kufajce w watolinę się nie patrzy.  

Ciężarówka ruszyła, uwożąc na pace kontener. Na pewno był zaplombowany zgodnie z 

normami przewozu towarów przez granicę.  

Za nią przez uśpione Wadowice, serce Beskidu Małego, przetoczył się czarny mercedes.  

Gdyby ktoś obserwował ulice uważnie, w chwilę później dostrzegłby jeepa wranglera 

sunącego przez Rynek.  

Tylko mignął mi kościół z baniastą kopułą. Pamiętałam, że za nim, w wąskiej uliczce, można 

odwiedzić dom rodzinny Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. Ale nie był to dobry dzień na 

zwiedzanie.  

Przez jakiś czas obserwowałam zdezelowanego zielonego opla kadetta, który jechał powoli 

za mną. Przemknęło mi przez myśl, że prowadząca go kobieta kogoś mi przypomina... Ale może 

to tylko gra rozszalałej wyobraźni?  

Przemęczona, kilka razy niemal uśmiercona, znów pchałam się w paszczę lwa. Tym razem 

bez żadnych zabezpieczeń – w chatce spłonął też pewnie mój zegarek z komunikatorem i całe 

podręczne wyposażenie umieszczone w kamizelce.  

Pojazdy potoczyły się przez Chocznię w kierunku Andrychowa. Tędy można było jechać do 

Bielska-Białej, do Katowic, i dalej – przez Gliwice na autostradę A4. I na zachód.  

Trzymałam się w bezpiecznej odległości i z niepokojem śledziłam poziom paliwa. Mogłam 

przejechać jeszcze sto kilometrów – a potem stop! Nie mam ani karty kredytowej, ani gotówki. 

Ale miałam pomysł.  

 

 



niedziela, godz. 06.25 
Wyprzedziłam TIRa na obwodnicy Oświęcimia. Na chwilę zniknął mi z lusterka. Wystarczyło 

teraz wybrać dobre miejsce... 

 Na łuku drogi zahamowałam ostro, wyjęłam kluczyk i wyskoczyłam z samochodu. Ukryłam 

się za drzewem.  

W pół minuty później nadjechała ciężarówka.  

Zaszumiały hamulce, z kabiny wyskoczył ochroniarz, za nim kierowca.  

– Co jest? – zapytał wielki mężczyzna i rozejrzał się uważnie. Leżałam za drzewem – nie 

mógł mnie dostrzec.  

– Ktoś zostawił go bez kluczyków – odpowiedział kierowca.  

Ochroniarz zerknął na jeepa z zainteresowaniem. Z naprzeciwka pędził nieprzerwany sznur 

samochodów – nie sposób było ominąć przeszkodę.  

– Wskakuj i wrzuć luz. Zepchniemy go i lecimy dalej.  

Za ciężarówką utworzył się korek. Trzeci w kolejce stał czarny mercedes, dwa auta za nim 

– stary zielony opel. Opel kadett. Samochody czekały grzecznie. I tylko one.  

Bo ja nie.  

Wypadłam zza drzewa i w dwóch skokach znalazłam się przy drabince prowadzącej do 

kabiny, która lekko kołysała się w takt pracującego silnika. Wdrapałam się na fotel kierowcy i 

zatrzasnęłam drzwi. Dopiero teraz dostrzegłam zbaraniałe miny bandytów, którzy cieszyli się, 

że tak łatwo poszło im spychanie wranglera do rowu.  

Automatyczną skrzynią biegów uradowałam się, jak głupi bateryjką. Wrzuciłam po prostu 

drive i nacisnęłam pedał gazu.  

Nigdy nie prowadziłam ciężarówki. Nie dość, że wysoko, że potężna moc, to w lusterkach 

widzisz wielkiego, długaśnego węża ciągnącego się za tobą. A to nic innego, tylko ładunek! W 

dodatku z dziećmi w środku. Jak na pierwszą jazdę – przesada!  

Ale nie było wyboru. Teraz już nie.  

Kierowca i ochroniarz wskoczyli do mercedesa i jechali za mną. Nie mieli możliwości mnie 

wyprzedzić.  

Spocona z wrażenia przebyłam skrzyżowanie ze światłami, wjechałam na wiadukt, aż 

wreszcie dokonałam niemożliwego – objechałam prawie całe rondo, aby skręcić w lewo. I 

żadnym kołem nie zjechałam z ulicy! 

Nie kierowałam się drogowskazami. Po prostu chciałam wjechać w zaludnione miejsce i tam 

prosić o pomoc. Proste, wręcz prostackie, ale powinno zadziałać.  

W lusterku dostrzegłam, że mercedes przyspieszył. Kiedy rozpoczął manewr wyprzedzania, 

zajechałam mu drogę. Więcej nie próbował.  

Skręciłam w prawo i minęłam obóz koncentracyjny Auschwitz. Potem znów w prawo – i tu 

postanowiłam zakończyć przygodę. Dostrzegłam bowiem policyjne samochody i pomoc 

drogową. Z boku stała karetka.  

