
poniedziałek, 01 maja 2000, 
godz. 12.10 

Nie miałam najmniejszej ochoty na zabawę w podchody. Ledwie jednak zdążyłam osuszyć łzy, 

kiedy dostałam wezwanie do pokoju odpraw.  

A więc zaczęło się.  

Kiedy złapałam klamkę, drzwi skrzypnęły złowieszczo.  

Nie lubiłam przychodzić ostatnia. Chłopcy, jak zawsze, dotykali mnie wzrokiem, badali dopasowaną 

czarną sukienkę. Dziewczyny też jakoś tak z niechęcią rzucały spojrzenia w stronę moich ciemnych 

włosów, upiętych tym razem w kok. A przecież nic im nie zrobiłam.  

Wszyscy traktowali mnie jak niemal antyczną rzeźbę, nie chcąc więc sprawić im zawodu, weszłam 

do sali powolnym, spokojnym krokiem. Starałam się nie rozglądać za bardzo.  

I tak jednak dostrzegłam, że cała piątka stoi już przy swoich stano-wiskach.  

Mirek, wysportowany fan rowerów, w obcisłych spodenkach i z kas-kiem rowerowym, mógł się 

podobać. Jak dla mnie, jego zbyt szeroki uśmiech i bujna czupryna zdradzały wesołka, niezbyt serio 

patrzącego na świat.  

Waldi, jak zwykle, prezentował się nienagannie. W ciemnym modnym garniturze mógł w każdej 

chwili być zaproszonym na bal u księcia Karola. Gdyby go znał, oczywiście.  

Wysoka, radosna i szczebiotliwa Ewelina nie dała się nie lubić. W zasadzie. Zawsze jednak ubrana 

jak na zakupy do marketu, w dżinsy i adidasy, zawsze wesoła i pozwalająca się poklepywać po ramieniu, 

sprawiała wrażenie, że tylko przez pomyłkę urodziła się dziewczyną.  

Jasnowłosa Patrycja była cicha i spokojna. Teraz bawiła się końcem warkocza i spoglądała to na 

zebranych, to na własne brązowe, wysłużone pionierki. Czy ja kiedykolwiek widziałam ją w innych 

butach!? Chyba tylko na sali gimnastycznej.  

Pod ścianą zobaczyłam Janusza.  

Wysoki, dobrze zbudowany, nigdy jakoś nie zwracał na mnie uwagi. Chyba zresztą na żadną z 

pięćdziesięciu dziewcząt szkolonych przez Fundację. Niby wesoły, otwarty, żył jednak we własnym 

świecie, jakby wiedział doskonale, czego chce, i był zdecydowany osiągnąć założony cel, a ludzie wokół 

plątaliby się tylko bez sensu.  

Jaki był naprawdę? Czy silny? Czy mądry?  

Obawiałam się, że nie będzie mi dane odkryć kiedykolwiek, co kryje się pod tą zaczesaną do góry 

szczeciniastą czupryną.  

Wszyscy milczeli. Nic dziwnego, przecież przed chwilą wróciliśmy z pogrzebu naszego Mistrza, 

nauczyciela, przyjaciela, wspaniałego człowieka. To on ściągnął nas z różnych szkół, klubów, drużyn 

harcerskich i ulic, to on szkolił nas i pokazał, co jest w życiu ważne, o co warto walczyć.  

I oto czas walki nadszedł. W trzy dni po tragicznym wypadku Mistrza.  

Kiedy jego asystent załączył kasetę wideo, z telewizora spojrzał na nas uśmiechnięty, choć skupiony 

człowiek. Zawsze podziwiałam jego oczy. Spokojne, mądre. I przenikliwe, czyste, jak arktyczny lód. A 

jednak czułam, że za nimi kryje się jakaś tajemnica.  

– Witajcie – uśmiechnął się tajemniczo z ekranu. – Jeśli mnie oglądacie, oznacza to, że ja sam już 

nie mogę z nikim rozmawiać. Cóż, widocznie tak musiało się stać.  

Dreszcz przebiegł mi wzdłuż kręgosłupa. Ale nie dałam po sobie poznać, jakie emocje wzbudza jego 

głos, tak spokojnie oznajmiający, że spodziewając się własnej śmierci, nagrał dla nas swoje słowa.  

Niesamowite. Jakieś ponadzmysłowe!  

Słuchałam dalej:  



– ...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.  

Nikt nawet nie westchnął. Ja również, choć miałam ostatnią szansę, aby skończyć z tym wszystkim, 

zapomnieć, odciąć się od przeszłości. A jednak zostałam...  

Może już wówczas czułam, że muszę sobie coś udowodnić? Zamknąć jakiś rozdział? Z kimś się 

rozliczyć?  

– A więc dobrze – skinął głową Mistrz. – Po pierwsze, macie do dyspozycji podstawowy pakiet 

bezpieczeństwa. Wiecie sami najlepiej: pióro strzelające pociskiem gazowym, petardy świetlne, 

wytrychy, zestaw sur-vivalowy. 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?  

Teraz kolejno Janusz, Ewelina, Mirek, Patrycja i Waldi dostali wskazówki, co mają robić i dokąd 

się udać. Wszyscy okazali zdziwienie, bo wskazówki były enigmatyczne, niejasne i bardziej 

przypominały zagadki niż zadania.  

Kiedy wyszli, uniosłam głowę.  

A Mistrz spojrzał na mnie, jakby doskonale obliczył, gdzie będę stać i na jakiej wysokości znajdą 

się moje oczy.  

Perfekcjonista w każdym calu.  

– Kasiu – wyszeptał tak, jak wtedy, kiedy przychodziłam do niego wypłakiwać się w rękaw 

marynarki i prosić o pomoc. On jeden zastąpił mi wszystkich psychoterapeutów, którzy próbowali do 

mnie przemawiać po tym, kiedy Weronika odeszła...  

Na chwilę opuściłam powieki.  

On już nie wróci.  

Teraz muszę znaleźć kogoś, kto będzie moim partnerem, pomocną dłonią... Kogoś silnego, kto w 

razie potrzeby nie cofnie się przed niebezpieczeństwem i jak rycerz uniesie mnie w siną dal.  

Jest ktoś taki.  

Ale nie zwraca na mnie uwagi.  

– Kasiu – powtórzył Mistrz. – Powiem, czego od ciebie oczekuję. I bez wstydu możesz się jeszcze 

wówczas wycofać. Ze ściśniętym gardłem proszę cię o coś, co nie powinno znaleźć się wśród twoich 

zadań. Ale pamiętasz nasze długie rozmowy? W ciągu najbliższego tygodnia możesz zrobić dużo. 

Możesz zawrócić z czarnej drogi te dziewczyny, które idą śladem Weroniki. Musisz po prostu odnaleźć 

ścieżki, którymi źli ludzie wysyłają je tam, skąd często nie wracają. Lub wracają, ale... Pamiętasz, że 

chciałaś zrobić coś dla Weroniki? Nie zdążyłaś? Oto dostajesz jeszcze jedną szansę. Czy chcesz ją 

wykorzystać?  

Zupełnie zapominając, że rozmawiam z automatem, z nagraną taśmą, ze łzami w oczach skinęłam 

głową raz i drugi.  

– Chcę! – odpowiedziałam z mocą.  

Łzy znikły, cofnęły się w jakiś tajemniczy sposób. Znów byłam zimna, wyrachowana, alabastrowa.  

Tak chyba o mnie mówili?  

Mistrz uśmiechnął się do mnie jak dobry dziadek i kontynuował:  

– To ważna sprawa. Przed tygodniem zaginęła córka jednego ze znanych polityków. Ścieżki 

prowadzą tam, gdzie kiedyś zawiodły Weronikę. Ale policja straciła trop. Ty go podejmiesz.  

Szeroko otworzyłam oczy. Ja mam dokonać tego, co nie udało się policji?  



– W twojej torbie znajdziesz plany i opisy. Przeczytaj i zniszcz je. Jeśli będzie niebezpiecznie, 

możesz zawrócić. Spróbuj jednak ściąć głowę Hydrze. Operacja HYDRA kończy się za tydzień w 

południe. Znajdź Michalinę. I wróć tu cała i zdrowa, proszę cię...  

Ekran zgasł, uniosłam więc przeznaczoną dla mnie torbę i westchnęłam ciężko.  

Co znajdę w środku?  

Kiedy wychodziłam, drzwi skrzypnęły ponownie.  

 
 
niedziela, godz. 17.25 

– Ale co to ma do rzeczy? Przecież nikt się nie dowie!  

Spojrzała mi głęboko w oczy. Gdyby nie to, że wkraczając na te schody, daleko za sobą porzuciłam 

wszelki wstyd, honor, całą siebie, teraz pewnie czerwieniłabym się jak kwiat róży. Tymczasem 

spojrzałam na kobietę zimnym wzrokiem i bez zmrużenia powiek czekałam na odpowiedź.  

– Nie interesują mnie twoje bajki, moja droga – powiedziała wreszcie. – Nie wyglądasz mi na kogoś, 

kto chce pracować w agencji towarzyskiej. Nie mówisz, jak taka dziewczyna, nie zachowujesz się w ten 

sposób, inaczej nawet patrzysz ludziom w oczy. Zrozum – pochyliła się lekko, niemal dotykając nosem 

mojej twarzy – to nie jest miejsce dla ciebie. To, że kiedyś twoja przyjaciółka zastukała w te drzwi, nie 

oznacza, że masz iść tą samą drogą. To, że ona wyjechała – uczyniła ruch ręką, jakby odganiała 

przelatującego owada – nie oznacza, że warto to robić. Odejdź. No już! A może ty chcesz ją odnaleźć?  

Poczułam falę zimna przebiegającą przez kark. Czyżby tak łatwo było mnie zdekonspirować? 

Odkryć? Wybadać?  

– A może już ją odnalazłam? – odpowiedziałam pytaniem i nie dodając ani słowa, powoli zeszłam 

ze schodów.  

Nie tędy droga – uznałam. Przed kilku laty świat był inny. Teraz nikt nie chce tutaj obcej 

dziewczyny, w dodatku Polki. Rosjanki i Ukrainki są ciche, tańsze.  

Wszystko to wiedziałam doskonale. Wystarczyła mi godzina na przeczytanie materiałów 

dostarczonych przez Fundację. Były wstrząsające. Otworzyły ranę sprzed trzech lat.  

Agencja, przez którą przeszła kiedyś Weronika, to już inni ludzie, inne mechanizmy. Trzeba zacząć 

od drugiej ścieżki.  

Ścieżki, którą wydeptywałam już od dwóch tygodni...!  

Kiedy zeszłam ze schodów, czarnowłosy krępy mężczyzna po drugiej stronie ulicy odwrócił się 

nagle, zawinął w połę ortalionowego płaszcza duży aparat fotograficzny i wsiadł do czarnego 

samochodu. Nie interesował mnie, ale podczas szkoleń w Fundacji uczulano nas, by zwracać uwagę na 

nietypowe zachowania. A trudno przecież uznać za typowe, że ktoś robi mi zdjęcie aparatem z długą 

lunetą, by uciec zaraz po tym, gdy go dostrzegę.  

Zapamiętałam litery z tablicy rejestracyjnej – WRC – i ruszyłam w stronę ulicy.  

Ukradkiem otarłam łzę, która na wspomnienie Weroniki pojawiła się na moim policzku, po czym 

wsiadłam do jednej z taksówek zaparkowanych przy pizzerii.  

Postanowiłam zbadać ślad Michaliny.  

Ale Weroniki nie porzuciłam. Nigdy.  

 

 

niedziela, godz. 19.00 
– Grzane wino – zdecydowałam, kiedy niska kobieta o długich rzęsach i smukłej sylwetce wymieniła 

kilkanaście egzotycznych rodzajów herbat. – Bez cukru.  



Przekazała komuś dyspozycje – zapewne tej samej starszej pani, która ubrana od stóp do głów na 

czarno otworzyła mi drzwi – i wróciła na swój fotel.  

Usiadła naprzeciwko. Nie rzuciła okiem na żaden sprzęt w tym gusstownym, rustykalnie 

umeblowanym pomieszczeniu. Nie interesowały jej miodowe zasłony, rattanowe szafeczki i wiklinowe 

kosze, z których wyrastały girlandy zawieszonych pod sufitem paproci. Interesowałam ją ja – czy raczej 

sprawa, z którą przyszłam.  

– Wspomniała pani – odezwała się do mnie głosem, który niegdyś musiał roztapiać serca, a dziś 

drżał, nie potrafiąc ukryć emocji – że w sprawie mojej zaginionej córki być może uda się jeszcze coś 

uczynić. Słucham więc.  

W prostym wełnianym blezerku i długiej wiskozowej spódnicy z kwiatowym nadrukiem wyglądała 

jak dobra ciocia. Jak zmartwiona matka. Jak zapracowana intelektualistka. Była jeszcze kimś: 

prawdziwą hrabiną.  

Starsza kobieta wniosła herbatę. Kiedy postawiła przed nami filiżanki pachnące grzanym winem, 

skłoniła się lekko i wyszła do kuchni. Jak w filmie.  

Hrabina uniosła brwi w wyrazie oczekiwania.  

– Od kilku lat istnieje Fundacja Do Zwalczania Przestępczości Młodzieży – poinformowałam ją, 

choć gdyby Mistrz wiedział, że mówię o tym tak otwarcie, pewnie dostałby zawału. Gdyby żył.  

– Tak?  

– Młodzi ludzie są szkoleni tak, by wnikać w patologiczne środowiska swoich rówieśników i 

zapobiegać tragediom, rozpracowując grupy przestępcze.  

– Tak...  

Nie dałam się zbić z tropu tym potakiwaniem. Jeśli ja byłam zdenerwowana, to jak musiała cierpieć 

ta kobieta, która od ośmiu dni nie miała żadnych informacji o córce?  

– Właśnie ta Fundacja skierowała mnie do pani. O ile wiem, na prośbę pani męża, który jest przecież 

wpływowym politykiem. Na pewno bardzo mu zależy na odzyskaniu córki. Mam podjąć trop, który 

utraciła policja.  

Kobieta milczała przez dłuższą chwilę, wwiercając się we mnie czys-tym smutnym spojrzeniem. 

Kiedy wspomniałam o jej mężu, na kilka sekund wyraźnie wstrzymała oddech.  

– Na pewno mu zależy... Pani obecność tutaj nie jest żadnym makabrycznym żartem – stwierdziła 

po chwili. Milczałam, bo nie postawiła żadnego pytania. – Widzę w tych pięknych oczach, że nie jestem 

oszukiwana. No i potwierdziła pani to, co już i tak wiedziałam. Mówiłaś, moja droga, że jak ci na imię?  

– Katarzyna.  

– Tak. Katarzyna. Dzwonił do mnie pewien człowiek. Wielce wpływowy, z towarzystwa. 

Wspominał, że się pani u mnie pojawi.  

Starałam się nie unosić brwi w wyrazie zdziwienia, jakiś grymas musiał jednak przemknąć przez 

moją twarz, bo kobieta podniosła dłoń.  

– Proszę nie pytać, kto to był. Ale tylko dlatego w ogóle panią przyjęłam. Ów pan namawiał mnie, 

abym pozwoliła obejrzeć pokój Michaliny. Życzy sobie pani?  

Oczywiście, że sobie życzyłam.  

W dwie godziny później życzyłam sobie jeszcze czegoś: dużo szczęścia. Chyba tylko ono mogło mi 

pomóc, bo pod baczną opieką matki Michaliny i z wydatną pomocą jej trzynastoletniej siostry 

przetrząsnęłam centymetr po centymetrze gustowne szafki, komodę z osiemnastoma szufladkami, półki 

z równo poukładanymi książkami. Książki zresztą jako jedyne w tym sporym pomieszczeniu z werandą 

podlegały jakiemuś ładowi, cała reszta przypominała dom, który pod nieobecność właścicieli 

nawiedziły kolejno trzęsienia ziemi, powodzie i huragany.  



Podniosłam z puszystego kawowego dywanu kolejny zeszyt. Gruby, poplamiony. Leżał obok 

miseczki, z której wysypały się francuskie ciasteczka Palets Bretons.  

– Tutaj zawsze panował taki... – zastanowiłam się, jak to określić, by nikogo nie urazić – taki twórczy 

nieład?  

Zamiast matki odezwała się siostra Michaliny.  

– Chciałaś powiedzieć sakramencki burdel, co?  

Nosiła dżinsy z szerokimi nogawkami i wełniany sweter w kolorze bakłażana, za duży na nią 

przynajmniej o trzy numery. Ścięta była na jeża, ale nie sądziłam, że będzie się również zachowywać 

jak rekrut.  

– Nie – pokręciłam głową. – Nigdy nie nazwałabym tak nawet najwięk-szego bałaganu. Ale 

niezależnie od określenia, mogę otrzymać odpowiedź?  

Kątem oka widziałam, że kobieta w drzwiach zbladła i zagryzła wargi, ale nie odezwała się ani 

słowem. Spojrzała na mnie i skinęła głową.  

– Każdy ma swoje wady. Ktoś ma nieodpowiednich przyjaciół – spojrzała na młodszą córkę – ktoś 

inny nie dba o porządek.  

Z grubego zeszytu wysypał się plik fotografii. Schyliłam się i przejrzałam je uważnie.  

– To Michalina? – zapytałam, bo znałam ją tylko z opisu: osiemnaście lat, smukła, niewysoka 

szatynka o naturalnie kręconych włosach, cera śniada.  

– Tak, to ona – jej matka spojrzała mi przez ramię. – Policja zrobiła już kopie tych fotografii.  

– A ten człowiek obok niej? Wygląda na starszego.  

– Michalina twierdziła... twierdzi, że ten jej Ka...  

– Kachun – podpowiedziała dziewczyna.  

– ...tak, Kachun, ma dwadzieścia lat. On nic nie wie o zniknięciu Michaliny. Kiedy wyszła z domu 

i nie wróciła, był za granicą. Policja to sprawdziła.  

– Nie wątpię. Czy mogę jednak zachować tę fotografię?  

Kobieta skinęła głową.  

– A kim jest ten Kachun? Zawodowo?  

– Jakimś handlowcem.  

Być może hrabina nie chciała, ale nuta wyższości zabrzmiała w jej głosie.  

Przez kolejne pół godziny nie znalazłam niczego interesującego.  

Tak przynajmniej miały to odebrać matka i siostra Michaliny.  

 

 

niedziela, godz. 22.30 
– Mama nie będzie się o ciebie martwić?  

– A o ciebie?  

Pokręciłam głową.  

– Ja jestem teraz na specjalistycznym szkoleniu. Pod opieką poważnej Fundacji. Wracam do domu 

za tydzień. Ale ty...  

Nakryłam ją kocem i poruszyłam szeroką ogrodową huśtawką. Od półtorej godziny siedziałyśmy w 

ogrodzie otoczone tujami i świerkami, niewidoczne ani od strony domu, ani z ulicy.  

Rozmawiałyśmy o czadowej fryzurce Kachuna, o jego odjazdowym audi TT, o Michalinie, która 

postanowiła niedawno pokazać, że potrafi być samodzielna.  

– Na czym to miało polegać?  

– Chciała znaleźć sobie dorywczą pracę. Wiesz, tłumaczenia, oprowadzanie zagranicznych 

wycieczek. Przed miesiącem skończyła osiemnastkę, chciała być dorosła.  



– I znalazła?  

– Mówiła, że tak. Że ma już odpowiednie kontakty. A potem wyszła po południu na rozmowę w 

sprawie pracy i nie wróciła.  