Kiedy mijałam powoli całe zgromadzenie, skręciłam mocno kierownicą w prawo i stanęłam 

w poprzek drogi. Zgasiłam silnik, uniosłam się na rękach i kopnęłam w kluczyk. Złamał się 

dopiero za trzecim razem.  

Jeden z policjantów odruchowo machnął, nakazując mi jazdę. Potem dostrzegł za kierownicą 

nastolatkę w różowym golfie i starożytnej kufajce rodem z kołchozu.  

Błyskawicznie znalazł się przy kabinie ciężarówki.  

– Co pani robi? Dokumenty poproszę!  

– Nie mam dokumentów – oświadczyłam. – Ukradłam tę ciężarówkę, bo w środku są 

porwane dzieci. A ci w mercedesie za mną to bandyci, proszę ich aresztować! Ten, co wysiada, 

niech pan patrzy! To sam Generał! Poszukiwany bandyta!  

Nawet nie zaszczycił ich spojrzeniem. Mocno ujął mnie pod rękę i poprowadził w stronę 

jednego z wozów policyjnych.  



– Mam tu naćpaną złodziejkę TIRów – oświadczył, przekazując mnie koledze. – Wezwij, kogo 

trzeba...  

Generał znikał w tłumie przy dworcu, a ja nie mogłam nic zrobić.  

Ochroniarz i kierowca rzucili się do ciężarówki, ale na szczęście też niewiele mogli.  

Już widziałam najbliższy scenariusz. Ja na odwyku w szpitalu dla obłąkanych, TIR 

uruchomiony po jakimś czasie jedzie dalej. Bilans doskonały!  

Stawiania na jedną kartę uczono nas na specjalnych zajęciach z psychologii przetrwania. 

Ryzykowne, ale jedyne skuteczne. Tak też zrobiłam.  

Kiedy pilnujący mnie policjant zerknął na roztrzaskany wrak czegoś, co chyba przed godziną 

było fiatem, sięgnęłam do jego kabury i jednym ruchem wyjęłam stamtąd broń.  

O ile prowadzenie ciężarówek nie leżało w planach szkoleniowych Fundacji, o tyle 

posługiwania się bronią uczyli nas specjaliści. Głównie po to, aby móc rozpoznać stopień 

zagrożenia, rozbroić albo zabezpieczyć pistolet. Ale wystarczyło wykonać polecenia odwrotnie i 

już był odbezpieczony.  

Samopowtarzalny Walther P-99 zdziwił mnie nieco. Słyszałam, że policja kupuje je w ramach 

programu modernizacji uzbrojenia, ale że trafiłam akurat na takiego „zmodernizowanego” 

policjanta...!  

Odbezpieczyłam i przeładowałam w pół sekundy. Odsunęłam się od mężczyzn i zawołałam 

głośno:  

– Otworzyć pakę! Ale już!  

Zgłupieli.  

Zdrętwieli i otworzyli paszcze.  

Stojący dziesięć metrów ode mnie mężczyzna wykonał ruch, jakby chciał sięgnąć po broń, 

ale spojrzałam na niego groźnie.  

– Nie chcę nikogo skrzywdzić – oświadczyłam. – Ale w tym kontenerze siedzą dzieci 

uprowadzone z kilku miast w Polsce. Muszę je uwolnić.  

Ten, któremu zabrałam broń, uniósł ręce i przywołał gestem jednego ze strażaków 

zabezpieczających wrak samochodu.  

– Przetnijcie kłódki tego kontenera.  

Hydrauliczne nożyce poradziły sobie z problemem w sekundę. Potem ktoś uchylił skrzydła 

kontenera.  

– Wyrzućcie manekiny! – zażądałam, pilnując, żeby nikt nie zaszedł mnie od tyłu.  

Strażacy wygarnęli na ulicę setkę gumowych, nagich manekinów. W siąpiącym deszczu i 

pośród panującej ciszy wskazali kolejne drzwi – tym razem mniejsze. Znów w ruch poszły 

nożyce hydrauliczne.  

– Jezu, chodźcie! – wrzasnął wreszcie jeden ze strażaków. – Ona ma rację! Tu jest z 

dziesiątka gówniarzy!  

Schowałam broń do kieszeni kufajki i skoczyłam przed siebie. Oczywiście któryś policjant 

powinien był mnie zaaresztować, ale wszyscy byli zaaferowani faktem, że potwierdziły się moje 

słowa...  

W przytulnie urządzonym pomieszczeniu z klimatyzacją i bezcieniowymi lampami na 

materacykach spało jedenaścioro maluchów. W fotelu – teraz bez ruchu – siedziała 

czterdziestoletnia kobieta.  

Szybko zlustrowałam wnętrze.  

Jeszcze szybciej wycofałam się na ulicę. Gdzie Spidi?  

Obrzuciłam okolicę czujnym spojrzeniem. Generał zniknął. Ochroniarz i kierowca starali się 

coś tłumaczyć policjantom. A mercedes?  

Prezes Fundacji „Sani liberi” zdążył już zawrócić i powoli manewrował wśród pojazdów, które 

także zamierzały wycofać się z opresji.  