– Masz jakiś kontakt z tym Kachunem?  

Siostra Michaliny spojrzała spod oka.  

– Pytasz dokładnie o to, co policjanci. A ja nie lubię glin.  

– Chcę ją po prostu odnaleźć – stwierdziłam.  

– Nie, nie mam. Nie wiem nawet, jak ma naprawdę na imię.  

Wstałam i sięgnęłam po swoją torbę. Musiałam ją, niestety, nosić z sobą, dobrze, że nie była ani 

wielka, ani ciężka.  

– Aha, jeszcze tylko dwie rzeczy. Powiedz mi, jak to znosi wasz ojciec? Słyszałam, że jest ważnym 

politykiem. Macie z nim bliski kontakt?  

Mimo dzielącego nas mroku i koca wyraźnie dostrzegłam, że dziewczyna zesztywniała.  

– Czasem bardzo bliski – powiedziała nieswoim głosem. – Na szczęście tatuś rzadko jest w domu.  

– Na szczęście? – zdziwiłam się.  

– A drugie pytanie? – przerwała mi.  

Zrozumiałam, że temat ojca jest definitywnie zamknięty. Przynajmniej na dziś.  

– Powiedz mi w końcu, jak ty masz na imię?  

Odezwała się dopiero po dobrych dwudziestu sekundach.  

– Maria. Ale jak nie chcesz mnie wkurzyć, mów do mnie Kika.  

 

 

poniedziałek, godz. 09.50  
– Czy mogę rozmawiać z Kachunem?  

Po raz jedenasty zadałam dziś to pytanie. I po raz jedenasty w słuchawce zaległo na moment 

milczenie.  

Wycinek z gazety, który znalazłam wczoraj wśród sterty papierów, miał zaznaczone dwanaście 

ogłoszeń drobnych z działu „praca”. Wszystkie dotyczyły wyjazdów zagranicznych.  

Dla dziewcząt.  

– Już proszę – usłyszałam i dopiero po sekundzie zrozumiałam, że trafiłam w dziesiątkę!  

Kachun odezwał się głosem ciepłym jak grzany miód.  

– Słucham?  

– Dzień dobry, ja w sprawie pracy zagranicznej.  

– A kto niby ci podał moją ksywkę? – zapytał podejrzliwie, ale wciąż słodko.  

– Jeden pan w takim klubie. Do kogo mam się zgłosić?  

W Fundacji uczyli nas erystyki – sztuki wygrywania sporów. Jedną z zasad było potraktowanie 

potyczki jako wygranej i przejście do innego tematu.  

No więc przeszłam.  

– Hm... Masz, dziewczyno, szczęście. Jakie znasz języki?  

– Francuski, angielski, niemiecki, trochę hiszpański.  

– A ładna jesteś? Bo my zatrudniamy hostessy i przewodniczki z odpowiednią prezencją.  

– Gdzie mam się zgłosić? – ucięłam.  

– Jak masz na imię?  

– Katarzyna.  

– No więc, Katarzyno, dziś wieczorem organizujemy przyjęcie u pewnego biznesmena. Potrzeba 

nam kilka młodych, czarujących osób do towarzystwa ludziom interesów. Jedna z tych dziewcząt może 



nawet towarzyszyć naszemu biznesmenowi w podróży jako asystentka, a jeśli się sprawdzi, pojedzie do 

dobrze płatnej pracy na Zachodzie. Jeśli w to wchodzisz, spotkamy się przed wejściem, ja sam 

zdecyduję, czy cię wprowadzę. Jeśli się sprawdzisz, praca za granicą gwarantowana.  

– Gdzie mam się zgłosić? – powtórzyłam i tym razem otrzymałam odpowiedź.  

 

 

poniedziałek, godz. 20.45 
– Wchodź, zapraszamy – powiedział, jeszcze raz obrzucając mnie badawczym spojrzeniem. – 

Nadajesz się.  

Wolałam się nie zastanawiać, do czego się nadaję.  

Przekroczyłam próg, wspiąwszy się na siedem szerokich stopni i znalazłam się w świecie, który 

dotąd widywałam na filmach: eleganckie kobiety, wytworni mężczyźni, kelnerzy roznoszący drinki...  

Wielki hol, którego zdobiony kasetonami sufit podparty był korynckimi kolumnami, tonął w bieli. 

Kachun poprowadził mnie w lewo, do wielkiej sali z dwoma poziomami okien i specjalną werandą 

podpartą tym razem jońskimi kolumnami, na której siedziała siedmioosobowa orkiestra. Jak przed stu 

laty w dworkach!  

Podeszliśmy do grupy ludzi rozmawiających przy dwumetrowym lustrze w barokowej oprawie. 

Kobiety w wieku przynajmniej trzydziestu lat miały na sobie długie wieczorowe suknie, jedna z nich – 

starsza – założyła na ręce długie ażurowe rękawiczki. Wszyscy trzymali w dłoniach lampki szampana.  

– Panie Załganow, oto Kasia – Kachun złapał mnie za ramię i pociągnął w stronę otyłego niskiego 

mężczyzny po pięćdziesiątce. Podbródki wylewały mu się z kołnierzyka błękitnej koszuli, czerwona 

twarz świadczyła o nadużywaniu alkoholu, a lekko rozchylone wargi ukazywały zęby, na których 

naprawianiu dentysta zrobiłby majątek. – Zna języki.  

Mężczyzna zmierzył mnie wzrokiem i rozpromienił się.  

Gdybym ja dokładniej zmierzyła go wzrokiem, musiałabym się rozpłakać. Dlatego wolałam patrzeć 

mu w oczy.  

– Dobry wieczór – powiedziałam najbardziej miodowym głosem.  

 

 

poniedziałek, godz. 21.15 
Cień przemknął tuż za dwiema jońskimi kolumnami. Niewysoka zwinna postać znikła za zasłoną w 

chwili, kiedy do salonu wkroczył Załganow. Rozmawiał przyciszonym głosem ze starszym mężczyzną 

w czarnym garniturze.  

Ani oni, ani towarzyszący im wysoki doskonale zbudowany długowłosy blondyn, ani starsza 

elegancka pani krocząca obok, nie zauważyli postaci, która przebiegła niemal pod ich nosami i schowała 

się za zasłonami pod werandą.  

Ja też nie zamierzałam reagować. Nie – zanim nie dowiem się, kto to taki.  

Najpierw musiałam się pozbyć towarzyszącego mi Kachuna, który okazał się bardzo przystojnym 

macho ze śniadą cerą i włosami zaczesanymi do tyłu. I w związku z tym oczywiście sądził, że jego ręce 

mogą sięgać, gdzie wzrok nie sięga.  

Dziewczyny z dyskotek musiały na jego widok dostawać małpiego rozumu.  

– Czy ja mogę do toalety? – zapytałam. – Bo widzisz, z wrażenia... Ten wspaniały świat...  

Ze zdziwieniem przekonałam się, że granie słodkiej idiotki jest niezwykle łatwe, a mężczyźni dawali 

s i ę  w o d z i ć  z a  n o s y  j a k  p r z e d s z k o l a k i .  

– Tam – pokazał miejsce, które już od chwili obserwowałam. – Ale wracaj szybko.  



W toalecie pozostałam tak długo, jak to konieczne, aby przekonać Kachuna, że jestem klasyczną 

nastolatką. Zanim jednak po opuszczeniu tego przybytku wróciłam pod skrzydła śniadego macho, 

zatrzymałam się obok jońskiej kolumny, za którą w wielkiej donicy rosła imponująca palma.  

Wyjęłam z małej torebki puderniczkę, otwarłam ją i jeszcze raz skorzystałam z pudru. Nie dlatego, 

aby coś w mojej twarzy mi się nie podobało. Po prostu puderniczka miała lusterko, w którym 

dostrzegłam postać schowaną za rozłożystą palmą.  

Na zajęciach aktorskich w Fundacji uczono nas ukrywania niepożądanych uczuć. Musiałam 

przywołać całą wiedzę dotyczącą panowania nad mięśniami twarzy, aby niewzruszenie przejść przez 

salę.  

– Teraz możesz mnie prowadzić, dokąd chcesz – uśmiechnęłam się. Przynajmniej się starałam – bo 

przed oczyma wciąż miałam zbuntowaną, trochę wystraszoną trzynastolatkę, z którą wczoraj w ogrodzie 

spędziłam dwie godziny. I którą przed chwilą, z przyczyn zupełnie dla mnie niepojętych, zobaczyłam 

w lusterku puderniczki.  

Nie mogłam się jednak zastanowić nad sytuacją.  

Kachun poprowadził mnie między coraz liczniejszymi gośćmi w stronę werandy, gdzie pod ścianą 

rozstawione były stoły z alkoholami i przekąskami.  

Przy tacach z kanapkami zauważyłam niewysokiego, krępego mężczyznę o czarnych włosach. 

Oczywiście poznałam go – to on robił mi wczoraj zdjęcia. I oczywiście udałam, że widzę go po raz 

pierwszy.  

Dźwięk kontrabasu, pianina i skrzypiec nie zagłuszał szmeru rozmów. Usłyszałam więc doskonale, 

kiedy czarnowłosy mówił do niskiego obleś-nego Załganowa:  

– Mają paszporty. Razem z tymi z Trójmiasta będzie pięć. Potem do willi dowiozą panu następną 

piątkę. Ale w tym kontenerze... nie uduszą się?  

Zanim mnie zobaczyli, niski odpowiedział jeszcze:  

– Jest ryzyko, jest zabawa. Nie takie problemy mnie czekają od jutra. Do Bagienka schodzi 

maksymalna przesyłka...  

– Tylko po co te całe manewry z kontenerem? – czarnowłosy drążył temat. – Nie można ich od razu 

do willi?  

– W willi będą tak krótko, jak się da. Poza tym dostawca gdzieś musi mi je zostawić. Nie pokażę 

mu domu, który wynająłem, żeby pozostał anonimowy i bezpieczny. A tam, pod zamkiem, będzie w 

sam raz.  

Załganow odwrócił się i dostrzegł mnie – z zainteresowaniem oglądającą koreczki z grzybami.  

– Tu jesteście... Mam nadzieję, że podoba ci się u mnie, Katiusza?  

Dopiero po chwili zorientowałam się, że mówiąc to, patrzy na mnie.  

Katiusza! Co ten człowiek sobie wyobraża!?  

Kachun tymczasem skłonił się wytwornie i uniżenie, i wymownie spojrzał na zegarek.  

– Na mnie już pora. Zostawiam cię, Katiusza, w rękach pana Załganowa.  

Po czym zniknął tak nagle, jak niespodziewanie pojawił się przedtem przed bramą tej willi.  

I nagle zostałam pod opieką tego samego obleśnego człowieka, który przed kilkunastoma minutami 

wywołał u mnie niewesołe skojarzenia.  

– Jasne, że mi się podoba – wyszczebiotałam. – Nieczęsto zdarza mi się ocierać o wytworny świat i 

znajdować się blisko tak ważnych ludzi jak pan.  

– Poczekaj, Katiusza – zarechotał, poklepując mnie prawą dłonią po pośladku, aż zafalowała moja 

czarna wieczorowa suknia z jedwabiu. – Będziesz jeszcze bliżej.  

I stanę ci ością w gardle – chciałam dodać, a potem na odlew strzelić go w tę opuchłą twarz.  



Wtedy jednak przypomniałam sobie słowa Mistrza i zadanie, którego wykonanie zależy od mojej 

zimnej krwi. Pamiętałam też, że odbywa się tu podwójna gra...  

Zamiast więc wprasować Załganowowi torebkę między oczy, zachichotałam idiotycznie i 

pozwoliłam mu się pogłaskać po policzku.  

Muzyka zagrzmiała radośniej.  

 

 

poniedziałek, godz. 23.50 
Lustro nie kłamało. Drzwi przedostatniej kabiny uchyliły się lekko, na tyle tylko, by w powstałej 

szparze mogło się pokazać jedno oko.  

Wciąż udawałam, że jestem tak zajęta poprawianiem fryzury, że nie dostrzegam niczego i nikogo. 

Ktokolwiek tam siedział, musiał wykonać następny ruch.  

Pochyliłam się nad umywalką i spłukałam dłonie. Kiedy sięgnęłam w stronę automatycznej suszarki, 

usłyszałam ciche syknięcie. Wcale nie od strony urządzenia.  

– Psss!  

Obejrzałam się i zatrzymałam wzrok na uchylonych drzwiach kabiny. Wciąż nie wiedziałam, z kim 

mam do czynienia, choć przecież mogłam przypuszczać. Dlatego bardzo ostrożnie podeszłam, czując, 

że nogi uginają mi się dziwnie. Co innego czytać o takich sytuacjach, co innego być szkolonym w 

procedurze zachowań, a co innego znaleźć się oko w oko z obcym. I to w takim miejscu!  

– Psss! Kaśka!  

Głos był wyraźnie żeński, młody. Czy to Kika?  

Trzeba szybko podjąć jakąś decyzję. Albo uznaję, że zostałam zdemaskowana i wycofuję się z akcji, 

albo gram dalej. Ponieważ jednak tym razem spodziewałam się, kogo zobaczę, postanowiłam 

zaryzykować.  

A więc grajmy!  

Podeszłam powoli, ale stanowczo, i uchyliłam mocniej drzwi kabiny.  

– Poznajesz mnie? – zapytała dziewczyna stojąca za drzwiami. Zupeł-nie bez sensu! Musiałabym 

mieć daleko posuniętą sklerozę, aby nie przypomnieć sobie twarzy osoby, z którą spędziłam cały 

wczorajszy wieczór.  

– Marysia... To znaczy: Kika – bardziej stwierdziłam, niż zapytałam. – Czy ty, dziewczyno, masz 

przynajmniej nikłe pojęcie, gdzie się znalazłaś? Jakim cudem plączesz się w tej paszczy lwa?  

Siostra zaginionej Michaliny usiadła na zamkniętym sedesie i opuściła głowę. Jej króciutkie włosy 

przypominały teraz jasne futerko.  

– Wiem doskonale. To tutaj zaprosili moją siostrę. I stąd nie wróciła do domu.  

– Wiesz o tym na pewno? – wstrzymałam oddech.  

– Zdziwiona? – dziewczyna wzruszyła ramionami. – Wiem ja, wie mama, wie policja i cały Urząd 

Ochrony Państwa. I co z tego? Nawet nie pierdnęli, żeby to wyjaśnić. A jeżeli pierdnęli, to coś za cicho 

i za słabo, bo nic nie czuć.  

Ta rozbudowana metafora nie najlepiej brzmiała w ustach trzynastolatki ubranej w zwiewną 

satynową sukienkę, ale nie był to chyba najlepszy moment na dyskusję o dobrych manierach. Zwłaszcza 

że właśnie uchyliły się drzwi damskiej toalety i do środka weszła jakaś kobieta.  

Nie zobaczyłam jej, ale nie sądzę, aby mężczyzna potrafił tak szybko chodzić w szpilkach.  

Milczałyśmy znieruchomiałe. Dopiero kiedy zostałyśmy same, Kika wyszeptała:  

– Byłam tu już cztery razy. Wiem, o czym rozmawiają i co robią. Słucham i mam nadzieję, że 

dowiem się czegoś ważnego. Nie domyślam się, jak się tu wkręciłaś, ale uważaj na siebie. Oni sprzedają 

dziewczyny! Moja siostra na pewno jest już gdzieś na Zachodzie...  



Kika ukryła twarz w dłoniach. Jej makijaż rozmazał się na policzku i błękitną krechą sięgnął aż do 

ucha. Nawet kredka Margaret Astor nie wytrzymała natłoku emocji.  

Milczałam przez chwilę.  

Informacja nie poraziła mnie – wiedziałam doskonale, w jakie środowisko wchodzę, zanim w ogóle 

opuściłam siedzibę Fundacji. Problem polegał na tym, skąd ta dziewczyna wie to wszystko. Jak wpadła 

na to, by dostać się do tego właśnie domu? I jak tego dokonała? Przecież ja zostałam tu wprowadzona 

przez Kachuna po dokładnym obejrzeniu mojego dowodu osobistego.  

Inna sprawa, że w wieku lat szesnastu nie otrzymuje się dowodu. Ale to były warunki nadzwyczajne, 

dlatego też dokument dostarczony mi przez ekspertów Fundacji przekonywał, że jestem pełnoletnia, 

noszę nazwisko Sałacka i mieszkam w Szczecinie.  

Mojej mamie ze zdziwienia odjęłoby mowę!  

– Dlaczego nie powiedziałaś mi o tym wczoraj? – zapytałam, poprawiając czarne loki spadające mi 

na czoło.  

– Bo... – spojrzała na mnie i już wiedziałam, że obmyśla jakieś kłamstwo. – Ja nie chciałam cię w 

to pakować.  

– A naprawdę?  

Zerknęła mi w oczy, po czym znów opuściła głowę.  

– Nie byłam pewna, coś ty za jedna. I od kogo. Dalej nie jestem. Skąd mam wiedzieć, czy zaraz nie 

przyprowadzisz tu jednego z tych przybyczonych ochroniarzy?  

– Nie przyprowadzę. A teraz, Kiko droga, powiedz mi, co wiesz i obiecaj, że nigdy więcej tu nie 

przyjdziesz.  

– Moje słowo coś dla ciebie znaczy? – uniosła brwi. – Nasz ojciec mówi, że obie z Michaliną 

jesteśmy wstrętnymi kłamczuchami.  

– A nie jesteście?  

Uśmiechnęła się smutno. Jej rozmazany tusz do rzęs uczyniły z niej idealną kandydatkę do głównej 

roli w filmie grozy.  

– Przed nim kłamiemy obie. Musimy, inaczej by nas chyba zabił. Ale ciebie nie chcę okłamywać. 

Jesteś w porządku. Chyba.  

– No więc?  

– Wiem tylko jedno: w tym tygodniu puszczają kolejny transport mięsa. Tak się wyraził ten, który 

tutaj rządzi.  

Teraz ja uniosłam brwi. Spojrzałam przy tym przelotnie na zegarek. Siedziałam tu już dziesięć 

minut! Najwyższy czas, by wracać.  

– Mięsa? – zapytałam, choć oczywiście domyślałam się, o co chodzi.  

– Mięsa – potwierdziła Kika i wyskoczyła z kabiny, by pod bieżącą wodą spróbować doprowadzić 

się do porządku. – Czyli dziewcząt. Lasek. Towarów. Naiwnych panienek.  

Powstrzymałam jej słowotok ruchem ręki.  

– Wydostaniesz się stąd?  

– Jasne. Jak zwykle, wynosząc obrusy do pralni.  

– A ten mężczyzna? – zmieniłam temat.  

– Znaczy kto? – potrząsnęła głową.  

– Ten szef. Ma jakieś imię?  

Kika wytarła oczy papierowym ręcznikiem i odwróciła do mnie bladą, ale czystą już twarz.  

Potem skierowała się do wyjścia z toalety pewnym krokiem osoby, która wie, co robi. Dopiero gdy 

złapała klamkę, szepnęła, nie odwracając już głowy:  

– Załganow.  



 

 

 
wtorek, godz. 12.20 

Zwiedziłam cały wrocławski rynek i okolice, co chwilę bezwiednie spoglądając na zegarek. 