Nie chciałam go ścigać. To nie moja funkcja. Cóż z tego, kiedy na tylnym siedzeniu 

dostrzegłam twarz chłopca przyklejoną niemal do szyby. Twarz zmęczoną, smutną, ale 

znajomą. A więc Spidi był przesyłką specjalną i podróżował osobno!  

Rzuciłam się dziko w tłum, przebiegłam obok ustawionego w poprzek volksvagena i 

pomknęłam za powoli ruszającym mercedesem.  

Gdy prezes mnie dostrzegł, nacisnął pedał gazu, miał już przecież przed sobą wolną 

przestrzeń. Samochód oddalił się spokojnie w stronę, z której przyjechaliśmy.  

Odnalazłam dzieci.  

Świetnie.  

Ale moim głównym zadaniem było uwolnienie Spidiego. A on wciąż znajdował się w rękach 

przestępcy. Muszę go znaleźć...!  

Ruchem zwinnej rusałki wskoczyłam na motor, z którego przed chwilą zsiadł dwudziestoletni 

facet. Maszyna stała na podpórce, ale wciąż miała zapalony silnik. Nie jeździłam na motorze od 

pół roku, odkąd w Fundacji przechodziliśmy zimową szkołę prowadzenia pojazdów. Ale skoro 

wtedy sobie radziłam, czemu nie dziś?  

Krzyczał, oczywiście, wymachiwał łapkami i chyba tupał, o ile lusterko mnie nie myliło. Potem 

sięgnął po komórkę. Ale ja wrzuciłam już trzeci bieg i bez problemu dogoniłam mercedesa. Na 

tyle chociaż, aby nie stracić go z oczu. Chciałam jak najdłużej tropić go, pozostając 

niezauważoną. Może po prostu uda mi się wyniuchać, dokąd jedzie.  

A mercedes pędził przez Zator, krętą trasą do Radoczy, przez wieś Tomice wjechał do 

Wadowic.  

Miałam niemal zamarzniętą twarz, jechałam przecież bez kasku, za to watolinowa kufajka 

spisywała się doskonale. Po kilkunastu kilometrach nabrałam wprawy i lekka yamaha stała się 

absolutnie posłuszna. Mogłabym się do niej przyzwyczaić.  

Znów wadowicki Rynek, znów skręt w prawo. Zmniejszyłam dystans, ale i tak przez przejście 

dla pieszych przejechałam na żółtym świetle. Kiedy samochód minął cmentarz parafialny, a 

potem spore osiedle, byłam niemal pewna, że wraca do domu, w którym bandyci przechowywali 

dzieci. Ale nie – zamiast wjechać w wąską drogę, popędził dalej.  

Serpentyna poprowadziła wzdłuż lasu górującego po prawej nad drogą. Niewielką wioskę 

Jaroszowice minęliśmy spokojnie, ale kiedy za nami było już skrzyżowanie prowadzące do wsi 

Ponikiew, mercedes nagle przyspieszył. I to tak radykalnie, że nawet motor został sporo w tyle.  

Droga wznosiła się na długim odcinku, ale szeroka szosa pozwalała jechać szybko. Pędziłam 

więc, nie zważając na łzy cieknące mi po policzkach i narastający wiatr, który prawie 

uniemożliwiał oddychanie.  

Byle nie stracić z oczu samochodu ze Spidim!  

Prezes na pewno wiedział już, że go śledzę. Mógł być wrednym typem, ale wzrok miał w 

porządku. Nie bawiłam się więc w kotka i myszkę – zbliżyłam się do samochodu na odległość 

dwudziestu metrów.  

A limuzyna, zamiast uciekać, nagle przyhamowała. Jechaliśmy z górki i zaskoczył mnie ten 

manewr, więc o mało nie wprasowałam się w pionowy tył terenówki.  

Samochód skręcił na skrzyżowaniu w prawo, obok stacji benzynowej. Mignął mi drogowskaz: 

KUKÓW. Co tam niby ma być w tym Kukowie? Kolejna tajna baza bandytów?  

Nie. Mercedes niewiele ponad kilometr dalej znów skręcił w prawo, w wąską, boczną drogę, 

która pięła się mocno w górę.  

Zanim wjechałam tam za nim, aż otworzyłam usta ze zdziwienia – nigdy z tak bliska nie 

oglądałam kamieniołomu. Wielka poszarpana skałami ściana piętrzyła się nade mną jak 

niekończący się wieżowiec, pełen ran po pociskach i bombach.  

Mimo ryku silnika motoru do moich uszu doszedł narastający łoskot.  Gdzieś w okolicy 

pracowało wielkie urządzenie. Rozejrzałam się, ale dopiero kiedy mój wzrok powędrował w 

górę, zrozumiałam intrygę.  



Nad głową przeleciał mi szary helikopter. A więc o to chodzi! Prezesunio chce się pobawić w 

ważkę, zniknąć na dobre i wywieźć choć tego jednego chłopca! Sto osiemdziesiąt tysięcy to 

kwota nie do pogardzenia.  

Droga poprowadziła na szczyt wzgórza, w głąb którego wgryzał się kamieniołom. Tu 

mercedes zatrzymał się gwałtownie i wychodząc z zakrętu dostrzegłam, że uchylają się drzwi 

kierowcy.  