Przejrzałam ponownie dokumenty dostarczone  mi przez Fundację. Wiedziałam kto, jak i dlaczego 

handluje dziewczynami, jak jedne świadomie decydują się na taki los, a jak inne są wciągane pod-

stępem. A teraz siedziałam na ławce, na Ostrowie Tumskim i czekałam na godzinę dwudziestą, kiedy z 

ekipą Załganowa miałam rozpocząć kolejną  imprezę w jego willi. Miałam nadzieję, że w końcu 

p r z y n i e s i e  t o  j a k i ś  e f e k t .  

Oczywiście od rana włóczyło się za mną dwóch osiłków, z bezpiecznej – ich zdaniem – odległości 

obserwując moje poczynania. Niezależnie więc od układu z Załganowem podlegałam jego kontroli. Bał 

się. Wyraźnie się bał... Wiedziałam czego.  

Przymrużyłam oczy, spoglądając, jak mewy walczą o porzucony kawałek chleba przy jednym z 

ponad stu wrocławskich mostów, dlatego dopiero w ostatniej chwili dostrzegłam dziewczynę, która 

przeszła sztywnym krokiem po brukowej kostce Ostrowa.  

Nie widziała mnie? A może nie chciała mnie zaczepiać?  

Nie ruszyłam się, ale odetchnęłam ulgą. Oznaczało to, że niesforna trzynastoletnia Maria, każąca się 

nazywać Kiką, wymknęła się jednak z rąk bandziorów.  

Po dłuższej chwili wstałam i pochwaliłam siebie za to, że włożyłam dziś dżinsy i wyższe buty.  

Zeszłam nad brzeg Odry, gdzie przy zarośniętej przystani trzej chłopcy palili małe ognisko. 

Przedarłam się podmokłą ścieżką i stanęłam przed nimi, kiedy dokładali do ognia wilgotnych desek.  

– Mam tu coś lepszego – powiedziałam i wydobyłam z torby teczkę pełną zadrukowanych kartek 

A4. – Można?  

Zdziwieni, bez słowa skinęli głowami. A ja spokojnie wyjęłam z teczki pierwszą kartkę i dorzuciłam 

do ognia. Buchnął z nową mocą. Więc dorzuciłam drugą. Potem trzecią, czwartą...  

A dwaj obserwujący mnie mężczyźni nerwowo kręcili się na brzegu.  

 

wtorek, godz. 22.30 
– Nie dziś, naprawdę. Dziś... nie mogę.  

Jakkolwiek zrozumieli moje słowa, obaj natychmiast zrezygnowali z namawiania mnie na wizytę w 

swoich pokojach.  

A mnie naprawdę wystarczyło przebywanie przez półtorej godziny w ich namolnym towarzystwie.  

– W takim razie, Katiusza – zwrócił się do mnie Załganow – jutro za-praszam cię na objazdowe 

party. W południe bądź tu, przy bramie. Weź so- sobie rzeczy na tydzień, może dłużej. Zobaczymy, jak 

cię wyszkolili... Zdaje się, że nie jesteś tak załgana, jak moja poprzednia... towarzyszka – znalazł 

wreszcie odpowiednie słowo. – Może nawet jesteś inteligentna i nie będziesz przynudzać o modzie, 

żurnalach i podobnych babskich bzdurach?  

Jasne – przemknęło mi przez głowę. – Jeśli ktoś przegląda z zapałem magazyn „Elle”, jest głupią 

gęsią, a jeżeli ślini się nad nowym katalogiem limuzyn, to inteligent!  

Miałam ochotę wziąć wielki zamach i zza głowy strzelić otwartą dłonią w tę roześmianą, szeroką 

paszczę. Ale nie zrobiłam tego. Co więcej – uśmiechnęłam się zalotnie, zmrużyłam oczy i skinęłam 

głową.  

– Ze mną jeszcze nikt się nie nudził – odparłam i przypomniałam sobie, jakie zdanie mają o mnie 

znajomi. Zimna skała, góra lodowa! Może myśleli, że nie wiem, co o mnie mówią? Gdyby zobaczyli 

mnie w roli zalotnej nastolatki umawiającej się z facetem w wieku swego ojca...  



Ale nie mogłam odmówić. Po to tu przecież przyjechałam.  

Mężczyzna, który właśnie zaprosił mnie na wielkie party, był kolejnym ogniwem moich 

poszukiwań.  

– Nie pozwolę ci się nudzić, panie Załganow! – szepnęłam do siebie. Już mogłam: przed chwilą 

zaszurały opony jego czarnej limuzyny.  

Gdyby został jeszcze przez minutę, mógłby zaobserwować dziwne poruszenie przy bramie 

wyjściowej.  

Metalowa furta uchyliła się, ale wychodzącą kobietę w fartuchu i czepku ktoś złapał za ramię.  

– Ty, a przepustka? – usłyszałam. – Myślisz, że jak inni nie sprawdzają, to i ja nie sprawdzę? 

Pokazuj!  

Kobieta niosąca naręcze pościeli czy obrusów pochyliła się, jakby chciała posłusznie sięgnąć do 

kieszeni. Kiedy rosły młody ochroniarz odruchowo powędrował wzrokiem za jej wolną prawą dłonią, 

druga wykonała nagły ruch i cisnęła mu w twarz pokaźną stertę.  

Zanim mężczyzna zerwał z głowy materiał, postać w fartuchu uskoczyła w lewo, w moją stronę. 

Pędziła dziko wąską alejką i zanim zdążyłam się odsunąć, wpadła na mnie z impetem pociągu 

pospiesznego. Obie przewróciłyśmy się na równo przystrzyżony trawnik i dopiero wtedy ją poznałam. 

Co nie znaczy, że natychmiast zerwałam się i krzyknęłam „Kika, uważaj, jak lecisz!”. Zwłaszcza że w 

mojej kieszeni wylądowała zmięta, mała karteczka.  

Bez słowa pozwoliłam dziewczynie wstać i sama uniosłam się dopiero w chwili, kiedy ona skręciła 

już za drewniany płot, na drogę do parku.  

Ochroniarz, który wyzwolił się z objęć obrusów, tak nieszczęśliwie przebiegał obok, że z wielką siłą 

potrącił mnie łokciem. On jedynie potknął się, tracąc ledwie kilka sekund potrzebnych do ponownego 

nabrania rozpędu. Mnie za to pociemniało w oczach od bólu w ramieniu.  

Ale nie żałowałam.  

 

 

wtorek, godz. 23.15 
Taksówka zawiozła mnie na powrót pod hotel Orbis przy ulicy Powstańców Śląskich. Nie znałam 

Wrocławia; wczoraj, szukając noclegu, zdałam się na wybór kierowcy.  

Na co dzień nie podróżuję taksówkami i nie sypiam w drogich hotelach, ale Fundacja zawsze 

wyposaża nas w gotówkę i karty kredytowe. Dlatego wybrałam wcale nie najtańszy.  

Mimo późnej pory, w okolicy panował ruch. Przed stację benzynową zajeżdżały samochody, klienci 

kasyna rozmawiali głośno o wygranych. Jak w południe.  

Przez całą drogę do hotelu myślałam o Kice. Powinnam się niepokoić o własny los, drżeć przed 

spotkaniem z legendarnym Załganowem, szukać rozwiązań i pomysłów. A jednak przed oczyma miałam 

trzynastolatkę skłóconą z ojcem, pobłażliwie traktowaną przez matkę, z narażeniem życia szukającą 

siostry, z którą nigdy się nie lubiły.  

Czyżby?  

Kiedy przykładałam już głowę do poduszki po długim i ciepłym prysznicu, przypomniałam sobie o 

kartce, którą Kika wetknęła mi pospiesznie w kieszeń.  

Znalazłam ją i rozwinęłam, pełna czarnych myśli. Przebiegłam wzrokiem raz, potem drugi. Czy ta 

wiadomość ma coś wspólnego z moimi poszukiwaniami?  

– BMK i wszystkie dane w Bagienku. Załganow jedzie. Szukaj! – przeczytałam po raz kolejny i 

sięgnęłam po leżący na nocnej szafce wisiorek. Na gęstym splocie platynowych ogniw huśtał się spory 

rubin obudowany grubą, pretensjonalną oprawą ze srebra. Może nie był najpiękniejszy, ale przydawał 

się często. Fundacja zresztą nalegała, bym się nie rozstawała z moim talizmanem. A ja nie oponowałam, 



bo zapewniał mi łączność z centrum Fundacji i z wszystkimi pozostałymi osobami wysłanymi wczoraj 

w Polskę.  

– Swoją drogą, ciekawe, co teraz robią? – szepnęłam do siebie, otwierając ostrożnie podwójne dno 

obudowy i wciskając odpowiednią sekwencję miniklawiszy. – Może spokojnie wędrują pociągiem albo 

rozmawiają z kimś, zdobywając informacje o życiu prywatnym pani Frani, która podkrada mąkę ze 

stołówki? Ale czy Fundację Do Zwalczania Przestępczości Młodzieży interesowałaby pani Frania?  

Kiedy poczułam na piersi delikatne mrowienie, wiedziałam, że Kwatera czeka na informacje.  

– Centrala rybna – zgłosił się dyżurujący asystent Mistrza.  

– Tu Katarzyna – przedstawiłam się imieniem, nie cierpiałam bowiem tych wszystkich tajnych 

kodów i numerków zastępujących imiona. – Nie wiem, czy do czegoś to wykorzystacie, ale mam tu 

pewne informacje...  

W dziesięć minut później spałam już smacznie.  

Całe szczęście, że nie mam daru jasnowidzenia. Umarłabym z nerwów, wiedząc, że zaledwie 

kilometr stąd ubiegłej nocy Janusz biegał po rondzie, umykając przed bandytami...  

Ale nie wiedziałam.  

 
 
œroda, godz. 12.40 

Punktualnością to on nie grzeszył. Nie grzeszył też urodą, inteligencją ani szlachetnością. Jego 

nalana, czerwona twarz wystająca z tylnego okna czarnej limuzyny nie zachęcała do rozmowy.  

– Wskakuj, panna! Widzę, że przyzwoicie się spakowałaś – pochwalił moją torbę. Widocznie 

wyobrażał sobie, że będę wędrować z pełną szafą. Tymczasem ubrałam się w czarne dżinsy i białą 

bluzkę, a przyniosłam z sobą tylko jeden niewielki pakunek.  

Załganow uchylił drzwi, a kierowca, barczysty młodzian o długich włosach, wyskoczył i odebrał mi 

torbę. Zanim wrzucił ją do bagażnika, bezczelnie otworzył i przejrzał zawartość.  

Oczywiście należało się tego spodziewać, i oczywiście wszelkie materiały zdążyłam już przeczytać 

i spalić w ognisku, ale zachowałabym się podejrzanie, gdybym nie zareagowała oburzeniem.  

– A co to za zwyczaje?! – huknęłam i pytająco spojrzałam na Załganowa. – Czego on szuka?  

– Spokojnie, Katiusza. Kiedyś po prostu pewni panowie podstawili mi dziewczynę z magnetofonem. 

A ty co masz?  

– Z magnetofonem? Ja nie mam niczego takiego – zatrzepotałam powiekami. – A ta dziewczyna co? 

Słuchała za głośno muzyki?  

Roześmiał się i wskazał miejsce obok siebie.  

Z Wrocławia wyjechaliśmy wąską szosą na północ, prowadzącą w stro-nę Poznania. Przez pół 

godziny nie zamieniliśmy ani słowa. Załganow spał, jego ciemnowłosy kierowca, w którym bez trudu 

rozpoznałam tego, który w poniedziałek robił mi zdjęcia, patrzył w nitkę asfaltu.  

– Zatrzymaj przy parkingu, Janosik – odezwał się nagle Załganow do kierowcy, a kiedy samochód 

przystanął między drzewami, wreszcie spojrzał na mnie. – Chodź, rozprostujemy kości.  

Owiało mnie natychmiast ciepłe powietrze maja. Drzewa zieleniły się soczyście, łany zbóż kołysały 

w takt wiatru.  

Załganow zapalił papierosa i odszedł pod sam las, trzydzieści metrów od samochodu, zostawiając 

Janosika za kierownicą.  

– I jak? – zapytał, kiedy zbliżyłam się na odległość kroku.  

Wzruszyłam ramionami.  

– W porządku.  

Wyjął z kieszeni plik fotografii i podał mi je.  



– W imieniu Fundacji Do Zwalczania Przestępczości Młodzieży szukałaś informacji w domu 

zaginionej Michaliny, a potem w agencji towarzyskiej.  

Ostre, precyzyjnie wykonane fotografie potwierdzały jego słowa. Milczałam więc.  

– Fundacja wysłała cię, żebyś mnie namierzyła i przeze mnie spróbowała odnaleźć córkę ministra.  

Skinęłam głową.  

A on uśmiechnął się i pogłaskał mnie po policzku.  

– Doskonale, Katiusza. Świetnie zagrałaś swoją rolę. Oby tak dalej. W Fundacji niczego się nie 

domyślili?  

– A czy byłabym tu, gdyby się domyślili? – Wytrzymałam te jego głaski i zapytałam powoli: – A 

skąd pan wiedział przed dwoma tygodniami, że Fundacja akurat mnie zleci to zadanie? I że w ogóle się 

tym zajmą, skoro Michalina znikła dopiero przed tygodniem?  

Roześmiał się głośno, po czym pokręcił głową.  

– Planowanie, planowanie... Są zamówienia, jest realizacja. Rób swoje, dziewczyno. Im mniej wiesz, 

tym lepiej. A teraz powiedz mi – złapał mnie za nadgarstek – co takiego paliłaś wczoraj nad Odrą? Co, 

zaskoczona?  

Przez dłuższą chwilę spoglądałam mu w oczy, po czym uśmiechnęłam się z wyższością.  

– Byłabym zaskoczona, gdyby to pytanie nie padło. Pańscy dwaj tajniacy wlepiali we mnie oczy, i 

tylko głupia gęś nie zauważyłaby, że jest obserwowana.  

Puścił moją rękę i cofnął się zmieszany.  

– No więc co?  

– Więc to: ustaliliśmy, że przy wszystkich pańskich ludziach będę się zachowywać, jakbym wciąż 

była na usługach Fundacji, tak?  

Skinął głową.  

– Na polecenie Fundacji miałam przeczytać materiały informacyjne, a potem je spalić. Tak też 

uczyniłam.  

Przez chwilę przetrawiał informację, po czym znów skinął głową.  

– Dobrze. A co było w tych materiałach?  

– Nic, czego pan by nie wiedział. W ogóle prawie nic o panu.  

Nie lubiłam kłamać. Ale czasem musiałam.  

 

 

œroda, godz. 14.45 
– Dobrze, a teraz zdejmuj to powoli! – zażądał mężczyzna z szeroką szczęką.  

Skinęłam głową i sięgnęłam za siebie, manipulując przy zapięciach biustonosza. Musiałam być 

ostrożna, by nie wypadła mi z bielizny zielona dyskietka. W żaden sposób nie wytłumaczyłabym jej 

obecności.  

– A może zrobimy przerwę? – zaproponowałam nieśmiało. – Jest mi gorąco od tych lamp!  

Rzeczywiście, studyjne oświetlenie złożone z kilkunastu żarówek żółtych, białych i czerwonych 

podnosiło temperaturę o dobre dziesięć stopni. Ale nie to spowodowało, że czułam suchość w ustach.  

Kiedy to się skończy?! – myślałam spłoszona. – Czy nie mogą poprzestać na zdjęciach w stroju 

bikini? Załganow postanowił załatwić mi pracę na Zachodzie. Potrzebują do katalogu moich fotografii, 

proszę bardzo! Nawet jeśli zakładają, że wiem, o co im chodzi i do jakiej pracy chcą mnie wywieźć, to 

przecież wystarczy w stroju!  

Okazało się, że nie wystarczy.  



– Żadnej przerwy – ostro zareagował Załganow siedzący wygodnie w miękkim fotelu dwa metry 

dalej, pod ścianą studia. Obok stał Janosik – wciąż milczący i nieokazujący żadnych emocji. – Jeszcze 

kilka zdjęć i jedziemy dalej. Jeszcze dziś muszę dotrzeć do hurtowni.  

– Dobrze, oczywiście – powiedziałam i odetchnęłam powoli. Nie chciałam, żeby wiedzieli, jakie to 

dla mnie stresujące. Jeszcze nigdy nie znajdowałam się w tak krępującej sytuacji, i gdyby przed 

tygodniem ktoś powiedział mi, że będę pozować do rozbieranych zdjęć, zmroziłabym go spojrzeniem. 

Ale wiedziałam, że to jedyna droga.  

Rozpięłam haftki i rzuciłam biustonosz przed siebie. Siłą woli zmusiłam się do uśmiechu i 

spojrzałam na Załganowa. Kiedy fotograf strzelił pierwsze zdjęcie, wolałam zerknąć w obiektyw.  

Nie mogłam patrzeć, jak człowiek, który mnie tu sprowadził, oblizuje się obleśnie.  

– Kazio – zwrócił się do fotografa. – Wypstrykaj kliszę do końca i daj mi ją. Sam sobie wywołam.  

– Jak pan chce, proszę pana. Dobrze, mała. Jeszcze tylko jedno...  

 

 

œroda, godz. 22.00 
Kiedy fragment muru otworzył się przed nami, impreza już trwała.  

Po prawej pozostawiliśmy czarny budynek z zakratowanymi oknami, który Załganow nazwał 

hurtownią. Dostrzegłam nawet napis:  

 

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

CHEMIA GOSPODARCZA 

HURTOWNIA 

 

Kiedy samochód wtoczył się na żwirowy podjazd dużej willi otoczonej ogrodem, usłyszałam 

dźwięki dyskotekowej muzyki.  

Nie byłam pewna, czy mam nastrój na tańce. Zmarnowałam już dwa dni, ocierając się o ludzi, którzy 

wiedzą, gdzie jest Michalina. Od których być może uda się wyciągnąć informacje o innych 

dziewczynach przerzucanych za granicę. O towarach. Mięsku.  

Załganow, ubrany w ciepły garnitur z angielskiej wełny, pocił się obficie, a przy tym w ciągu kilku 

godzin naszego krążenia po Polsce starał się siedzieć tak blisko, że między nas nie udałoby się wsunąć 

nawet kartki.  

– Po co były te zdjęcia? – zapytałam go szeptem. – Przecież ja nie wybieram się do pracy za granicę.  

Mężczyzna położył mi dłoń na kolanie, a drugą sięgnął do kieszeni marynarki po kasetę z kliszą.  

– Kto wie, co będziesz robić potem? A zdjęcia zawsze się przydadzą. Gdybyś, na przykład, zmieniła 

zdanie i przestała ze mną współpracować, mogą się znaleźć u twoich rodziców na biurku, w szkole i na 

plakatach w twoim mieście. Co o tym sądzisz?  

Westchnęłam ciężko. Nie przestraszyłam się. Trudniej było się bać bardziej niż dotychczas. Po 

prostu czekało mnie jeszcze jedno zadanie.  

A Załganow uznał temat za zakończony i schował film do kieszeni płaszcza leżącego na siedzeniu.  

– No, to teraz się zabawimy, Katiusza! – huknął radośnie i sięgnął po cygaro tlące się w wielkiej 

popielniczce. – W ramach wprawek do twojej następnej pracy. Masz być miła i grzeczna, bo od tego 

zależy twoja wypłata i dalszy kontrakt. Rozumiemy się?  

– Jasne – odpowiedziałam równie miło i radośnie. – A ten dom to pana? Bardzo ładny! 

Wcale mi się nie podobał. Wysiadając, dostrzegłam przed sobą jasno oświetloną sylwetkę 

ogromnego domostwa zbudowanego na planie prostokąta. Przy drzwiach, które stale obserwowała 



kamera, stało dwóch rosłych mężczyzn ubranych w identyczne skórzane kurtki. Bez trudu dałabym się 

przekonać, że są uzbrojeni.  

Dłuższa ściana piętrowego gmachu ciągnęła się czterdzieści metrów w głąb ogrodu, znikając w 

półmroku. To zapewne od drugiej strony budynku trwała impreza, bo muzyka i głośne krzyki dochodziły 

zza rogu. Stamtąd też biła kolorowa łuna świateł. W porównaniu z grobowymi ciemnościami uśpionej, 

zapomnianej przez Boga i ludzi wioski, przez którą przejechaliśmy, ten zestaw barw robił wrażenie.  

Poprawiłam włosy i pozwoliłam się zaprowadzić do budynku.  

Obawiałam się o Kikę, która na pewno nie zrezygnuje z poszukiwań, martwił mnie los Michaliny, 

wciąż też powracała twarz Weroniki... Mojej jedynej, wspaniałej Weroniki... Potrząsnęłam głową. Przez 

chwilę bałam się o innych. Ale wkraczając na schody pokryte czerwoną wykładziną, oglądając zdobione 

klamki i solidne wejściowe drzwi, poczułam znowu zupełnie pierwotny, ludzki strach o własną skórę.  

I nie tylko o nią.  

– Tu jest moja sypialnia – Załganow otworzył jedne z drzwi i najwyraźniej życzył sobie, abym tam 

weszła.  

– A moja? – zapytałam z nadzieją.  

– Tuż obok – odpowiedział i wskazał następne drzwi. W tym momencie niemal go polubiłam. Ale 

tylko na chwilę, bo zaraz dodał: – Między naszymi pokojami są drzwi bez zamka, więc będę cię mógł 

odwiedzać. Ostrzegam, że nie będę pukał! – zachichotał jak mały prosiaczek i przez wielką sypialnię z 

łóżkiem krytym baldachimem i sporym stolikiem zastawionym alkoholami przepchnął mnie do mojej 

klitki.  

Zdążył jeszcze zwinnym ruchem sięgnąć po elegancką butelkę Johny Walkera i, zanim wysoki 

ochroniarz rzucił na łóżko moją torbę, otworzył ją i pociągnął spory łyk.  

– To lubię, jak mawiał nasz wielki Mickiewicz. Weź prysznic, czy co wy tam robicie, i zejdź na 

imprezkę. Łazienkę masz małą, bo za ścianą jest takie ważne pomieszczenie i musieliśmy wyrwać trochę 

miejsca. Ale się zmieścisz. Za drzwiami pokoju zostanie Janosik, żebyś się nie zgubiła. On puka, kiedy 

chce wejść – znów zachichotał i wypchnął go bezpośrednio na korytarz. A sam, mrugając do mnie 

obleśnie, zniknął za drzwiami własnej sypialni.  

Rozluźniłam zaciśnięte dłonie. Wiedziałam, w co wchodzę. Zlecenie Fundacji było jasne: poszukać 

Michaliny, zabrać Załganowowi telefon komórkowy z zapisanymi numerami i zdobyć informacje o 

miejscach, w których „mięsko” czeka na transport. Proste zadanie, zważywszy, że telefon Załganow 

nosił zawsze przy sobie.  

Rozejrzałam się odruchowo.  

Gdybym w takim pokoju miała spędzać całe godziny, nie byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie. 

Trzy metry na cztery, szerokie łóżko, szafa, telewizor i błękitna mikrołazienka. Wszystko czyste, niemal 

sterylne, światła zza matowego szkła, cichutko szumiąca wentylacja. Ponieważ  jednak za obydwoma 

wyjściami z tego ładnego pokoiku czekali ludzie, których wolałabym nigdy nie spotkać, poczułam, że 

się duszę. Spokojnie, przecież nie chciałam tu zostawać dłużej, niż wymagało zadanie. Potem uciekać 

daleko, daleko...  

Miałam nadzieję, że moje wodzenie wzrokiem przypomina rozglądanie się zaciekawionej nastolatki. 

Tak naprawdę mało mnie interesowały marmurkowe tapety i granatowy puszysty dywan. Zrobiłam to, 

by sprawdzić, czy w pokoju nie ma ukrytych kamer. Nad drzwiami zobaczyłam czujkę systemu 

alarmowego – klasyczną, zespoloną, reagującą na ciepło, ruch i dźwięk tłuczonego szkła. Czerwona 

żarówka zapalała się co chwilę, informując, że czujnik mnie „widzi”. Jedno spojrzenie wystarczyło 

jednak, by przekonać się, że tam, gdzie siateczka powinna zasłaniać mikrofon, widać gładką 

powierzchnię szklanego oka. Kamera czuwała.  



Podsłuchem się nie martwiłam – był na pewno, nie zamierzałam jednak mówić do siebie, a jeśli 

chciałabym łączyć się z Fundacją, znajdę na to sposób.  

Ochroniarz Załganowa mógł sobie przeglądać moje bagaże do dnia Sądu Ostatecznego. Tego, co 

ważne, nigdy nie nosiłam w torebce ani w walizkach.  

Zakładając, że w pokoju jest podsłuch, podśpiewywałam sobie, zdejmując dżinsy i bluzkę. Jeśli 

mężczyźni obsługujący kamery wpatrywali się właśnie w monitor, nie zobaczyli zbyt wiele. Zresztą – 

niech się gapią! Liczy się tylko zadanie, które mam wykonać!  

Odwróciłam się w stronę drzwi do łazienki – ta ściana była zupełnie pusta, nic tu nie mogło się ukryć 

– i rozpięłam biustonosz. Zdjęłam go jednym ruchem i odłożyłam zwinięty do kosmetyczki. Choćby 

ukryli sześć kamer w każdym kącie, i tak nie zwróciliby uwagi na dziwnie pogrubione ramiączka i 

zieloną zawartość miseczki, która tak przeszkadzała mi od wielu godzin. Na pewno jednak patrzyli gdzie 

indziej.  

Zanim doszłam do łazienki, nie miałam już na sobie niczego.  

Ten prosty zabieg pozwolił mi mieć pewność, że nie będą się dziwić, dlaczego wkładam bieliznę do 

kosmetyczki i czemu zabieram to wszystko z sobą pod prysznic.  

Kiedy wyszłam, kosmyki czarnych włosów łaskotały mnie w ramiona, a obcisła czarna sukienka nie 

pozwalała ukryć niczego. Tak przynajmniej miało to wyglądać.  

Janosik obrzucił mnie spojrzeniem wygłodniałego wilka i wzrokiem wskazał drogę. Bez słowa 

poprowadził wąskim korytarzem, potem schodami w dół. Dźwięki imprezy wzmagały się, muzyka z 

disco zmieniła się w klasyczne techno. Zdziwiona gustem Załganowa wkroczyłam od razu w tłum ludzi 

ubranych kolorowo – czy raczej kolorowo rozebranych – bo okazałam się jedyną osobą, która założyła 

strój wieczorowy.  

Wielkie oszklone patio z basenem przypominało podobne miejsca z amerykańskich filmów: stoliki 

pod parasolami, szeroka lada zastawiona drinkami i przekąskami, wszędzie świece, lampiony, a o dwa 

stopnie niżej kilka dziewcząt niewiele starszych ode mnie – a może młodszych? – baraszkowało wesoło 

w błękitnej wodzie basenu o kształcie dwóch połączonych łez.  

Co ja tutaj robię?!  

Zanim zdążyłam sobie odpowiedzieć, podszedł do mnie sam Załganow – jak inni mężczyźni ubrany 

w krótkie spodenki i kolorową koszulę – i ujął mnie z gracją pod rękę.  

– Katiusza – powiedział, wciąż używając rosyjskiego zdrobnienia – jesteś jeszcze piękniejsza, niż 

myślałem.  

Skinął na mężczyznę stojącego pod szklaną ścianą i ten natychmiast zbliżył się ze srebrną tacką. 

Stały na niej dwa kieliszki napełnione cytrynową cieczą z bąbelkami – zapewne szampanem. Załganow 

poprowadził mnie powoli do stolika pod ścianę okrytą winoroślą.  

– To dziś twój pierwszy dzień w wielkim świecie – usiadł blisko, przysuwając sobie wiklinowe 

krzesło. – Wypij więc bruderszaft z Załganowem, wielkim biznesmenem, który za tydzień będzie tak 

wielki, jak dotąd prawie nikt.  

– Za tydzień? A co się zmieni w tydzień? – zapytałam naiwnie, rozglądając się przy tym tak 

intensywnie, że w karku usłyszałam lekkie chrupnięcie.  

– To tajemnica, gołąbeczko – uśmiechnął się chytrze. – Ale będę tak sakramencko bogaty, że 

pierwszy raz w życiu nie wiem, na co wydać taki szmal. Czego ci trzeba?  

Uniosłam brwi.  

– To gratuluję... Cytryna! Uwielbiam szampana z cytryną. Nie wiem, czy ktoś mi może podać...? – 

uśmiechnęłam się tak zalotnie, że nie mógł pozostać na swoim miejscu. Zerwał się więc i skoczył w 

stronę bufetu, oznajmiając:  

– Teraz ja coś zrobię dla ciebie, a potem ty dla mnie.  



Na samą myśl o tym powinny mi przejść ciarki po plecach, ale nie miałam czasu na ciarki. Wciąż 

uśmiechając się zalotnie, sięgnęłam do rąbka sukienki. Krawiec Fundacji narzekał trochę, kiedy kazałam 

mu przerabiać sukienkę, ale on zawsze narzekał. Jednak był fachowcem – nikt nie zauważył, że krawędź 

znajdująca się w połowie uda została celowo pogrubiona.  

Teraz z małej podłużnej kieszonki wysunęłam jedną z trzech tabletek. Uniosłam szampana do ust i 

wepchnęłam pastylkę do środka. Nie musiałam mieszać, nic nawet nie zasyczało. Biała pigułka 

rozpuściła się natychmiast, nie pozostawiając żadnego śladu.  

Teraz odłożyłam kielich i zaczęłam zabawę znudzonej nastolatki – obracanie tacką z dwoma 

kieliszkami. Bacznie je przy tym obserwowałam, jakby od tego zależało moje życie.  

Tak zresztą było.  

 

œroda, godz. 22.45 
– Mów mi Miecio! – Załganow uniósł kieliszek, po czym zbliżył go do mnie i odczekał, aż ja 

podniosę swój.  

Zwyczajem, który widywałam wielokrotnie, skrzyżował nasze ręce i odczekał, aż powiem swoje 

imię głośno i wyraźnie.  

– Kasia – oznajmiłam, choć wiedziałam, że nadal będzie zniekształcał moje imię.  

Odczekałam, aż pociągnie spory łyk szampana, po czym wstrzymałam oddech, gdy pocałował mnie 

w usta. Odór pomieszanych alkoholi i ich szczypiący smak jestem w stanie wytrzymać. Ale dotyk ust 

delikatnych jak gruboziarnisty papier ścierny był naprawdę potworny.  

Na szczęście nie trwało to długo. Załganow jeszcze raz pociągnął z kieliszka i uniósł się lekko.  

– To co, potańczymy sobie, nie? – wykrzyczał, żebym w ogóle mogła go usłyszeć poprzez dzikie 

trzaski ostrego techno.  

Nie wiem, kto zarządzał tu muzyką, może te trzy moje rówieśniczki, ale za samą oprawę muzyczną 

powinny zostać zamknięte w lochach. Jeśli tu w ogóle były jakieś lochy.  

Uniosłam się również, ale jednocześnie wskazałam kieliszki.  

– Bruderszaft pije się do dna! – krzyknęłam mu wprost do ucha. – Taka tradycja!  

– A, tak, tak! – pokiwał głową i opróżnił kieliszek. Ja musiałam uczynić to samo ze swoim. – A teraz 

zatańcz ze mną. Potem ja zatańczę z tobą.  

Znów aluzja. Oby proszek zadziałał tak, jak obiecywali w laboratorium Fundacji.  

Spojrzałam na zegarek.  

Musiałam odczekać około dwudziestu minut.  

Co mi pozostało?  

Nadzieja.  

Poszłam więc tańczyć.  

 
œroda, godz. 23.30 

– Chodź do tatusia – wymamrotał Załganow ubrany w długi czerwony szlafrok. Z dołu wciąż 

dochodziły dźwięki muzyki, choć tym razem Skorpionsi grali swoje ballady. Przy nich można by 

potańczyć. Oczywiście nie z tym człowiekiem...  

Przed oczyma stanął mi obraz Janusza – spokojnego, postawnego chłopaka również szkolonego 

przez Fundację. Teraz wykonywał zadanie związane z narkotykami – tak przynajmniej 

wywnioskowałam ze słów Mistrza. Bałam się o niego, choć niemal go nie znałam. Cześć-cześć podczas 

wykładów i zajęć, kilka uwag i uśmiechów. A jednak myślałam o nim, choć, na szczęście, nikt nie miał 

o tym pojęcia.   



– Idziesz, Katiusza? – dobiegł mnie coraz bardziej niecierpliwy głos. – Współpraca współpracą, 

razem wykiwamy Fundację, zarobisz na tym, ale przecież nie samą pracą człowiek żyje. Chodź się 

zabawić.  

Jezu miłosierny, dlaczego ten proszek wciąż nie działa? Zapewniali mnie, że piętnaście, góra 

dwadzieścia pięć minut, i delikwent jest nieprzytomny. Tymczasem minęło już pół godziny, a ja wciąż 

muszę grać tę komedię.  

– Już wychodzę! – oznajmiłam głosem przypominającym świergot zardzewiałego kranu. A jeśli 

wyjdę, a on wciąż będzie przytomny?  

Otrząsnęłam się i zacisnęłam zęby. Jeszcze pięć minut.  

Wreszcie wyszłam z wanny i sięgnęłam po ręcznik. Wycierając głowę, westchnęłam ciężko. W tej 

chwili dopiero zrozumiałam, jak sprytnie Mistrz to zorganizował! Akurat mnie kazał wniknąć w TO 

środowisko. Akurat mnie, bo wiedział, że będę szukać ZA WSZELKĄ CENĘ. Nie po to tylko, aby 

uratować córkę ministra. Mało mnie obchodzi, kim jest jej tatuś. Będę drążyć, szukać, pytać i 

ryzykować, aby dotrzeć do tych, którzy odebrali mi Weronikę. Ona jedna naprawdę mnie rozumiała, 

potrafiła poradzić i przytulić, kiedy mama wyjeżdżała za granicę, a ojciec do nocy przesiadywał w 

biurze. A teraz jej nie ma. Na zawsze nie ma.  

Zacisnęłam pięści na ręczniku i wytarłam całe ciało, niemal nie oddychając. Niech się dzieje, co ma 

się dziać. Pójdę tą ścieżką, a na jej końcu policzymy się za wszystko.  

Gotowa na najgorsze owinęłam się błękitnym szlafrokiem i uchyliłam drzwi łazienki.  

Poczułam suchość w gardle i zachwiałam się, boleśnie uderzając ramieniem w drzwi.  

Dopiero teraz przypomniałam sobie, że od dłuższej chwili nie oddycham. Nabrałam więc powietrza 

w płuca i zmusiłam się do spojrzenia na obleśnego bandziora.  

A potem odwróciłam się i szybko włożyłam na siebie bieliznę i czarną sukienkę. Miałam mało czasu 

i dużo do zrobienia.  

Na szczęście Załganow spał.  

 

 

œroda, godz. 23. 50 
Aby usprawiedliwić opuszczenie pokoju, zeszłam na dół i poprosiłam chłopaka obsługującego 

wieżę, aby puścił coś nastrojowego.  

– My wszystko słyszymy na górze, tak nam będzie sympatyczniej.  

– A co tam robicie? – zapytał z wesołkowatym uśmieszkiem.  

– Jak to, co? – uniosłam brwi. – Gramy w szachy.  

– To może ja z wami pogram... – wyciszył muzykę i zmienił płytę, podając mi przy tym kieliszek z 

drinkiem. Teraz usłyszałam dźwięki towarzyszące niemal wszystkim pokazom mody: Wonderfull live.  

Pokręciłam głową.  

– Jak chcesz z nami pograć? – zdziwiłam się. – Szachy to gra dla dwojga.  

Zgłośnił muzykę i rozejrzał się podejrzliwie. Janosik stał przy wejściu do budynku, dwaj pozostali 

ochroniarze leniwie spoglądali na gości. Kolejna para właśnie rozpoczęła obchód wokół domu. Dreptali 

po trawie, choć dom otaczał zadbany chodnik z betonowych płytek.  

Chłopak od kompaktów nachylił łysą czaszkę i zbliżył usta do mojego ucha.  

– Daj mu szacha, dziewczyno. Albo nawet mata.  

Przez sekundę spoglądałam mu w oczy, po czym uniosłam dłoń. Miało to wyglądać jak gest 

podziękowania za piosenkę.  

Dostanie mata.  

Ma to jak w banku.  



Minęłam Janosika, jakby nie istniał. W dłoni wciąż trzymałam kieliszek, ale nie zdobyłam się na 

jego opróżnienie. Najpierw szampan, potem jeszcze owocowy drink podczas tańców... Mam być 

trzeźwa i precyzyjna.  

Weszłam do sypialni Załganowa odprowadzana ze schodów wzrokiem Janosika. Dostrzegłam 

jeszcze, że ochroniarz zawrócił na imprezę.  

Zamknęłam drzwi na klucz i zbliżyłam się do Załganowa. Pochyliłam nad nim czoło, a potem 

pocałowałam go w policzek. Gdyby udawał, teraz z zadowoleniem powinien otworzyć świńskie oczka. 

Ale nie uczynił tego.  

Jego garnitur leżał pod krzesłem. Przyjrzałam mu się dokładnie, zapamiętując położenie 

poszczególnych elementów, po czym podeszłam do ściany i... zgasiłam światło.  

W tak wielkim pokoju nie było sensu szukać ukrytych kamer, choć wątpiłam, aby właściciel domu 

zechciał we własnej sypialni montować szklane oczy. Ostrożności jednak nigdy za wiele.  

Podeszłam do łóżka, usiadłam, poskakałam chwilę, aby odgłosy świadczyły, że kładę się obok 

mężczyzny. Potem wstałam i bezszelestnie podeszłam do garnituru.  

Cichego poruszania się uczył nas w Fundacji człowiek z Oddziałów Antyterrorystycznych. Nigdy 

nie poznaliśmy jego imienia, a oczy zasłaniał lustrzanymi okularami. Szkolenie rozpoczął od 

umiejętności powolnego oddychania – nawet gdy jest się zmęczonym, i stania na jednej nodze przez 

kilka minut. Później wykonywaliśmy drugą nogą różne ruchy, machaliśmy rękami, stawialiśmy stopy z 

prędkością dziesięciu centymetrów na minutę. Dopiero po miesiącu przekonaliśmy się, że wszystkie te 

dziwne zachowania będą niezbędne, gdy przyjdzie nam poruszać się w całkowitej ciemności.  

Bezszelestnie wyjęłam telefon z kieszeni marynarki Załganowa, po czym znieruchomiałam. Czy nie 

warto wcześniej upewnić się, że mam jakąś drogę ucieczki?  

Okna były zasłonięte ciemnymi storami, nie zauważyłam jednak krat. Ale ta droga ewakuacji i tak 

nie wchodziła w grę. Nawet gdybym potrafiła zeskoczyć z wysokości pierwszego piętra, uniknąć 

strażników, wywieść w pole biegające po ogrodzie psy, to i tak musiałam znaleźć inne wyjście.  