Odruchowo nacisnęłam hamulec – i pewnie tylko to mnie uratowało. Motorem zarzuciło i 

kilka metrów przejechałam bokiem. Dopiero wtedy usłyszałam charakterystyczny huk, a dwie 

kule utkwiły w drzewach na lewo ode mnie. Ale gdybym wciąż jechała...! 

Helikopter siadał na otwartej przestrzeni blisko samochodu. Prezes wystrzelił jeszcze dwa 

razy, ale potężny podmuch łopat chwiał nim tak, że nie miał szans trafić.  

Uskoczyłam w stronę pól i przylgnęłam do ziemi. Co robić?  

W kieszeni poczułam ciężar i przypomniałam sobie o pistolecie. Cóż mi z niego? Nie mogę 

przecież strzelać do ludzi jak do tarczy. Nawet jeśli prezes jest odrażającym typem, nie kręcę 

tu filmu o Jasiu Rambo. To prawdziwe życie!  

Priorytety! Co jest priorytetem? Uratowanie Spidiego. Bandzior niech leci, jedzie, biegnie, 

dokąd chce!  

Pod osłoną kilku krzaków doczołgałam się do jezdni. Dostrzegłam, że przestępca właśnie 

wyciąga siłą z samochodu przykurczoną postać. Chłopiec opierał się i krzyczał, ale silny 

mężczyzna nie puszczał jego dłoni.  

I wówczas postanowiłam wykorzystać pistolet.  

Odwiodłam bezpiecznik i pociągnęłam za spust trzy razy, celując w powietrze nad 

kamieniołom. Ale prezes nie mógł dostrzec, dokąd kieruję lufę. Padł na ziemię jak rozwalcowany 

naleśnik, na chwilę puszczając chłopca.  

Za oknem kabiny dostrzegłam twarz pilota. Widział mnie z wysokości dziesięciu metrów. 

Teatralnym gestem wycelowałam więc w niego, wbrew regułom przymrużając jedno oko. I 

znów pociągnęłam za spust.  

Odwrócił się i jednym ruchem uniósł maszynę. Po chwili huk rotorów stał się cichszy – 

helikopter oddalał się. Pilot nie mógł wiedzieć, że celowałam w chmurkę daleko nad nim.  

– Spidi, chodź tu! Szybko! – krzyknęłam, oglądając się, bo na drodze usłyszałam silnik 

szybko zbliżającego się samochodu.  

– Nieładnie! – zza mercedesa krzyknął nagle prezes. – Gdyby mi ktoś opowiedział, że 

szesnastoletnia dziewuszka może pokrzyżować plany dużej korporacji, wyśmiałbym go.  

– Skąd pan wie, ile mam lat? – odparłam odruchowo.  

Roześmiał się i zerknął na wyjący silnikiem zielony samochód, który wychodził właśnie zza 

zakrętu.  

– Ewelino, wiem nawet, jak ma na imię twój pies, nie mówiąc o twoim chłopaku! – pochwalił 

się. – Mnie udaje się nabrać tylko raz. Ty, mały, stój, bo cię odstrzelę! – ryknął, kiedy dostrzegł, 

że Spidi rusza przed siebie.  

Nie biegł jednak w moją stronę – dokładnie tak, jak o tym czytałam, wystraszony Spidi, 

kiedy zobaczył pustą przestrzeń, ruszył pędem na wprost z niewiarygodną wręcz prędkością.  

– Mały, stój, bo po tobie!  

Bandyta wskoczył za kierownicę samochodu i ruszył za malcem.  

Zielony opel kadett mignął obok mnie. Blondynka. Znajoma twarz. Tak jakby znajoma...?  

Prezes przyhamował, ale jednocześnie skręcił kołami i przód samochodu uderzył w bok 

chłopca. Widziałam, jak Spidi potyka się i przewraca. Silnik mercedesa ryknął, samochód 

skoczył przed siebie, a chłopiec w ostatniej chwili przetoczył się w lewo. Koło terenowca 

rozgniotło grudę ziemi tam, gdzie pół sekundy wcześniej znajdowała się głowa malucha.  

– Ty draniu! – wrzasnęłam, choć prezes nie mógł mnie słyszeć.  

Uniosłam pistolet i popędziłam w stronę samochodu. Nie strzelałam jednak, obawiając się o 

życie chłopca. Inaczej, wiem to na pewno, wypaliłabym w stronę kierowcy.  



Przy mercedesie szybciej znalazł się jednak zielony opel. Kierująca nim kobieta, zamiast 

ominąć terenową limuzynę, z impetem trzasnęła w tył pojazdu, aż oba samochody znalazły się 

na poboczu, w zaoranym polu.  

Dopadłam chłopca i pociągnęłam go za rękę. Nawet jeśli po spotkaniu ze zderzakiem odniósł 

jakieś obrażenia, zagoją się. Byle przeżył.  

Skoczyłam w stronę otwartej przestrzeni. Dopiero po chwili, kiedy prezes ruszył autem za 

nami, dostrzegłam przed sobą siatkowany płot – pułapkę, której nie sposób przebyć w sekundę.  