Tego okna po prostu nie dało się otworzyć – jednolitą taflę szkła wprawiono bezpośrednio w mur.  

Zrezygnowana odłożyłam telefon do kieszeni ubrania i ułożyłam marynarkę w poprzedniej pozycji. 

Potem cicho jak duch podreptałam do swojej sypialni. Stamtąd wyszłam na korytarz, ziewając 

ostentacyjnie. Nie zauważyłam nikogo, ale pamiętałam o kamerach, które mogły patrzeć i tutaj. 

Zdziwiłam się, nie widząc żadnego czujnika ani szklanego oka. Teraz dopiero zorientowałam się, że 

kamer nie dostrzegłam nigdzie poza moim pokojem.  

A więc to tak! Paskudni podglądacze...  

Znów zeszłam na dół, ale tym razem nie tylko zobaczyłam Janosika, ale nawet go zaczepiłam.  

– Pan Załganow zasnął – oznajmiłam. – Czy ja mogę się trochę przejść po ogrodzie, a potem, ja 

wiem? Może jeszcze trochę potańczę?  

Spojrzał na mnie podejrzliwie, po czym wzruszył ramionami.  

– Idź. Ale tylko z tej strony, i niech cię ręka boska broni choćby końcem buta wejść na chodnik. Do 

płotu też się nie zbliżaj.  

– Wejść na chodnik czy zejść z niego?  

– A głucha jesteś?  

Nie byłam. Dowiedziałam się jednak w tej chwili czegoś ważnego. Wejście na chodnik wiąże się z 

uruchomieniem alarmu. Tak jak zbliżenie się do płotu. Skinęłam głową i podreptałam do parku.  

Od razu zauważyłam, że ktoś prócz mnie wykonuje tu jakieś ciche zadanie. Na trawniku leżała długa 

drabina, jakby specjalnie przełożona nad chodnikiem. Po co?  

Działo się tu coś dziwnego, ale nie obchodziło mnie to zupełnie.  



W kilkanaście minut później wiedziałam, jak się wydostać: małe okienko nad garażem nie było 

zakratowane, nie mogły go dostrzec także kamery przed wejściem obserwujące teren. Po garażu mogłam 

przejść aż do muru, a z niego zeskoczyć na podjazd przed hurtownią – cokolwiek tam sprzedawano. A 

od środka do okienka można było dojść przez hol parteru. Pozostało jeszcze przesadzenie muru przy 

podjeździe, ale strach na pewno mi pomoże.  

Udając zaspaną i zamyśloną, ruszyłam na górę. Janosik odpowiedział mi grzecznie „dobranoc” i 

wrócił do popijania drinka w towarzystwie młodej kobiety. Za jej plecami dostrzegłam jeszcze jedną – 

w wieku mojej własnej babci, elegancką, ale pozbawioną radosnego spojrzenia. Rozglądała się 

uważnym okiem gospodyni, jakby kogoś szukając. Wydało mi się, że już ją widziałam – chyba podczas 

imprezy w podwrocławskiej willi Załganowa.  

Nie interesowała mnie zupełnie – miałam nadzieję zakończyć moją misję w ciągu najbliższych 

minut.  

Wciąż brzmiały mi w uszach słowa Załganowa: „Łazienkę masz małą, bo za ścianą jest takie ważne 

pomieszczenie”. Otóż tego dokładnie potrzebowałam – dostać się do tego ważnego pomieszczenia. 

Spacerując po parku, dostrzegłam, że tam właśnie – i tylko tam – wmurowane są so-lidne kraty.  

To musi być tu!  

Drzwi były zamknięte, ale na panelu systemu alarmowego paliło się zielone światełko. Cud – 

pomyślałam. Teoretycznie bowiem uczono nas, jak za pomocą elektronicznego sprzętu Fundacji łamać 

kod takiego systemu, ale te elektrozabawy nigdy nie były moją mocną stroną.  

Rozejrzałam się uważnie. Poczułam, że zimny pot występuje mi na kark, a dłonie trzęsą się jak w 

febrze. Całe szkolenie opanowywania emocji nie przydało się na nic – teraz, kiedy miałam zaryzykować, 

opadły mnie wątpliwości. Co ja tutaj robię? Dlaczego nie siedzę, jak moje koleżanki, nad matematyką 

i nie przygotowuję się do sprawdzianu? Po co na tydzień zwolniłam się ze szkoły? Po co mi to było? 

Dla jakiejś Michaliny? A może robię to dla Mistrza?  

Nie.  

Wszystko dla Weroniki.  

Śliską ręką złapałam klamkę. Chciałam otworzyć bardzo cicho. O ile wiedziałam, wszyscy liczący 

się tutaj ludzie byli na dole – albo we własnych łóżkach – lecz gdybym zastała kogoś przy komputerze, 

po prostu mogłam się wycofać.  

Właśnie – przy komputerze.  

To tu powinnam znaleźć najważniejsze informacje potrzebne Fundacji do odnalezienia zaginionych 

dziewcząt. To tu powinny się znaleźć dane do-tyczące „dziupli”, w których mięsko czeka na przerzut 

przez granicę. Fuj!  

Uchyliłam lekko drzwi. Wstrzymałam oddech i nachyliłam się, by przez szparę zerknąć do środka.  

Siedział tam.  

Siedział przy komputerze, między dwiema stertami kopert, a podłączone do maszyny urządzenie 

wydawało ciche, jednostajne szelesty.  

Poczułam, że tym razem pocę się i drżę nie ze strachu, ale ze zdziwienia. Miałam wrażenie, że ktoś 

wepchnął mnie w sam środek komedii omyłek, że za chwilę wejdzie reżyser i skończy scenę. Albo że 

się obudzę.  

Ale sen nie odchodził.  

Uchyliłam drzwi, weszłam i zamknęłam je za sobą. Jedyne, na co się zdobyłam, to wydukanie jego 

imienia:  

– Janusz?!  



Bałam się, że po chwili obejrzy się i pokaże obcą twarz. Ale nie – trwał jak skamieniały z ręką 

wsuniętą do kieszeni – mogłabym pójść o zakład, że ściskał tam pojemnik z gazem. Wreszcie odwrócił 

się i wysoko uniósł brwi.  

Janusz, bez dwóch zdań.  

Sama nadal wstrzymywałam oddech, ale w sercu poczułam radosny ucisk. Nie miałam pojęcia, co 

on tu robi, ale cieszyłam się, że jest obok bratnia dusza. I to jaka! Właśnie TA dusza!  

– Kasia – powiedział powoli, jakby z czułością. Przynajmniej przekonałam się, że pamięta moje 

imię. Zmierzył mnie wzrokiem, zatrzymując się na czarnej sukience, po czym wyszeptał: – Jezu, 

dziewczyno, co ty tutaj robisz?  

A więc troszczył się o mnie! Ale nie czas teraz na emocje.  

– A ty? – zapytałam rzeczowo i pokazałam komputer sprzężony z małym urządzeniem. – Co to małe 

robi z tym dużym?  

Janusz zaczął mi odpowiadać, i przez chwilę udawałam, że wiem, co mówi. Wreszcie przerwałam 

mu:  

– Zdobywasz dane?  

Skinął głową. Czuprynę miał jak zwykle w nieładzie. Ktoś powinien o niego zadbać. Ale czy taki 

chłopak zgodzi się na jakąkolwiek opiekę?  

W pewnej chwili zorientowałam się, że mnie o coś pyta. Aha, o sposób, w jaki się tu dostałam.  

Jeszcze tego brakowało, żebym mu opowiadała, jak poderwałam obleśnego bandziora! Janusz 

straciłby do mnie cały szacunek! Jeśli oczywiście w ogóle go ma...  

– Samochodem – odpowiedziałam na pytanie o transport. Wolałam jednak uprzedzić dalsze pytania, 

więc zrobiłam tragiczną minę i rozłożyłam ręce – Przepraszam cię, ale nie chcę o tym mówić.  

A niech się domyśla o czym!  

W tej chwili do mych uszu dotarły odgłosy cichych kroków. Ktoś powoli zbliżał się korytarzem. 

Poczułam, że z krew odpływa mi z twarzy. Jeśli nas tu zastanie...  

– Musisz mnie czegoś nauczyć – szepnęłam z rozpędu, bo przed minutą przyszło mi do głowy, żeby 

wykorzystać elektroniczną wiedzę Janusza. Jednocześnie jednak przyłożyłam palec do ust, nakazując 

mu zachowanie ciszy.  

Chyba też usłyszał kroki, bo skoczył jak ryś i wcisnął się w ścianę tuż za drzwiami. Co więcej – 

lewą dłonią złapał mój nadgarstek i bezceremonialnie przyciągnął mnie do siebie.  

– Co chcesz wiedzieć? – zapytał, niemal dotykając ustami mojego po-liczka. Poczułam zapach potu, 

ale jednocześnie przez kurtkę wyczułam prężące się mięśnie ręki, kiedy przyciskał mnie do siebie. 

Dlaczego nie zrobił tego w ciągu miesięcy szkolenia w Fundacji?  

Oblałam się rumieńcem. Aby tego nie zauważył, odwróciłam głowę, niemal dotykając jego ucha.  

– Znasz się na elektronice? – zapytałam, choć doskonale wiedziałam, że to jego specjalność. – 

Komputerach, telefonach komórkowych?  

– Mistrz twierdził, że się znam – odparł szeptem.  

Kroki zbliżały się, jeszcze dwa metry, może trzy, i mężczyzna idący korytarzem znajdzie się na 

wysokości pokoju z komputerem. A jednak jakoś dziwnie obojętne stało się dla mnie, co zrobi człowiek 

za drzwiami. Liczyło się tylko tu i teraz. Janusz szeptał, wciąż trzymając moją dłoń.  

– Więc może wiesz, co mam zrobić? – pożaliłam się. – Człowiek, który mnie tu przywiózł, to ktoś 

potwornie bezwzględny, straszny. W swoim telefonie ma zapisane numery do różnych ludzi, z którymi 

rozmawia o ciemnych interesach...  

Wiedziałam, że mówię tekstami z tanich amerykańskich filmów gangsterskich, ale nie potrafiłam 

dobrać słów, kiedy za drzwiami stał ktoś, kto nie życzył nam najlepiej. Dziwne, że w ogóle mogłam 

jeszcze coś z siebie wydusić.  



Janusz zerknął na mnie przelotnie.  

– Załganow? – zapytał, jakby sprawa była oczywista.  

Ze zdziwienia uniosłam brwi. Nie nadawałam się na zimną agentkę, która nie zdradza uczuć.  

Najszybciej, jak potrafiłam, wytłumaczyłam mu, że mam zdobyć numery, pod które dzwoni 

Załganow, ale nie chcę, aby od razu zorientował się, że ukradłam mu telefon.  Sądziłam, że będzie trzeba 

je odpisać albo skopiować w inny sposób, ale kiedy odrzuciłam możliwość zabrania aparatu, on 

powiedział po prostu:  

– No to podbierz mu samą kartę SIM. Tam ma wszystko zapisane.  

– Kartę? – zapytałam.  

Wiedziałam oczywiście, że w telefonach komórkowych są karty, aby urządzenie w ogóle działało, 

ale padła na mnie jakaś zaćma umysłowa, skoro wyrwałam się z tym pytaniem.  

– Tak. Kartę – odpowiedział wciąż spokojnie i zimno, choć niebezpieczeństwo czekało za progiem. 

– Sam telefon też ma możliwość zapisywania numerów, ale wątpię, żeby mafiozi na to poszli. W razie 

czego chcą mieć możliwość zniszczenia karty, aby nikt nie dowiedział się o ich kontaktach. Więc weź 

mu kartę.  

W chwili, kiedy skończył, zerwał się i pchnął zasuwę blokującą drzwi.  

– Hej, kto tam jest? – usłyszałam krzyk Janosika. – Otwierać!  

Przełknęłam ślinę. Jeśli mnie złapią, coś wymyślę. Pomyliłam drzwi albo szukałam apteczki. Ale 

jeśli znajdą Janusza...  

Położyłam chłopakowi rękę na ramieniu i pokazałam stalową szafę.  

– Schowaj się, ja to załatwię!  

A w stronę drzwi krzyknęłam:  

– To ja! Weszłam tu, bo było otwarte, i chyba coś się zatrzasnęło!  

Janosik uspokoił się chyba, bo zapytał rzeczowo:  

– Ty, to znaczy kto?  

– No ja, Katiusza!  

Janusz nie posłuchał mojego polecenia, za to najwyraźniej słuchał, co mówię, bo w tym momencie 

oderwał się od małego urządzenia sprzężonego z komputerem i spojrzał na mnie przelotnie. No tak, 

Katiusza, to brzmiało idiotycznie! Kolejny powód, by zaleźć za skórę Załganowowi. Ośmieszył mnie!  

Jak długo mogłam prowadzić głupią rozmowę z Janosikiem? Zaczęłam walić dłonią w zasuwę – tyle 

tylko, że ją domykałam, zamiast otwierać – i bełkotałam coś o radzeniu sobie z drzwiami.  

Ponaglanie Janusza nic nie dało – grzebał spokojnie w stercie kopert leżących na biurku i przełączał 

coś w swoim urządzeniu.  

Wreszcie podszedł do mnie i znów stanął tak blisko, że znieruchomiałam.  

– Na pewno chcesz to sama załatwić? – zapytał wreszcie, wskazując drzwi. A więc był rozsądny: 

wiedział, że bez niego łatwiej mi pójdzie.  

Postanowiłam zagrać zgubioną dziewczynkę z klaustrofobią – czego akurat nie musiałam udawać, 

bo już robiło mi się duszno. Sama świadomość, że mogłabym się zatrzasnąć w takim pokoiku, 

powodowała, że nie nadążałam z łapaniem oddechu.  

Odepchnęłam Janusza w stronę szafy.  

– Tak, powiem mu...  

Chciałam dokończyć: że się zatrzasnęłam, szukając apteczki, ale nie zdążyłam. Przerażający huk 

wypełnił mi uszy i solidne drzwi wyskoczyły z zawiasów, jakby były zamontowane na plastelinie. 

Janosik jednym susem dopadł Janusza, który usiłował jeszcze wydostać się spod resztek drzwi, i uderzył 

go pięścią w skroń.  

– Nie! – krzyknęłam przerażona i było mi wszystko jedno, co sobie pomyśli.  



Ale on najwyraźniej nie zamierzał uderzać po raz drugi. Pewnie – wiedziony doświadczeniem – 

rozumiał, że nie musi.  

Janusz omdlały leżał pod drzwiami, z głową blisko stolika komputerowego. Oddychał, więc była 

przed nim jeszcze jakaś przyszłość.  

Muszę zrobić wszystko, aby mu pomóc! Odetchnęłam i policzyłam do dziesięciu.  

– Nie bij go więcej – pozwoliłam sobie na rozkazujący ton. – Pan Załganow będzie go potrzebował 

w jednym kawałku.  

Janosik wstał i obrzucił mnie podejrzliwym spojrzeniem.  

– A coś ty tu robiła z tym typem, hę?  

 

 

czwartek, godz. 00.35  
– To jest załgany komandos Dionizego, mamo – Załganow poinformował tę samą kobietę, którą w 

eleganckim stroju widziałam na przyjęciu w jego podwrocławskiej willi. Teraz nie była tak elegancka, 

ale usprawiedliwiała ją pora. On zresztą też nie wyglądał najlepiej w pomiętej koszuli w paski.  

– Mówiłem ci – Załganow wciąż zwracał się do matki, ale łypał w moją stronę – że Dyzio ma 

Fundację i szkoli dzieciaki...  

Znów spojrzenie w moją stronę. Wreszcie, wciąż opowiadając o Fundacji, wyjął z kieszeni 

minidysk, który Janusz z takim poświęceniem nagrywał przed półgodziną. Z impetem roztrzaskał go na 

betonowej posadzce tunelu.  

Wiedziałam tylko, że to podziemne betonowe przejście prowadzi do hurtowni. Teraz jednak nie 

liczyło się zupełnie, czy znajdujemy się pod ziemią, czy na dziesiątym piętrze. I tak nie można było nic 

zrobić. 

Siedziałam w rzeźbionym fotelu. Obok mnie, na identycznym, związany Janusz uniósł głowę. 

Budził się po potężnym ciosie Janosika.  

Załganow dreptał w miejscu ubrany w prążkowaną koszulę i bordowy szlafrok. Oczy miał 

podpuchnięte, wargi suche – to dziwne, ze komukolwiek w ogóle udało się go dobudzić. Po moich 

specyfikach powinien spać do południa.  

– Załgany komandos Dyzia nie tylko wlazł tutaj, wodząc za nosy moich ochroniarzy, nie tylko zrobił 

ze mnie wariata, ale gdyby nie ta dzielna dziewczyna – spojrzał na mnie z uznaniem – to może by mu 

się nawet udało uciec. Sterroryzował ją, kiedy weszła za nim do pokoju komputerowego. Na szczęście 

zamknęła drzwi na zasuwę, kiedy chciał zwiać, i moi ludzie zdążyli się skrzyknąć... A swoją drogą, ten 

informatyk odpowie mi za to. Mówił, że bez hasła nikt się nie dostanie do komputera.  

– Mieciu – podeszłam do Załganowa, chcąc go udobruchać. – Jak go tylko zobaczyłam, wiedziałam, 

co się święci. Dobrze zrobiłam?  

Miałam nadzieję, że nagła zmiana frontu nie zaskoczy Janusza. I że mnie nie znienawidzi.  

Musiałam po prostu ratować to, co dało się uratować.  

– Doskonale... Dziś potwierdziłaś swoją lojalność. A teraz ładujcie go na pakę. Mam z nim do 

pogadania o naszym wspólnym znajomym.  

Polecenie dotyczyło Janusza. Nie przeraziło mnie – skoro go gdzieś ładowali, oznaczało to, że 

wszelkie poważne konsekwencje przynajmniej odciągną się w czasie.   

– Ty – rozkazał Janosikowi – rano podrzucisz na pocztę wysyłkę, a potem przyjedziesz do nas. Tu 

nie możemy zostać, bo mogą węszyć. Ja jeszcze jestem umówiony z tym załganym Tuńczykiem w 

Morągu, muszę mu dać bety i namiary na profesorka od przeszczepów. Do was dojadę.  

Drzwi za Januszem zatrzasnęły się.  

A w dwadzieścia minut później Załganow znów życzył mi dobrej nocy.  



– Teraz pracując dla mnie – uśmiechnął się – zrozumiesz, dlaczego nie warto bawić się z Dyziem. 

On po prostu nie płaci. Zawsze był sknera. Nawet po największej akcji...  

Zanim zdążyłam się zastanowić, o czym właściwie mowa, drzwi dzielące nasze pokoje zamknęły 

się z hukiem. Załganow pewnie zasnął od razu.  

Ja miałam o czym myśleć.  

 

 

czwartek, godz. 02.15 
Oczy kleiły się same, wszystko we mnie wołało: spać, spać!  

I kiedy miałam poddać się temu zupełnie rozsądnemu głosowi, przed oczyma stanęła mi Weronika. 

Z krótkimi czarnymi włosami zaczesanymi w bok, długimi rzęsami, spod których patrzyły na świat 

wesołe, ufne oczy. Zbyt ufne, jak się okazało... Weronika wyciągnęła do mnie dłoń, uśmiechnęła się 

jeszcze raz, szeroko. Tak szeroko, że zobaczyłam jej rozwarte usta, ziejące pustką, pozbawione zębów. 