– Tam! Dziura! – po raz pierwszy usłyszałam piskliwy głos Spidiego.  

Wskazywał przecięte druty, pod którymi ktoś urządził sobie przejście.  

Nie czekałam. Wepchnęłam malucha pod spód, sama wskoczyłam, szorując twarzą po 

brązowej, mokrej glinie, i pognałam dalej.  

Osiem metrów.  

Przed nami rozciągał się cudowny widok na Beskid Mały. Po deszczach chmury ustępowały, 

pozwalając promieniom słońca oświetlić wielkie elementy budowanej zapory w Świnnej Porębie, 

srebrzącą się powywijaną wstążkę rzeki Skawy, cmentarz przy wiosce na wzgórzu. W odległości 

czterystu metrów od nas zawieszony nad kamieniołomem tkwił jak ważka szary helikopter, 

odbijając poranny blask słońca. Cudownie! Pięknie! Gdyby nie to, że pod nami zaczynało się 

stumetrowe urwisko kamieniołomu! Poszarpane zęby skał o ostrych krawędziach tylko czekały 

na wariata, który uda się w ostatni lot.  

Ale my nie chcieliśmy...! 

Mercedes był dużym, masywnym wozem. Uderzenie w siatkę spowolniło go, ale nie 

zatrzymało. Ostrożnie podjechał do nas.  

Prezes uchylił okno i wyszczerzył do mnie zęby. Z czoła ciekła mu krew. Ale w oczach miał 

satysfakcję, kiedy wycelował we mnie. Krótki pistolet policyjny Walthera PPK nie wyglądał 

przyjaźnie.  

– To tyle jeśli chodzi o ciebie. Za dużo mnie kosztowałaś... Młody, pożegnaj się z panią, ona 

za chwilę pofrunie do aniołków. A ty wsiadaj.  

Przez kręgosłup przebiegł mi dreszcz. To teraz. Już. Koniec.  

Pochyliłam się i szarpnęłam rękę chłopca. Pchnęłam go i krzyknęłam:  

– Uciekaj! Do ludzi!  

Gdybym się nie pochyliła, wystrzelona kula przeszyłaby mi serce. Tymczasem wbiła się w 

glinę tuż za mną. Ale oto mimo brudnych okularów dostrzegłam, jak bieleje palec na spuście, 

jak prezes zaciska zęby, jak milimetr po milimetrze przesuwa się język spustowy. Stałam, 

słysząc narastający szum, wręcz ryk silnika samochodowego – ale nie mogłam uskoczyć, 

uchylić się, uderzyć. Mogłam czekać – całe pół sekundy.  

I wreszcie usłyszałam potworny huk. To już.  

Zamknęłam oczy. Szok. Szok, nie czuję bólu. Teraz już musiał trafić!  

Po niekończących się dwóch sekundach nad moją głowa rozległ się stek przekleństw. Ryk 

silnika nie ustępował, a zgrzyt metalu nakazał mi jednak otwarcie oczu.  

Wielki samochód przesunął się już o dwa metry. Bandyta, wychylony za okno, mierzył do 

kierowcy opla, który z impetem pchał go po grudkach ziemi. Pociągnął za spust raz – drugi 

strzał już nie wyszedł, bo schyliłam się, nabrałam w dłoń sporą masę błota i rzuciłam mu tym 

w twarz.  

Gdyby skupił się na prowadzeniu samochodu, wrzuceniu wstecznego biegu, przyhamowaniu 

chociaż – pewnie poradziłby sobie z małym, osobowym zabytkiem. Ale on miał tylko jedno w 

głowie – broń, kule, zemstę.  

Terenowa limuzyna opadła przednimi kołami w przepaść. Wstrząs wytrącił mężczyźnie 

pistolet z dłoni. Bandyta zastygł, zdając sobie teraz dopiero sprawę, że sekundy dzielą go od 

upadku w przepaść.  

Prowadząca opla blondynka wysiadła. Jednym ruchem zdjęła perukę.  



– Dzień dobry, panie prezesie! – wykrzyknęła, skacząc do przodu i chwytając w dłoń 

porzucony pistolet. – Jak samopoczucie?  

Gdyby psychologowie potrzebowali modelu do pokazywania stanu kompletnego zbaranienia, 

nadawałam się w tej chwili idealnie.  

Przede mną z bronią wycelowaną w bandytę stała zastraszona dotąd i niepewna swego... 

Albina Soniak!  

– Witaj, malutka! – powiedziała do mnie swobodnie. – Widzę, że dokopałaś im, jak chciałaś, 

prawda?  

– A... – wyjąkałam wreszcie. – A co ty tu robisz?  

– Miałam czekać, aż narobią gulaszu? Ty uratowałaś mojego syna, a ja czyjegoś – wskazała 

Spidiego, który stał przy rozerwanej siatce ogrodzeniowej. – A poza tym ty pewnie nie 

przejmowałabyś się, gdyby ten drań uciekł, co? – ruchem pistoletu wskazała prezesa.  

– Nie – skinęłam głową. – Odzyskałam dzieci. Ale ty uratowałaś mi właśnie życie...  