Śmiała się coraz głośniej, a jej włosy zmieniły kolor na żółty, potem jasny, siwy, wreszcie wypadły, 

odsłaniając pomarszczoną czaszkę.  

– Taka dziś jestem, taka jestem... – wołała, wciąż śmiejąc się straszliwie.  

Usiadłam na łóżku. Znów to samo. Koszmary nie opuszczały mnie, odkąd Weronika odeszła od nas 

na zawsze. Teraz obudziła mnie w środku nocy...  

A co ja właściwie robię ubrana w łóżku?! – przeraziłam się. Widocznie chciałam usiąść na minutę, 

by zastanowić się nad dalszym postępowaniem, i zasnęłam. Dziękuję ci, Weroniko!  

Nie zapalając światła (już niemal zapomniałam, że w tych pokojach istnieją żarówki), włożyłam na 

siebie piżamę. Katiusza w pokoju Załganowa – to mogłam wytłumaczyć. Ale Katiusza w stroju 

wieczorowym w środku nocy – z tym byłby problem!  

W krótkiej półprzezroczystej halce przeszłam przez pokój i uchyliłam delikatnie drzwi do sypialni 

Załganowa. Jak opadające piórko – tylko jeszcze ciszej – przeszłam przez pokój i z kieszeni marynarki 

wyjęłam maleńki telefon śpiącego człowieka. Zgodnie z instrukcją Janusza otwarłam tył, wyjęłam 

baterię i podnosząc klapkę, dostałam się do karty SIM. Jak utrzymywał Janusz, to tu były zapisane 

wszystkie numery telefonów, których używał bandyta. Nie w pamięci telefonu.  

Janusz! Ciekawe, w jakich warunkach spędza noc? Pewnie pod ochroną strażników, związany, na 

jakiejś pace...  

Odłożyłam telefon na miejsce – cała operacja trwała dobry kwadrans – i z duszą na ramieniu 

wróciłam do swojego pokoju. Nie odpoczywając, uchyliłam drzwi zewnętrzne i zerknęłam na korytarz.  

Gdyby Janosik czy któryś z ochroniarzy sterczeli z okiem przy dziurce od klucza, miałam dla nich 

przygotowaną bajeczkę. Pod moimi drzwiami nie zastałam jednak nikogo.  

To nie ja byłam skarbem. Strażnik siedział przed wejściem do pokoju z komputerami. Nie był to 

Janosik: ten czarnowłosy młodzieniec był bardziej krępy, niższy, ubrany w dżinsy i golf. Poznałam w 

nim amatora ulicznych fotografii.  

Wróciłam do siebie i spomiędzy fałdów sukienki wyjęłam kolejną magiczną kapsułkę. Tym razem 

dwukrotnie mniejszą. Wystarczy.  

Wyszłam na korytarz, zupełnie przypadkowo odsłaniając kolana.  

– Dzień dobry – przywitałam się, dygając jak pensjonarka. – Pan nie wie, czy gdzieś tu można dostać 

kawę? Straszliwie boli mnie głowa, a kawa zawsze pomaga.  

Mężczyzna wydął wargi. Ani raz nie spojrzał mi w twarz, wciąż omiatał spojrzeniem moje nogi i 

zarys bioder.  

– W barze na dole jest ekspres – mruknął w końcu. – Ale teraz to wszyscy już śpią.  

– Nie szkodzi, ja umiem! – machnęłam ręką. – Panu też zrobić?  



Byłby dziwolągiem, gdyby odmówił.  

Zaparzyłam mu najczarniejszą kawę, jaką można było uzyskać z ekspresu, i podałam z cukrem i 

najsłodszym uśmiechem, na jaki było mnie stać w tej sytuacji. I z czymś jeszcze.  

– Niech pan pije gorącą, najlepiej działa! – poinformowałam, zadowolona, że tym razem nie 

skłamałam ani na jotę.  

Zadziałała. W piętnaście minut później wyjrzałam na korytarz i uśmiechnęłam się do 

czarnowłosego, bo właśnie robił to, na czym mi najbardziej zależało – spał, pochrapując delikatnie.  

Poczułam suchość w gardle. Szkoda, że z filiżanką kawy nie zabrałam z dołu szklanki wody 

mineralnej.  

Nabrałam powietrza w płuca, odetchnęłam głęboko trzy razy, po czym znów wykorzystując 

szkolenie cichego chodzenia, podreptałam w stronę śpiącego.  

Wydawało mi się, że trwa to wieki. Oddychałam otwartymi ustami, rozglądałam się ostrożnie, 

starając się jak najmniej spoglądać na strażnika. Niech ludzie mówią, co chcą, wielokrotnie zdarzyło mi 

się „ściągnięcie” kogoś wzrokiem, a nawet obudzenie.  

A tego sobie akurat nie życzyłam.  

Przez długie trzy minuty prawie nie oddychałam, pot lał się strumieniem po moich plecach, a w 

oczach zbierały łzy. Miałam ochotę zrobić trzy ostatnie kroki już, szybko, natychmiast, i znaleźć się za 

drzwiami oddzielającymi pokój z komputerem od korytarza i posapującego mężczyzny. Ale przed takim 

właśnie objawem paniki ostrzegali nas psychologowie Fundacji. Dlatego policzyłam do dziesięciu po 

raz kolejny tej nocy i dopiero w trzydzieści sekund później stanęłam przed wejściem, tuż obok śpiącego.  

Chwaląc w duchu Janusza za zniszczenie zamków i obezwładnienie systemu alarmowego, delikatnie 

pchnęłam drzwi – nie były niczym zabezpieczone. Widocznie mieli zaufanie do strażnika.  

W pokoju panował ten sam nieporządek, który zastałam przedtem: setki kopert w trzech stosach 

zalegały wielki stół, ołówki i długopisy rozrzucone w nieładzie przy stanowisku komputerowym 

przypominały nowoczesną kompozycję malarską, zwój kabli pod biurkiem świadczył o braku 

poszanowania ładu przez użytkownika. Ale nie zamierzałam tu sprzątać. Przesunęłam lekko stertę 

kopert i usiadłam na obrotowym krześle.  

Po załączeniu komputer wydał z siebie piknięcie – niby ciche, ale mnie wydało się głośniejsze od 

ryku osła. Wstrzymałam oddech i nie znalazłam w sobie dość odwagi, by się odwrócić. Nie testowałam 

dotąd na nikim specyfików usypiających. Poczułam się jak królik doświadczalny. Nikt jednak nie 

położył mi ręki na ramieniu.  

Królik przeżył.  

Nie miałam pojęcia, skąd Mistrz zna kody, którymi posługuje się przestępca. Kiedy jednak komputer 

zażądał wpisania hasła, wystukałam wyraz, który otrzymałam razem z pozostałymi informacjami: 

MARYCHA. Znamienne.  

Po kolejnym szoku, wywołanym fabrycznym dźwiękiem ładującego się systemu Windows, 

uznałam, że teraz można już bez problemu stukać w klawisze. Jeśli dotychczasowe odgłosy nie obudziły 

czarnowłosego strażnika, widocznie zapadł w sen głęboki jak kopalniany szyb.  

Komputery nie były moim hobby, na pewno Janusz sprawiłby się lepiej. A w każdym razie szybciej. 

Udało mi się jednak załączyć Eksploratora Windows i przeszukać katalogi, jakie napotkałam na 

twardym dysku. Nic z tego nie zrozumiałam – jak twierdził Janusz, część plików była zaszyfrowana. 

Szukałam jednak wyłącznie spisu nieruchomości, adresów, numerów telefonów. Nic, kilka oficjalnych 

pism, jakaś próbka z różnymi krojami czcionek... To, co kopiował Janusz, musiało być zakodowanym, 

ukrytym plikiem. Być może wśród zdobytych przez niego informacji była i ta, o którą mi chodziło: 

adresy punktów przerzutowych. Ale minidysk Janusza został zniszczony. Muszę liczyć wyłącznie na 

siebie.  



Zajrzałam jeszcze do Microsoft Access. Nic. Dopiero wejście na linię internetową pozwoliło 

ściągnąć jedną jedyną informację nadaną przez kogoś podpisanego GEN: dziewuszki weź z puszki pt 18. 

S od murów, gdzie Samsarna na Łynę wpada. Puszkę bierzesz trz-zer-os, inne czeka inny los. I tyle. Czy 

miał to być okolicznościowy wierszyk? A może informacja o dostarczeniu dziewcząt? Część mogłam 

zrozumieć: w piątek o 18.00. Brakowało odpowiedzi na dwa pytania: czym jest puszka i gdzie ją znajdę. 

Ale był ktoś, kto mógł mi pomóc.  

Zaciskając zęby, wróciłam do swojego pokoju. Chciałam szybko zadać zagadkę, by mieć czas na 

wykonanie niemal identycznej operacji, jak przed trzydziestoma minutami. Z tym, że teraz karta SIM 

miała wrócić na swoje miejsce w telefonie Załganowa. Tak bardzo chciałam go opuścić, ale 

najwyraźniej to jeszcze nie czas. Żegnaj, małe okienko nad garażem!  

Miałam całe trzy dni na dotarcie do komputera, w którym mogę znaleźć adresy. Wiedziałam, czego 

szukać. Znałam tajne hasło. Nie miałam tylko pojęcia, gdzie znajduje się ten komputer.  

Musiałam więc zostać z Załganowem, by mnie tam doprowadził.  

Paskudne bagienko.  

Weszłam do łazienki i odkręciłam prysznic. Strumień wody skierowałam na metalowy brodzik, by 

rozpryskiwał się z maksymalnym hukiem. Teraz spokojnie mogłam sięgnąć do kosmetyczki po swój 

naszyjnik. Otworzyłam mikroskopijną klapkę i spinką wystukałam czterocyfrowy kod. Trzymając 

urządzenie przyciśnięte do przedramienia, czekałam dwie minuty, aż poczułam delikatnie mrowienie – 

lekki impuls elektryczny dawał znać, że Patrycja odebrała moje wezwanie i może mówić.  

W wolną szczelinę naszyjnika włożyłam wtyczkę maleńkiej słuchawki wyjętej z paska biustonosza 

wraz z kabelkami, wetknęłam ją sobie w ucho, podniosłam naszyjnik do ust i licząc, że prysznic 

zagłuszy moje słowa, powiedziałam:  

– Witaj, Patrycjo. Katarzyna z tej strony. Śpisz?  

– Witaj – usłyszałam w odpowiedzi. – Tak sobie drzemię, siedząc w pociągu i dumam nad pewną 

historyczną zagadką. Miło cię słyszeć. Jak się czujesz?  

Taka już była: spokojna, miła, uczynna. Zawsze cieszyła się, kiedy mogła komuś pomóc.   

– Jestem niewyspana. I mam poważny problem. Szukam pewnego miejsca.  

Odchrząknęła.  

– A wiesz, że ja również? Mów, w czym mogę pomóc.  

Uchyliłam drzwi łazienki. Nie dostrzegłam niczego podejrzanego.  

– Muszę jak najszybciej odgadnąć, gdzie jest miejsce, w którym Samsarna wpada na Łynę. I nie 

pytaj, o co tu chodzi. Ale jeśli to zagadka geograficzna, tylko ty możesz mi pomóc.   

Patrycja milczała przez chwilę, po czym odrzekła:  

– A może coś dokładniej?  

– Mogę. Mam takie zdanie – przymknęłam oczy, by odtworzyć tekst z pamięci. – ...es od murów, 

gdzie Samsarna na Łynę wpada.  

Patrycja milczała przez chwilę.  

– Zapisałam – oznajmiła. – Jest dość wcześnie, ale zaraz z rana postaram się czegoś dla ciebie 

dowiedzieć. Es od murów będzie pewnie oznaczać południe... Czy... – zawahała się – to bardzo ważne?  

Zacisnęłam zęby. Ale tylko na chwilę.  

– Od tego może zależeć przyszłość wielu dziewcząt. Może nawet ich życie. A może i moje.  

– Dam znać jak najszybciej. I... Kasiu?  

– Tak?  

– Trzymasz się jakoś? Radzisz sobie?  

Co miałam odpowiedzieć? Że boję się potwornie, że wciąż pytam sa-mą siebie, po co mi to 

wszystko, dlaczego właśnie ja, co się jeszcze stanie?  



– W porządku – szepnęłam i rozłączyłam się, zanim usłyszała moje westchnienie.  

 

 

czwartek, godz. 03.40  
– Ubieraj się, wyjeżdżamy!  

Najpierw sięgnęłam na mały stolik i spojrzałam na zegarek. Później dopiero skojarzyłam, gdzie 

jestem i kto do mnie mówi.  

– Załganow mówił, że przed wejściem będziesz pukał! – wybełkotałam do wysokiego Janosika, 

który budził mnie, próbując wyrwać ramię z korzeniami. – I nie szarp tak, już nie śpię.  

Nie spałam zresztą wcale, czatując na chwilę, kiedy chodzący po pokoju szefa Janosik zechce go 

opuścić. Nic z tego! W kieszonce dżinsów wciąż miałam ukrytą kartę SIM. A teraz jeszcze bezczelnie 

ściągają mnie z łóżka.  

Dopiero kiedy wstałam, dowiedziałam się więcej.  

– Skąd ten pośpiech? – zawołałam z łazienki, gdzie usiłowałam się wbić w dżinsy, jednocześnie 

spinając włosy.  

– Ten cały Janusz, którego dorwaliśmy wczoraj...  

– Tak? – zastygłam. Przestały się liczyć spodnie, włosy, trzymana w zębach spinka i cały ten 

bandycki świat. Co z Januszem?!  

– No więc on zwiał.  

Chwała Bogu! – westchnęłam w duchu. – Sprytny chłopak. Cudowny.  

– I tylko przez to jakaś taka wielka ewakuacja? Zwiał to zwiał, niech się cieszy.  

Janosik roześmiał się krótko. A więc potrafił okazywać jakieś emocje.  

– Że zwiał, to źle. Ale że zostawił pamiątkę, to jeszcze gorzej. Musicie zniknąć, zanim przyjedzie tu 

policja, strażacy i pogotowie.  

– Policja? Strażacy? – tym razem nie musiałam udawać zdziwienia. – A co to za pamiątka?  

– Ano spalił hurtownię Załganowa. Spalił sześć i pół tony najwyższej marki fajek. Z dymem poszło 

też trochę pasty do podłogi, proszki do prania, pasty do zębów i takie tam. Ale fajki były warte tyle, co 

pół tego domu. I wszystko się hajcuje jak w piecu. Nie czujesz dymu, bo mamy tu klimę. Inaczej 

zaczadziałabyś, takie kłęby idą.  

Spojrzałam przez okno, ale spomiędzy grubych zasłon nie mogłam dostrzec niczego poza świetlistą, 

pomarańczową łuną odbitą od ściany drzew. To wystarczyło.  

– Już mogę jechać – oznajmiłam, zabierając z łóżka spakowaną torbę.  

– Szybka jesteś. Chodź.  

Poprowadził mnie korytarzem w dół, do piwnic.  

Teraz poczułam wszechobecny swąd papierosowego dymu i ostry zapach płonących detergentów.  

Wyszliśmy z budynku. Tam przy wyjściu z budynku czekał Załganow – zaspany i wściekły jak 

gradowa chmura.  

– Ta twoja Fundacja mnie wkurzyła! – oznajmił, jakbym to ja była założycielką. – Zaraz pokażę 

temu zdurniałemu Dyziowi, co może sobie zrobić...  

Sięgnął do kieszeni marynarki po telefon. Ten sam, którego kartę wciąż miałam w kieszeni! 

Wiedziałam, że jeśli dowie się, że ukradziono mu kartę, nie będzie zbyt długo szukał podejrzanych. 

Musiałam szybko zrobić coś, co pozwoli mi wyjść z tego cało...  

Szliśmy do samochodu zaparkowanego na podjeździe. Nie mógł podjechać pod samo wyjście, bo z 

hurtowni wylała się jakaś szara substancja, a gryzący gęsty dym nie pozwalał dostrzec przeszkód. 

Czułam, że z oczu płyną mi łzy, że coraz częściej kaszlę, intensywny katar nie pozwala oddychać. A 

jednak myślałam o telefonie.  



Załganow zaczął kaszleć i opuścił rękę w chwili, kiedy przechodził przez prowizorycznie rzuconą 

kładkę nad obniżeniem, w którym zebrała się bulgocząca szara masa. Z drugiej strony nadbiegł ktoś z 

gaśnicą, chyba chłopak, który obsługiwał sprzęt grający. Wskoczył na kładkę, która pod dodatkowym 

obciążeniem zachwiała się niebezpiecznie. To był dobry moment.  

Wyprzedziłam Załganowa w chwili, kiedy zerkał na człowieka z gaśnicą. W dymie i mroku 

wyrwałam mu z dłoni telefon i upuściłam pod nogi. Przez chwilę przerażona widziałam, że zatrzymał 

się na wąskiej drewnianej kładce, ale zaraz potem zsunął się w dół i zniknął w szarej masie.  

Sama w tej samej chwili upozorowałam upadek. I niewiele brakowało, bym w ślad za telefonem 

poleciała w objęcia szarej masy.  

Załganow zatrzymał się i pochylił. Był tak śpiący, że bardzo powoli analizował fakty.  

– Spadł mi! – wycedził wreszcie. – Spadł i szlag go trafił! Przecież z tej mazi go nie wyjmę!  

Poklął trochę, nawymyślał, po czym skierował się na podjazd, gdzie za kierownicą samochodu z 

zapalonym silnikiem zastaliśmy tym razem czarnowłosego strażnika. Ziewał i mrugał oczami. Nic 

dziwnego – po mojej kawie powinien wciąż smacznie spać.  

– Dokąd teraz, proszę pana? – odwrócił się, kiedy tylko zatrzasnęłam za sobą drzwi.  

– Sam wiesz najlepiej, Czarny – odezwał się Załganow, po czym spojrzał na mnie. – Ten twój kolega 

nieźle narozrabiał. Ale ja go dorwę. I ty mi w tym pomożesz.   

Czarny wciąż czekał na instrukcje, więc Załganow rzucił w stronę kierowcy:  

– Do Warszawy. Tam załatwisz mi nową komórę i przesiądziesz się do pociągu. Jedziesz do naszej 

dziupli w Morągu. Ja biorę auto i Katiuszę.  

– Trafny wybór – mruknął Czarny.  

– Że niby co? – skrzywił się Załganow.  

Kierowca tylko wzruszył ramionami.  

– Nic. Potem lecimy do Bagienka?  

– Zobaczymy.  

Bagienko! Słyszałam już tę nazwę! Nie mogłam jednak chwilowo skojarzyć, bo nos, oczy i usta 

drażnił mi dym cuchnący jak palarnia na dworcu. Dopiero kiedy we wnętrzu klimatyzowanego 

samochodu odetchnęłam, w umyśle rozjaśniło mi się od razu. I już wiedziałam.  

Kiedy limuzyna minęła otwartą bramę w murze, samochód przyspieszył i pomknął wiejską drogą w 

stronę wielkiego czerwonego wozu straży pożarnej. Jego mocne reflektory przez chwilę wydobyły z 

mroku czarnego psa, a potem dwóch chłopaków leżących w przydrożnym rowie.  

Jeden z nich podobny był do Janusza.  

Obejrzałam się, ale jedyne, co mogłam dostrzec przez tylną szybę, to prostokątny budynek, z którego 

wielkich okien wydobywały się języki ognia i kłęby gęstego dymu. Hurtownia wciąż płonęła.  

 

czwartek, godz. 17.45 
– Poczekasz na mnie grzecznie tutaj – rozkazał Załganow. – Za kilka godzin wracam po ciebie i 

pojedziemy tam, skąd będziesz mogła ruszyć na podbój świata jako asystentka jednego z najbogatszych 

Polaków. Co pół godziny bądź w tym miejscu, pod muzeum. Odbiorę cię sam albo przyjedzie któryś z 

moich chłopaków. Rozglądaj się, czy nie kręcą się tu ludzie z Fundacji.  

Nie dodając już ani słowa, zamknął przyciemniane okno i samochód po chwili zniknął za zakrętem.  

Usiadłam na najbliższej ławce. Kiedy wjeżdżaliśmy do miasta, zerknęłam na tablicę. Morąg. Nigdy 

tu nie byłam, nie bardzo nawet orientowałam się, jaka to część Polski. Miałam wrażenie, że jesteśmy 

gdzieś na północy. Pomorze albo Mazury. Ustalenie tego nie było problemem.  

Ponieważ miałam przed sobą kilka godzin, postanowiłam zacząć od obiadu, którego Załganow mi 

nie raczył zaproponować. Zanim jednak podniosłam się, dostrzegłam postać biegnącą przez plac. 



Wysoki, dobrze zbudowany chłopak w granatowej kurteczce mógł być oczywiście bratem bliźniakiem 

Janusza. Mógł poruszać się tak samo, nosić tę samą chaotyczną fryzurę, nawet hasać po Polsce z 

identycznym czarnym owczarkiem belgijskim. Problem w tym, że Janusz w ogóle nie miał rodzeństwa.  

– Janusz? – wyszeptałam do siebie, i od wyskoczenia przed niego powstrzymało mnie tylko 

wspomnienie wykładów z taktyki postępowania. Doradca Fundacji powtarzał nam wielokrotnie: 

podczas wykonywania zadań możecie być kimś innym, grać swoją rolę. Jeśli się spotkacie – nie znacie 

się, chyba że ustaliliście to wcześniej. Ktoś może was obserwować, ktoś z was może nie być sam. Nie 

wchodźcie mu w drogę! To może narazić was samych i całą akcję!  

A więc zgodnie z poleceniami nie tylko nie podskoczyłam na ławce, ale nawet odwróciłam się lekko. 

Kątem oka i tak widziałam, jak Janusz otwiera drzwi taksówki, wpycha do niej psa, a za nimi wpada 

chudy, mizerny chłopiec wyglądający na młodszego od nas.  

Odwróciłam głowę pełną znaków zapytania i przyjrzałam się gołębiom przysiadającym na resztkach 

muru obronnego, chmurom nadciągającym od strony zabudowań nazwanych przez Załganowa muzeum, 

sportowemu samochodowi toczącemu się po kostce brukowej. I tak wiedziałam, że Janusz ze swoimi 

towarzyszami – dwu- i czworonożnym – odjechali w dzikim pędzie.  

Nic mnie tu już nie trzymało, przyszedł mi więc do głowy pomysł wyczytany w którejś ze 

współczesnych książek sensacyjnych dla młodzieży. Weszłam w ulicę, którą odjechał Załganow, a także 

taksówka z Januszem, i w napotkanym zaraz sklepie fotograficznym poprosiłam:  

– Film trzydzieści sześć klatek, Kodak. I jakiś najprostszy aparat fotograficzny.  

Kobieta spojrzała spod oka i sięgnęła na półkę.  

– Jaka czułość?  

Wzięłam dwusetkę i wybrałam japoński aparat za sto pięćdziesiąt złotych. Nie byłam pewna, czy w 

Fundacji uznają ten zakup za niezbędny, ale w tej chwili wydawał mi się konieczny.  

Zapłaciłam gotówką, wciąż nie korzystając z karty dostarczonej przez Fundację. Na koncie były 

spore środki, ale każdy wydatek musieliśmy uzasadniać.  

Zjadłam szybki obiad, powróciłam na plac, ale ponieważ nie zastałam nawet śladu czarnej limuzyny, 

podążyłam w stronę kościoła, by sfotografować kamiennego anioła.  

Obok czekał już drugi, ze złamanym skrzydłem.  

 

 

czwartek, godz. 18.30  
– Idź, przyjacielu, swoją drogą – powiedziałam z taką mocą, że mój rówieśnik wypuścił nadgarstek 

dziewczynki i zrobił dwa kroki w moją stronę.  

Miał zaciętą minę rzezimieszka i piwne oczy żądne rękoczynów.  

– Nie twoja sprawa, czarnulko! – wycharczał. – Won do liceum!  

Skąd wiedział, że chodzę do liceum? To aż tak widać? Po czym, po stroju, zachowaniu czy 

manierach?  

Nie to mnie obchodziło. Krew zagotowała się we mnie nie w chwili, kiedy zobaczyłam 

szesnastolatka pastwiącego się nad dwa razy młodszą dziewczynką. Dopiero kiedy nazwał mnie 

czarnulką, uznałam, że nie ma co się z nim patyczkować.  

Podeszłam do chłopaka tak blisko, że nasze nosy niemal się zetknęły. Był trochę wyższy, ale kiedy 

spojrzałam mu w oczy, dziwnie zmalał.  

– Idź swoją drogą – powtórzyłam zła jak osa. W co ja znów się pakuję? Słowa jednak sypały się 

dalej: – Bo może rzeczywiście jestem głupią czarnulką, która chce w swojej szlachetności bronić 

młodszych. Ale może jestem agentką operacyjną policji i jeśli nie skorzystasz z możliwości, jaką ci 

dałam, zaraz na twoich przegubach zatrzasną się kajdanki.  



– Kajdanki? Za co? – przełknął ślinę.  

Brawo! Skoro przełyka, jest mój!  

– Ubezwłasnowolnienie. Groźba karalna. Być może nawet wymuszenie rozbójnicze. A jeśli się 

okaże, że jeszcze masz przy sobie jakiś nóż, to dojdzie napad z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 

Masz za to dziesięć lat. No, może sześć. I nie licz na poprawczak, skończyłeś szesnaście, prawda? 

Potraktują cię jak dorosłego...  

Pierwszy raz zobaczyłam, jak ktoś blednie w trzy sekundy. Czytałam o tym, owszem, ale sądziłam, 

że jest to wytwór literackiej wyobraźni. Tymczasem tutaj opalony, czerwonobrązowy na twarzy chłopak 

nagle zmienił kolor policzków na ziemistoszary, trupioblady, a oczy rozwarły się szeroko.  

– Pani jest... – bąknął anielskim głosikiem, jakby to nie on charczał przed chwilą. – Pani jest z 

policji?  

Uczyniłam głową ruch, który mógł znaczyć dokładnie wszystko.  

– Jeśli ci powiem, będzie za późno. Do widzenia.  

– Do widzenia pani – odpowiedział grzecznie i popędził w stronę pobliskiego bloku.  

Parę słów i jaka przemiana!  

Dziewczynka była brudna, zapłakana i tak bardzo samotna, jak tylko może być ośmiolatka w obcym 

świecie.  

– Czego chciał? – zagadnęłam.  

– A, to co zawsze. Pieniędzy – odpowiedziała otwarcie, wpatrując się w płytki chodnika tak 

intensywnie, że sama z zaciekawieniem spojrzałam w dół. Nic.  

– Smutno, co? – usiadłam obok na rozlatującej się ławce.  

Spojrzała podejrzliwie, błyskając pięknymi, błękitnymi oczyma, tak dużymi, że niemal wychodziły 

z twarzy. Tylko zaschnięte na policzkach ślady łez i kurz przyklejony do rąk czynił z niej Kopciuszka.  

– A z czego się tu cieszyć? – zapytała filozoficznie. – Deszcz chodzi, w domu zimno, po resztą nie 

mam co do domu wracać, ojciec zaś narąbany na myśliwiec. Tak sobie siedzę.  

Od razu poznałam, że jestem na Warmii. Tylko tu słyszało się  „po resztą”.  

– Mnie też smutno – powiedziałam szczerze, bo do kogoś musiałam się w końcu odezwać po ludzku. 

– Do domu daleko, ten, co się mną opiekuje, to też niezły pijaczek, a w ogóle to szukam jednej 

dziewczyny.  

– Jednej?  

– Prawdę mówiąc, nawet kilku. A ten, który cię szarpał, to kto? Bandzior? Znasz go?  

Dziewczynka spojrzała na mnie z nikłym uśmiechem.  

– Tak, to bandzior. Kłusownik. A co nakradnie ryb, to przepija, jego matka i siostra nie mają co jeść. 

Siostra mu podkradła trochę pieniędzy, to zaczął latać po mieście i jej szukać. Jak nie dziś, to jutro jej 

wleje.  

Wstrzymałam oddech. Takich drani najchętniej zakuwałabym w łańcuchy i zsyłała na roboty do 

kamieniołomów.  

Dziewczynka wciąż mi się przyglądała, jakbym była z innego świata. Zresztą – dla niej pewnie 

byłam.  

– Ty też jesteś smutna, i się boisz – powiedziała nagle, a ja poczułam się, jakbym to ja była dwa razy 

młodsza od niej. Zanim cokolwiek odpowiedziałam, sięgnęła do małej kieszonki i wyjęła z niej 

dwucentymetrowego błękitnego słonika z porcelany. – Weź go, na szczęście. Ma podniesioną trąbę, to 

dobry znak.  

– Ale... Jak w ogóle masz na imię?  

– Łucja.  

– Łucja. Piękne imię. Więc, Łucjo kochana, nie będzie ci szkoda twojego słonika?  



Uśmiechnęła się i przetarła brudne policzki.  

– On tylko raz przynosi szczęście. Mi przyniósł – przyszłaś i obroniłaś mnie przed tym bandytą. 

Teraz ty go musisz nosić. Zobaczysz, pomoże ci.  

Wzięłam od niej słonika, a sama wyjęłam z portfela sto złotych. Tego już za nic w świecie nie 

rozliczę w Fundacji.  

– Nie wezmę go od ciebie – powiedziałam. – Ale mogę kupić. Wystarczy? Dołożę jeszcze coś – 

sięgnęłam po aparat fotograficzny, wyjęłam z niego przewinięty już, skończony film, który natychmiast 

schowałam do kieszeni. – Nie dziw się tak, muszę się pozbyć tej zabawki.  

Nie zapytała dlaczego. Dziwne. Dwa światy.  

Przez długą chwilę patrzyła mi w oczy, a potem odezwała się jak dorosła, doświadczona przez los 

osoba:  

– Nie powinnam brać jałmużny. Ale mam chorą mamę i brata bandytę. Dziękuję – zabrała banknot, 

aparat i wstała.  

– A więc ten człowiek – wskazałam kierunek, w którym odszedł szarpiący ją chłopak – ten 

człowiek...  

Odeszła bez słowa. Zanim znikła w bramie, kilkakrotnie tylko skinęła głową.  

Chciałam biec za nią, ale uznałam, że nie mam możliwości dokonania jakichkolwiek zmian w jej 

życiu. Pobiegnę, porozmawiam, może ją rozbawię? Może przytuli się – i co dalej? 

Usiadłam na ławce i zadarłam głowę w niebo.  

Kiedyś uwielbiałam siedzieć w parku albo na łące rozłożyć koc i godzinami wpatrywać się w niebo.  

Ptaki. One nie miały problemów, z którymi spotykam się co dzień. Przemierzały przestworza i 

szukały jedzenia. I schronienia.  

Łączyły się w pary... 

Westchnęłam. W pary. Tyle przynajmniej miałam z nimi wspólnego. A w zasadzie – tyle pragnęłam 

mieć.  

Postanowiłam wywołać Patrycję, aby dowiedzieć się, czy dokonała jakichś odkryć w związku z 

moją zagadką.  

Rozejrzałam się uważnie. Nikt mnie nie obserwował. Uchyliłam więc obudowę naszyjnika i 

wystukałam kod Patrycji. Nie zdecydowałam się jednak na naciśnięcie jasnego guzika wywołania. Zbyt 

dużo ludzi kręciło się w okolicy.  

Zbyt wielu znudzonych mężczyzn.  

Przyglądali mi się bezczelnie, jakby oceniali swoje szanse na nawiązanie znajomości. Na szczęście 

żaden nie podszedł zbyt blisko.  

Znów uniosłam głowę i spojrzałam w niebo.  

Nie interesowały mnie tym razem gołębie krążące nad stacją benzynową. Dostrzegłam jednak 

limuzynę Załganowa, a nie chciałam, by dopadł mnie w chwili, kiedy rozmawiam z własnym 

naszyjnikiem.  

 

 

czwartek, godz. 19.35 
– A z tego pokoju możesz wychodzić tylko tu, do ubikacji – oznajmił. – Nikt cię nie może widzieć 

ani słyszeć. Ja jestem na górze. Dobranoc.  

Zgasiłam światło i sięgnęłam po swój naszyjnik. Wystukałam po omacku kod Fundacji i czekając 

na zgłoszenie, przygotowałam sobie meldunek:  

– Wczoraj zostałam zdemaskowana – powtórzyłam szeptem. – Udaję, że przeszłam na jego stronę. 

Jestem w wiosce Jurki koło Morąga...  



Mój szept zmienił się w pomruk, kiedy nowa fala zimna wystąpiła mi na grzbiet. Przecież skoro 

zostałam zdemaskowana, to zdrajca z Fundacji powiadomi o moim meldunku Załganowa!  

Kiedy nadszedł impuls odpowiedzi, powiedziałam więc tylko drewnianym głosem:  

– Tu Katarzyna. Jestem w wiosce Jurki na Mazurach. Czy raczej Warmii, nie wiem. Dążę do celu, 

wszystko pod kontrolą.  

– Czegoś potrzebujesz? – odezwał się chrapliwym głosem asystent Mistrza. A więc to on wartował 

nocami w centrali.  

– Nie, w porządku. A właściwie tak – wpadł mi do głowy szatański pomysł. – Znajdźcie mi 

informację, czy wieś Jurki ma swojego przedstawiciela w Radzie Gminy. Dzięki.  

Mój meldunek był cokolwiek głupi, pytanie jeszcze głupsze, ale nie miałam pewności, czy z tamtej 

strony nie odbierze go ktoś, kto ma sumienie czarne jak dno kopalni.  

Wkrótce miałam się o tym przekonać. I tylko po to zadałam pytanie.  

Bo po co mi skład Rady Gminy?!  

 

 

czwartek, godz. 22.15 
Wspinał się po piorunochronie, bardzo powoli przekładając ręce. Trzy kończyny mają oparcie, 

wówczas ruszasz czwartą – uczyli nas eksperci wspinaczki. Człowiek, który właśnie tuż obok mojego 

okna rozpoczął wspinaczkę na dach, znał tę zasadę.  

Rozchyliłam zasłony cicho i powoli. Kimkolwiek był, nie zachowywał się jak znajomy Załganowa, 

który przyszedł na herbatkę i partyjkę pokera. A stare porzekadło mówi: Wróg mojego wroga bywa 

moim przyjacielem.  

Mimo że zniknął mi z oczu, długo stałam przy oknie, nasłuchując przy tym rozmowy płynącej z 

góry.  

– Nie, nie przejmuj się podsłuchem, mam świeży telefon – zadudniło z góry głosem Załganowa. A 

więc pakunek, który widziałam w Warszawie, musiał zawierać właśnie telefon.  

Zamyśliłam się i uciekło mi kilka słów.  

Teraz Załganow huczał:  

– ...jeszcze jedno. Jakaś panna plącze się nam przy majątku po Pułkowniku. Podesłałem jej Tomcia 

Palucha, coś z niej wyciągnie. Może i przypadek, ale wiesz, jak to jest z dmuchaniem na zimne. A, diabli 

wiedzą! To jakaś załgana sztuka. Nazywa się Patrycja i kocha zabytki. Jak będzie trzeba, to nagle i 

definitywnie zniknie.  

Dopiero po dłuższej chwili dotarło do mnie znaczenie tych słów. Patrycja!  

Wszystko wskazywało na to, że Załganow ma do czynienia z każdym z nas. Jakbyśmy przyciągani 

dziwnym magnesem wędrowali po Polsce, by trafić na niego właśnie, albo jego ludzi.  

A jeśli to nie przypadek? Czy Mistrz wiedział, że i tak będziemy stąpać przecinającymi się szlakami? 

Może dlatego mamy z sobą łączność?  

– Dzień dobry – dobiegło z dołu. Tym razem głos Załganowa był zimny i oficjalny. – Tu ja. Młody 

uciekł i nie mam pojęcia, gdzie jest...  

Nie słuchałam dalej.  

Zanim skończył rozmowę, drżącą dłonią wystukiwałam już kod wywoławczy Patrycji. Ani przez 

chwilę nie miałam wątpliwości, że to o niej wspomniał mężczyzna, i że to jej życie wisi teraz na włosku. 

Boże jedyny, pozwól mi ją ostrzec!  

Nie pozwolił.  



W chwili, kiedy impuls elektryczny powiadomił mnie, że Patrycja jest gotowa do rozmowy, moje 

drzwi bez żadnych zapowiedzi otworzyły się i na tle jasno oświetlonego korytarza stanął Załganow. 

Ubrany, gotów do drogi, z walizką w ręku.  

– Zbieramy się, Katiusza. Jak zwykle, w tempie.  

– Wedle życzeń – wstałam i zarzuciłam na siebie bluzkę. Było mi już obojętne, czy bandzior zobaczy 

mnie jeszcze raz w bieliźnie, czy nawet bez niej.  

W trzy minuty później czarny samochód z impetem ruszył przez pogrążoną we śnie wioskę.  

I choć miałam do zrealizowania własny karkołomny plan, choć i mnie mogło grozić najwyższe 

niebezpieczeństwo, to przecież długą chwilę trwało, zanim udało mi się oderwać myśli od Patrycji.  

Czy zdążę ją powiadomić? Pędziliśmy po wyboistej wiejskiej drodze, reflektory wydobywały 

z ciemności pochylone chałupy, biegnące wzdłuż samochodu psy, przydrożne kapliczki, a ja patrzyłam 

w dal, w jednej dłoni zaciskając uszy podróżnej torby, w drugiej – porcelanowego słonika.  

 

czwartek, godz. 23.10  
Krętymi, wąskimi uliczkami podjechaliśmy wielkim samochodem pod czteropiętrowy zabytkowy 

budynek z cegieł. Wyglądał jak obudowana stara brama wjazdowa. Być może właśnie był to zachowany 

fragment murów obronnych, bo miasto z pewnością pamiętało czasy średniowiecza. Mrok rozświetlany 

tylko pojedynczymi latarniami nie pozwolił dostrzec panoramy, nie miałam też pojęcia, dokąd 

właściwie przyjechaliśmy. Ani po co. Może to właśnie tu, między starymi murami, Załganow ma swoją 

centralę?  

Zatrzymał samochód i bez słowa zapatrzył się w ceglastą bramę.  

Czekaliśmy.  

– Czekamy na coś? – zapytałam niewinnie.  

Załganow skinął głową.  

– Janosik się spóźnia.  

– A czemu nie jechał z nami? – zdziwiłam się.  

– A nie za dużo chcesz wiedzieć? – obruszył się mężczyzna, ale po chwili odpowiedział, patrząc w 

przestrzeń: – Czarny nie zna dziupli w Morągu. I tak ma pozostać. Męczą mnie już te konspiracje i 

tajemnice... Ale jeszcze dwa dni i wycofuję się z interesów. Emeryturka...  