– Drobiazg. My, pielęgniarki, od tego jesteśmy. A pan, prezesie – uśmiechnęła się, jakby 

podarowano jej właśnie słoik miodu spadziowego – może wybierać. Albo pójdzie pan siedzieć 

na zawsze zawsze – powtórzyła dobitnie – albo niech pan jedzie tym mercedesem, dokąd pan 

chce.  

Uniósł brwi zalane strużką krwi.  

– I co za to chcesz?  

– Chcę popatrzeć, jak pan odjeżdża.  

Prezes otworzył usta, spojrzał w oczy kobiecie i zamarł. Z oddali doszedł nas dźwięk 

policyjnej syreny. Musieli mnie namierzyć... Albo ktoś zadzwonił na policję... 

Pielęgniarka pokiwała głową.  

– Dwa zabójstwa, uprowadzenie, handel ludźmi, znęcanie, kradzieże, narkotyki, kierowanie 

grupą przestępczą, oszustwa podatkowe... To tyle, ile mogę panu udowodnić, prezesie. 

Zbierałam materiały długo. Ale może pan wybrać wolność z gwarancją uniknięcia procesu.  

Teraz dopiero zrozumiałam, dlaczego prezes znieruchomiał, zbladł i przestał oddychać.  

– I co, drogi panie? Ma pan choć trochę ikry, czy wszystko było u pana na pokaz?  

Jeszcze przez chwilę patrzył jej w oczy, obejrzał się w stronę nadciągającej policyjnej syreny, 

po czym usiadł za kierownicą. Prosto.  

Ustawił koła samochodu. Prosto.  

I z wielką mocą ruszył. Prosto.  

Nieskończoną ilość sekund spadał w głęboką przepaść. Stojąc przy krawędzi śledziłam 

bezradnym wzrokiem upadek człowieka, który kierował upadkiem wielu innych.  

A potem dwie tony metalu ze zgrzytem spotkały się z ostrą krawędzią bloku piaskowca. 

Mercedes stał się pokiereszowaną stertą złomu gnaną wciąż w dół siłą grawitacji. Koziołkował, 

rozpadał po drodze, aż ugrzązł w zwężającej się szczelinie między potężnymi skalnymi 

odłamkami.  

Naoglądałam się w życiu filmów, więc podświadomie czekałam na wielki wybuch. A tu nic. 

Coś wprawdzie wylało się ze sprasowanej masy, ale pociekło między kamienie. I tyle.  

Jeśli w środku siedziała mała, biała myszka, miała szanse to przeżyć i wydostać się z resztek 

pojazdu. Ale tylko ona.  

A szary helikopter zawrócił i zniknął na północy.  

Jeszcze chwilę patrzyłam za nim, po czym znów zerknęłam w dół.  

– Ja przysięgałam chronić życie. Mogłam spróbować go aresztować.  

Albina wciąż miała na ustach kamienny uśmiech satysfakcji.  

– Przecież sam pojechał.  

– Tak. Sam. Ktokolwiek by pytał. Ale my obie wiemy, jak to było. Nie powstrzymałam go.  

Albina odwróciła się, podeszła do Spidiego i wzięła go za rękę.  

– Chodź, wrócimy do twojej mamy.  

Chłopiec spojrzał jej w twarz i uśmiechnął się. Ale nic nie powiedział.  



Przystanęłam obok opla. Miał pogniecioną karoserię, ale nie sprawiał wrażenia wraku. 

Wsiadłam, odpaliłam silnik i wycofałam na ulicę.  

Otwarłam drzwi i zaprosiłam Albinę ze Spidim do środka.  

– Aż tak cię skrzywdził? – szepnęłam, kierując samochód drogą w dół.  

Kobieta skierowała zimny wzrok na krawędź skały.  

– Wiesz, ile trzeba nabroić, aby skłonić pielęgniarkę do takiego postępku? Ja przecież też 

przysięgałam...  

– No, ile? – zachęciła ją do odpowiedzi.  

A ona tylko wskazała znikającą za nami przepaść.  

– Tyle.  

 

 

niedziela, godz. 08.40 
– Przejmuję chłopca – oświadczył łysawy policjant.  

Kiedy spotkaliśmy się u podnóża góry, nie pytał o nic, jakby interesował go tylko odzyskany 

syn polityka.  

– Dobrze, oczywiście – zgodziłam się, opuszczając zielony pojazd. – A co ze mną? Wydał 

pan nakaz aresztowania mnie. Jestem gotowa.  

Spojrzał mi w oczy, zerknął na chłopca, pakującego się na tył jego wozu wraz z Albiną, po 

czym odpowiedział:  

– Póki oficjalnie nie cofniemy nakazu, obowiązuje list gończy. Każdy policjant, który cię 

spotka, ma obowiązek cię aresztować.  

– Więc? – uniosłam brwi. – Aresztuje mnie pan? 

A mężczyzna wsiadł do granatowego passata i pokręcił głową.  

– Jasne – odwrócił się i bezgłośnie dodał: – Jeśli tylko cię spotkam... 

Ale ja zrozumiałam. Odczytałam z ruchu jego ust. 

 

 

niedziela, godz. 10.00 
Nie mogłam podejść.  

Policjant obiecał, że kiedy mnie spotka, zostanę aresztowana. Nie miałam już zresztą nic do 

powiedzenia. Do zrobienia. Nikt mnie tam nie potrzebował. Już nie.  

A jednak stałam bez ruchu, niemal nie oddychając. Ryzykowałam, że spóźnię się na pociąg. 

Nie mogłam jednak oderwać oczu od sceny, która rozgrywała się pięćdziesiąt metrów ode mnie. 

Beze mnie. Ale dzięki mnie – i o tym myślałam z dumą. Dumna Ewelina! Coś nowego!  

Z policyjnego wozu wyskoczył mały, brudny chłopiec. Rozejrzał się szybko i spojrzał w oczy 

policjantowi. Otarł rękawem nos i powódł wzrokiem w miejsce, które wskazywał mężczyzna.  

Z taksówki szybko wysiadła trzydziestoletnia kobieta, ładna szatynka. Milczała, ale sine kręgi 

pod oczyma i drżące dłonie wystarczyły, by opowiedzieć historię jej obaw, męki oczekiwania, 

nadziei i bezsilności.  

– Mama! – krzyknął dziko Spidi i w tym jednym słowie ukryte było wszystko, o co walczyłam 

od poniedziałku.  

Chłopiec udowodnił, że zasługuje na swój pseudonim. Jak rakieta wyskoczył przed siebie i w 

dwie sekundy później utonął w ramionach kobiety.  

Tuląc chłopca, podeszła wolno do policjanta. Starała się opanować emocje, ale wielkie łzy i 

tak płynęły nieprzerwanie po jej policzkach.  

Spojrzała w twarz mężczyzny i powiedziała głośno:  

– Dziękuję.  

A ten uniósł dłoń i odparł:  

– Nie mnie powinna pani dziękować, tylko pewnej młodej damie.  

– Tak? A kiedy ją spotkam?  



– Obawiam się, droga pani, że nigdy. Ale zapewniam... Ona wie.  

 

niedziela, godz. 12.20 
Wszyscy żyli. Mirek z ręką w gipsie i zabandażowaną twarzą. Janusz spuchnięty. Kasia drżąca 

i rzucająca nerwowe spojrzenia. Walek sztywny – z gorsetem podtrzymującym kark i w dżinsach 

zamiast garnituru. Inny facet! I Patrycja – ze szramą na policzku. Trudno było nas uznać za 

Aniołki Charliego, już raczej diabełki po robocie.  

Błysnął ten sam ekran, z którego przed sześciu dniami Mistrz wzywał nas do działania.  

– Witajcie – szepnął. – Witajcie i pozwólcie, że za coś was przeproszę. Za co? Spójrzcie na 

drzwi za sobą...  

Zerknęłam i odruchowo zasłoniłam twarz. Jakbym zobaczyła upiora.  

Przed tygodniem wzięliśmy udział w pogrzebie Mistrza. A teraz wychodzi do nas z 

uśmiechem. Mistrz.  

Wszyscy zamarli, poruszył się tylko asystent Mistrza, ten paskudny drań z kozią brodą. Drogę 

zastąpił mu Janusz.  

– To już koniec – powiedział. – 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 rozumiałam tego – ale ostatnie słowa dotarły do mnie jak grom.  

– Zdrajcą?! – wyszeptała Patrycja. – Więc on... 

– Tak jest – syknęła Kasia. – Bandyci, których ścigałam, wiedzieli o Fundacji, o 

możliwościach naszych środków łączności. Mieli moją teczkę osobową... Ale o jego winie – 

wycelowała palcem w asystenta – świadczy to, że wiedzieli, iż po sygnale SOS nikt nie wezwie 

grupy interwencyjnej. A kto odbierał sygnał? On! Ale ja zrobiłam jeszcze jedną próbę... 

Kasia mówiła, a mnie chmurki latały przed oczami. Zdrajca, zdrajca!  

– Nikt się nie rusza! Nikt! – nagle asystent wymierzył w Mistrza z małego pistoletu. – 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...  

Wszyscy stali jak wrośnięci. Nie mogłam na to pozwolić. Skoczyłam w stronę Mistrza. Jeśli 

się uda, odepchnę go. Jeśli nie – zasłonię...  

Nie ja jedna miałam taki pomysł. W powietrzu przed Mistrzem spotkało się sześć postaci. 

Żywy mur jak z kreskówki! A Mistrz ani drgnął.  

– Jeszcze nikt nie okazał mi tyle szacunku, co wy w tej chwili – spojrzał na nas. – Dziękuję 

wam. A teraz możecie wrócić na swoje stanowiska.  

Spojrzałam na Kozła. Na wpół leżał w objęciach dwóch uzbrojonych ochroniarzy, którzy 

musieli wyskoczyć zza uchylonych drzwi.  

– Głupiec – Mistrz wzruszył ramionami. – Znałem jego rolę od przedwczoraj i kazałem 

spiłować iglicę w jego pistolecie.  

 

 

niedziela, godz. 14.20 
– ...i muszę po tym wszystkim odpocząć – stwierdziłam stanowczo. – Zestarzałam się o 

dwadzieścia lat.  

Mistrz przytulił mnie delikatnie i spojrzał w oczy.  

– Dokonałaś cudu. A nawet Bóg, stworzywszy świat, siódmego dnia odpoczywał. Napisz mi 

raport na wtorek. A teraz idź.  

 

 

niedziela, godz. 15.30 



– Ewelina...?  

Mirek był zmêczony, poobijany, złamana rêka i zaklejone oko nie wró¿yły mu 
beztroskiego weekendu, ale jego szkliste spojrzenie niewiele miało wspólnego z 

wysiłkiem i obra¿eniami. Przeszyło mnie smutkiem, rezygnacją, chłodem. Stało 

siê coś, o czym nie wiem...? 
– Tak?  

Wyciągnął przed siebie dłoñ. Dr¿ała. Miêdzy palcami trzymał kopertê.  

– Od Piotra. SpóŸnione, ale szczere.  
Chciałam odpowiedzieæ, ale zawrócił i klapnął na ławce pod rozło¿ystym 

krzewem. Zapatrzył siê w trawê, nie zwracając uwagi na piêkny ogród na tyłach 

siedziby Fundacji.  
Pomaszerowałam za zakrêt ście¿ki i przysiadłam na niskim murze przy starej 

fontannie. W oddali widziałam Patrycjê, jak płonącym wzrokiem ogarnia twarz 

Walka. Trzymali siê za rêce i to było nic innego, jak pomnik szczêścia. Statua 

spełnienia.  

Janusz szeptał coś do Kasi, a ona, wpatrzona w gałêzie parkowych drzew, 

odpowiadała spokojnie.  
Przez chwilê nie mogłam zdecydowaæ siê na rozdarcie koperty. Wreszcie 

westchnêłam i zmierzyłam siê z nieuniknionym.  

Ewelina!  
Ja ciê ju¿ nie chcê oszukiwaæ. Spotkałem inną dziewczynê i ją kocham. Ty 

jesteś OK, ale kocham ją. Trochê to trwało, zanim siê przekonałem, teraz ju¿ 

wiem, wiêc ¿yczê ci szczêścia i nie miej do mnie ¿alu. Los tak chciał i nic przeciw 
niemu nie mo¿emy zrobiæ, prawda?  

Jeszcze raz przeczytałam list i uśmiechnêłam siê lekko. Poczułam, ¿e ostatni 

kamieñ spada mi z serca. To ja powinnam napisaæ coś takiego do Piotra, ale 
skoro był pierwszy – niech ma. I niech kocha. Bo ja te¿ kocham!  

Wstałam i powoli ruszyłam w stronê Mirka. Nie mogłam ju¿ udawaæ, ¿e jest 

mi obojêtny. I nie miałam ju¿ powodu. Ale nie mogê przecie¿ teraz siê na niego 
rzuciæ! Jest kontuzjowany...!  

Przeszłam obok i usiadłam na ławce tu¿ przy wyjściu z siedziby Fundacji. Nie 
czekałam długo.  

Janusz z Kasią wymknêli siê pierwsi, a potem z pochyloną głową przyczłapał 

zrezygnowany rowerzysta bez roweru.  
– Mirek?  

Drgnął, jakby szalony elektryk potraktował go wysokim napiêciem.  

– Poczekaj! – uniósł zdrową rêkê. – Je¿eli w tej chwili chcesz mnie, swojemu 

dobremu przyjacielowi, zwierzyæ siê ze swojego szczêścia, zacytowaæ list od 

ukochanego Piotra, opowiedzieæ, gdzie to wybierzecie siê na wakacje, to sobie 

daruj...  
– Mirasku, zamknij siê... – zaczêłam łagodnie, ale mi przerwał.  

– Nie jesteś ani głupia, ani niewidoma. Doskonale zdajesz sobie sprawê, ¿e... 

¿e zakochałem siê w tobie po uszy. ¯e mógłbym codziennie do ciebie pisaæ listy. 
¯e mógłbym... 

– Zamknij siê... – poprosiłam bardziej stanowczo i wtedy dotarły do niego 

moje słowa. – Mam ci coś powiedzieæ? ¯e chcê, aby zaraz teraz pocałował mnie 
chłopak, którego kocham, ceniê, szanujê i podziwiam?  



Zdezorientowany rozejrzał siê wokół. Osiem metrów od nas stał tylko stra¿nik 

pilnujący wejścia na teren Fundacji.  
– Mów, co chcesz, ale Piotra tutaj... 

– Zapomnij o Piotrze. Mówiê o chłopaku, którego kocham. Tym, którego 

kocham...! 
– Znaczy... – uniósł brwi i rozchylił usta.  

Bo¿e, jakie ci faceci są barany! W akcji Bondy, a w tych sprawach poziom 

borowego dziada przywalonego stuletnią sosną.  
– Znaczy ty! Mirek, nie bądŸ głupi! Albo zaraz mnie pocałujesz, albo pójdê 

sobie i bêdziesz mnie potem na kolanach bł...  

No.  
 

 