Chętnie posłuchałabym go jeszcze chwilę, bo takie wynurzenia były doskonałym źródłem 

informacji, gdyby nie nagły impuls elektryczny, który poczułam po raz kolejny tego dnia.  

Kto tym razem?  

– Mogę się przejść? – zapytałam naiwnie, pewna, że mężczyzna każe mi pozostać przy sobie.  

Tymczasem on wykonał dziwny gest ręką, jakby odpędzał komary, i rzucił szybko:  

– Sama wiesz, że teraz, kiedy jesteśmy po tej samej stronie, twoim jedynym zadaniem jest 

wypatrywanie, czy po okolicy nie kręci się ktoś z twoich kumpli, szkoleniowców, psów gończych...  

– Agentów operacyjnych – podpowiedziałam.  

– No właśnie. Zostajemy tu do jutra, więc wolałbym, żeby okolica była czysta.  

Poczułam kolejny impuls elektryczny. Następnym razem zamiast naszyjnika zdecyduję się jednak 

na zegarek, jak inni. Iskry będą mi przynajmniej skakać po nadgarstku.  

Jeśli oczywiście będzie jakiś następny raz...  

Nie!  

Nie będzie!  

Tymczasem Załganow zatoczył nad głową równy krąg.  



– Przejdź się po okolicy i rób swoje. Nie chodź w ciemności, żeby cię jakieś typy nie napadły. Przed 

jedenastą wróć tutaj – wskazał starą bramę wjazdową. – A jakby co, masz tutaj... wiesz, jak się tego 

używa? Uczyli was, prawda?  

Wcisnął mi w rękę pojemnik przypominający niewielkie perfumy w sprayu. Wiedziałam 

oczywiście, że te perfumy o słodko brzmiącej nazwie CS działają oszałamiająco na mężczyzn, kobiety, 

dzieci i psy. Oszałamiająco, dusząco i paraliżująco.  

Skinęłam głową – przecież w Fundacji trenowałam posługiwanie się gazem, a Załganow jakimś 

cudem i o tym wiedział.  

Narzuciłam na siebie kurtkę podszytą polarem, na czarne włosy nałożyłam czapeczkę z daszkiem. 

W dżinsach i wysokich butach musiałam wyglądać jak większość nastolatek wracających z imprezy. 

Gaz wsadziłam do lewej kieszeni kurtki: reguła mówiła, że broń należy mieć pod ręką i móc jej użyć 

natychmiast, albo nie warto nosić jej w ogóle.  

Załganow wiedział dużo, ale nie miał chyba pojęcia, że w standardowym wyposażeniu agentów 

Fundacji było maleńkie pióro z porcją gazu usypiającego. A ja, czy mi się to podobało, czy nie, byłam 

agentką Fundacji. Dlatego przy pasku dżinsów zaczepione miałam pękate pióro z mocną nakrętką.  

Trzeci impuls elektryczny dopadł mnie w bramie, gdzie – wbrew zaleceniom Załganowa – 

wskoczyłam natychmiast, kiedy znikłam mu z oczu. W ferworze zapomniałam, że panicznie boję się 

ciemności. Odesłałam sygnał, z ramiączka biustonosza wyjęłam sztywny kabelek i połączyłam go z 

mikroskopijną słuchawką. Po chwili rozmawiałam z Patrycją.  

– Już wiem, dokąd powinnaś pojechać, Kasiu... Półwysep, za którym Samsarna wpływa do Łyny, to 

miejsce, gdzie Krzyżacy postawili gotycki zamek. A miasto nazywa się Lidzbark Warmiński i leży... 

– Patrycja, jesteś sama? – przerwałam jej w pół zdania.  

– W tym momencie tak.  

– Podsłuchałam pewną rozmowę... Jesteś w niebezpieczeństwie! Jakiś Tomcio Paluch...  

Nie zdążyłam dodać niczego więcej, bo z drugiej strony doszedł mnie huk, jakby deska upadła na 

podłogę. Albo – jakby padł strzał.  

– Patry... – chciałam krzyknąć, ale zdałam sobie sprawę, że albo odezwie się sama,  albo wcale nie 

warto jej wołać.  

W słuchawce usłyszałam szelesty – pojedyncze kroki i mruknięcia, jakby ktoś z zadowoleniem 

obserwował wyniki własnej działalności.  

– No to pa! – szepnął nagle mężczyzna po drugiej stronie i w uchu usłyszałam głuchy trzask.  

Jednostajny, wibrujący dźwięk dał znać, że połączenie zostało przerwane.  

Stałam tak, oszołomiona, niezdolna do myślenia, analizowania, wykonania ruchu, a przed oczyma 

wyobraźni przelatywały mi obrazy, które resztkami siły woli odpychałam i darłam na strzępy. 

Widziałam Patrycję pochyloną nad atlasami w czytelni Fundacji, widziałam ją skupioną podczas 

przeglądania stron internetowych, z radością dzielącą się drugim śniadaniem z chłopakami na zajęciach 

szkoleniowych. Wreszcie zobaczyłam jej zamyślone oczy, gdy stanęła przy pulpicie i sięgnęła po plecak 

wypełniony sprzętem potrzebnym jej do wykonania zadania specjalnego. Czyżbym widziała ją wówczas 

po raz ostatni? Niemożliwe, abym się spóźniła aż tak... To nieprawda, Patrycji nie mogło się przydarzyć 

nic złego...!  

Wobec tego dlaczego połączenie zostało przerwane? – zapytał we mnie jakiś wewnętrzny chłodny 

kalkulator. – Kim jest człowiek, który tak ładnie się ze mną pożegnał?  

Szukając odpowiedzi, jeszcze raz spróbowałam wywołać Patrycję. Zamiast jednego impulsu wróciły 

do mnie dwa – znak, że system nie odnalazł drugiej osoby.  

Wyłączyła sprzęt?  

Weszła głęboko pod ziemię?  



Komunikator się zepsuł!  

Albo...  

Zakryłam dłońmi twarz.  

Ciemność zaczęła mnie oblepiać, napierać, dotykać. Rozejrzałam się, ale z każdego kąta wyglądały 

czarne oczy mroku, w którym czaiło się niebezpieczeństwo. Jakie? Nie wiem, nigdy nie sprawdziłam...  

Wstałam.  

Z bramy można wybiec. Ale co zrobić z Załganowem?!  

Uciekać! Uciekać daleko! Cóż sobie wyobrażał nasz Mistrz, że damy się wystrzelać jak kaczki dla 

realizacji jego celów? Po co nam to? Po co MI to wszystko?! Naprawię świat? Dzięki mnie nawrócą się 

bandziory handlujące dziewczynami? Przecież nawet jeśli zdemaskuję Załganowa, jeśli pójdzie na sto 

lat do więzienia, na jego miejsce wskoczy kolejny, jeszcze bardziej bezwzględny potwór.  

Więc po co to wszystko?  

I już po chwili odpowiedziałam sobie na to pytanie.  

– Dla Weroniki. I tylko dla niej.  

Wyszłam z bramy w minutę później dokładnie taka, jaką mnie postrzegali koledzy, znajomi, nawet 

moi rówieśnicy w Fundacji. Zimna, spokojna, opanowana.  

I bezwzględna.  

 

 

czwartek, godz. 23.15 
Stały tam.  

Sześć identycznych, brązowych kontenerów, każdy wielkości jednej trzeciej pudła spotykanego 

najczęściej na naczepach tirów, przytuliło się do krawędzi parkingu przy zamkowej fosie. Do czegoś 

takiego bez problemu można było wprowadzić drużynę siatkówki i rozlokować wygodnie na kilka 

godzin.  

Lidzbark Warmiński – powiedziała Patrycja. I oto stałam pod lidzbarskim zamkiem. Zatrzymałam 

się pod mostem przerzuconym nad zachodnią fosą. W mroku znad krawędzi wystawał tylko czubek 

mojej głowy. Być może ostrożność była zbyteczna, ale wiedziałam, że jeśli coś złego spotkało Patrycję, 

lepiej dmuchać na zimne, aby nie stać się kolejną ofiarą.  

Znów zimny dreszcz przebiegł mi po plecach.  

Weronika – pomyślałam. – Wszystko dla Weroniki.  

I już byłam spokojna.  

Przez blisko piętnaście minut dwaj mężczyźni wnosili do wnętrza jednego z kontenerów torby, 

plecaki i siatki. Odbierali je od niewidocznych osób ukrytych w ciemnym wnętrzu cryslera voyagera. 

Znałam te samochody – kiedyś ojciec miał służbowego voyagera i jeździliśmy nim na wakacje. Tata, 

mama, ja i... Weronika.  

Z bocznych drzwi samochodu wyskoczyła ostrożnie niska dziewczyna. Nie widziałam jej twarzy, 

ale niepewne, chwiejne ruchy świadczyły o tym, że albo jest niezwykle śpiąca, albo chora.  

Kiedy druga dziewczyna podobnie niepewnym krokiem podążyła z samochodu do kontenera, 

uznałam, że pewnie są pijane.  

Przy piątej zachowującej się tak samo wiedziałam już – musiały dostać silny narkotyk łamiący 

wszelki opór i przytępiający wolę.  

Pójdą jak na rzeź!  

Odczekałam, aż mężczyźni zamkną kontener i odjadą. Gdy przebrzmiał pomruk silnika, doliczyłam 

do stu, obserwując uważnie okolicę.  



Dwaj pijani mężczyźni przetoczyli się ulicą, nawet nie zwracając uwagi na piękny krzyżacki zamek, 

jak Malbork, z czerwonej cegły. Teraz tonął w mroku, wydobywany z niego jedynie kilkoma 

reflektorami.  

Spieszne kroki butów na obcasach wyraźnie świadczyły, że mijająca pijaczków kobieta pełna jest 

obaw o swoje bezpieczeństwo i jak najszybciej chce się znaleźć w domu.  

Przyjrzałam się także pobliskim zabudowaniom – w kilku oknach się świeciło, nic nie świadczyło 

jednak o tym, by gdzieś za szybą krył się obserwator. Oczywiście, jeśli był odpowiednio wyszkolony, 

nie było sposobu, by go dostrzec.  

Nie mogłam jednak stać bezczynnie.  

Oderwałam się od krawędzi fosy i wyszłam na chodnik trzydzieści metrów od kontenerów. Ktoś 

musiał zapłacić za ich składowanie, ale pewnie liczył na krociowe zyski. Zastanawiające było, dlaczego 

dziewczyny przewożone są w takich warunkach, i czemu cała operacja przekazania ich grupie 

przemytników odbywa się w środku miasta, zamiast w maleńkiej willi na uboczu? Ale może w ten 

sposób łatwiej było zachować anonimowość? Może przestępcy liczyli, że najciemniej pod latarnią?  

Same kontenery nie różniły się niczym. Czerwone, solidne, zamykane na sztaby. Zastanawiałam się, 

jak długo można przebywać w środku bez groźby uduszenia się. Chyba że wykonano jakieś 

wywietrzniki, stąd niewidoczne.  

Starając się pozostawać w cieniu, obeszłam pudła dokoła. Jednak różniły się – każde miało na 

drzwiach własny, niepowtarzalny numer.  

– Dwa siedem trzy – przeczytałam półgłosem. – Trzy cztery trzy... Trzy zero osiem! – z 

westchnieniem ulgi odnalazłam rozwiązanie zagadki, co w tamtym e-mailu oznacza trz-zer-os. A więc 

tajemniczy GEN weźmie tylko kontener z dziewczynami, pozostałe pojadą gdzie indziej, być może 

nawet w legalnych celach, aby uwiarygodnić przestępcze transakcje!  

Przez chwilę stałam oparta o drzewo i wpatrywałam się w kontener, w którym przed dziesięcioma 

minutami chudy mężczyzna w zmiętej marynarce zamknął na kłódkę pięć dziewcząt.  

Uznałam, że przyszedł najwyższy czas na powiadomienie policji – w końcu w środku znajdują się 

odurzone narkotykiem małolaty.  

Skorzystałam z mojego naszyjnika. Przestawiłam układ na telefon komórkowy i wystukałam 

końcem paznokcia numer awaryjny: 112.  

– Komenda Policji, oficer dyżurny, słucham? – zabrzmiało w maleńkiej słuchawce podłączonej do 

naszyjnika.  

– Chcę zgłosić przestępstwo – wyszeptałam. Wiedziałam, że mój głos jest nagrywany i może zostać 

poddany analizie. – U was, w Lidzbarku, na parkingu przed zamkiem stoi sześć kontenerów. W jednym 

z nich, oznaczonym numerem trzy zero osiem przestępcy ukryli pięć porwanych dziewcząt. Chcą je 

przemycić za granicę i sprzedać.  

Już słyszałam, jak nabiera powietrza w płuca, by zadać mi sto pytań, dlatego przerwałam połączenie. 

Teraz niech ich systemy zachodzą w głowę, z jakiego numeru połączyłam się z nimi. Jeśli wierzyć 

specjalistom Fundacji, policyjni eksperci utkną gdzieś na Kajmanach.  

Policyjny samochód pojawił się w dziesięć minut później. Dobry znak, przynajmniej mnie nie 

zignorowali.  

Zza kierownicy wysiadł szczupły człowiek w mundurze. Pasażer, starszy i tęższy, od razu podszedł 

do kontenerów.  

Długie cienie metalowych pudeł kładły się na zaroślach kończących parking. W tle, nad nimi, 

widziałam zarys potężnego zamku krzyżackiego.  

Sami Krzyżacy wielokrotnie uprowadzali dziewczęta z wiosek, i wcale nie po to, by śpiewały im do 

snu. Kiedy walczyli z plemionami pruskimi, z Jaćwingami, wycinali w pień albo porywali, kogo chcieli.  



Dziś zmieniły się metody, ale dla takich Załganowów czy ich wspólników dziewczyna nadal 

stanowiła towar, który można po prostu sprzedać, wymienić albo... zużyć. Czy uda im się przeszkodzić?  

Starszy policjant bez trudu odnalazł oznaczony kontener. Właśnie zamierzał się, aby służbową pałką 

zastukać w metal, kiedy z zaparkowanej na uboczu starej niebieskiej nysy wysiadł mężczyzna w 

garniturze. Nie dostrzegłam wcześniej kogokolwiek w środku.  

– Pan do kogo? – zapytał tak władczym tonem, jakby właśnie zastał włóczęgę w swoim salonie.  

Policjant zrezygnował ze stukania i razem ze swoim partnerem podeszli do mężczyzny.  

– Pan ma coś wspólnego z tymi kontenerami? – zapytał, kciukiem wskazując za siebie. – Bo my 

dostaliśmy...  

Przeraziłam się, że teraz powie, iż jakaś dziewczyna powiadomiła o przemycanych małolatach. 

Miałabym za swoje! A ostrzegali nas, że z policją należy współpracować tylko w sytuacjach 

bezpośredniego zagrożenia i w chwilach, gdy należy dokonać aresztowania. Na szczęście człowiek w 

garniturze nie pozwolił mu skończyć.  

– Mam coś wspólnego. Ale czego wy szukacie?  

Oburzony policjant wyraźnie szykował się do zacytowania jakiejś urzędowej formułki, ale na 

zamiarach się skończyło, bo ten w garniturze wyjął z kieszeni podłużną czerwoną legitymację i pokazał 

policjantom.  

– Nasza delegatura nie zawiadomiła was o akcji? – zdziwił się.  

– Nie – pokręcił głową policjant. Był teraz małym, skarconym chłopczykiem.  

Elegant pokręcił głową.  

– Bydło, wielkie bydło. No, panowie, cokolwiek tam jest, my się tym zajmiemy. Byłoby lepiej dla 

sprawy, gdybyście się już tej nocy tu nie pojawili. Wtedy wspomnę, gdzie trzeba, o dobrze układającej 

się współpracy z miejscową policją.  

W dziesięć sekund później trzasnęły drzwi, zagrał silnik i policyjny samochód zniknął za rogiem.  

Ciekawe – zastanowiłam się – skąd ci ludzie mają tak doskonale podrobione dokumenty? Ale w 

końcu nie powinnam się dziwić. Laboratorium Fundacji też radziło sobie z takimi drobiazgami.  

Rozejrzałam się dyskretnie, jeszcze raz rzuciłam okiem na kontener oznaczony cyframi trzy zero 

osiem, zapamiętałam wygląd i numery niebieskiej nysy, po czym zrobiłam to, co w tym momencie 

wydało mi się najbardziej logiczne – odwróciłam się i odeszłam.  

 

 

piątek, godz. 00.35 
– Jeśli się nie wyśpię, przez cały dzień chodzę jak struta! – poinformowałam wreszcie człowieka, 

który szarpał mnie za ramię. Potem dopiero otworzyłam oczy. Zobaczyłam tego samego jasnowłosego 

ochroniarza, który raz budził mnie już w taki sposób.  

– Wstawaj, masz robotę.  

Usiadłam na łóżku i spojrzałam na niego spode łba.  

– Znowu nie zapukałeś, Janosik! Jeszcze jeden taki numer, a będę musiała ci przyłożyć. Tak trudno 

zrozumieć... Pewnie tak – dodałam już pod nosem, bo w czasie moich skarg po prostu wyszedł, 

trzaskając drzwiami. – Szczyt kultury! Ręce opadają!  

Szczyt czy nie, musiałam podźwignąć opadające dłonie, a potem całą resztę swojego ciała.  

Miałam ochotę wreszcie poleżeć, pospać. Kiedy to się skończy?  

– Ja mam być tylko obserwatorem – burczałam do siebie, zupełnie wychodząc z roli, jaką grałam 

przez ostatnie trzy lata: zimna, spokojna, opanowana. Coś się we mnie zmieniało. I to zupełnie 

niezależnie ode mnie. – Załganow kazał mi obserwować i wyglądać ludzi z Fundacji. Co za robotę dla 

mnie mają?  



Okazało się, że dokładnie taką, jaką mogłam sobie wymarzyć.  

W pół godziny później odebrałam od Załganowa płaski kluczyk, a od Janosika spory plecak. 

Podreptałam niedbałym krokiem do kontenera oznaczonego numerami trzy zero osiem i przekręciłam 

kluczyk w dużej kłódce.  

Spryciarze!  

Na wypadek policyjnej obławy woleli być poza zasięgiem wzroku, za zabudowaniami, a do 

kontenera wysłać dziewczynę, która nie zna ich nazwisk ani adresów. Może prócz willi pod 

Wrocławiem.  

Cztery pary oczu spojrzały na mnie natychmiast. Piąta z dziewcząt, wysoka, szczupła, z wystającymi 

kośćmi policzkowymi, spała niespokojnie.  

W kontenerze panował chłód, ale nie dało się wyczuć zaduchu – w blaszanej obudowie musiały być 

wycięte otwory.  

– Dziewczyny, macie tu jedzenie i wodę mineralną – powiedziałam. – Już nikt do was nie przyjdzie, 

aż zabierze was razem z kontenerem specjalny samochód.  

Powiedziałam dokładnie to, co miałam powiedzieć. Chciałam teraz cicho porozmawiać z nimi na 

temat ich ewentualnej ucieczki, ale żadna z nich nie zareagowała w sposób, jaki mogłam sobie 

wyobrazić.  

Już podczas mojej krótkiej przemowy długowłosa blondynka przymknęła niebieskie oczy i odchyliła 

głowę do tyłu, a materac, na którym wpół siedziała, aż jęknął, kiedy całym ciężarem ciała opadła na 

niego.  

Inna blondyna, nie tak szczupła, ale za to o rysach małego cherubinka, wciąż wpatrywała się we 

mnie, ale nie dałabym złamanego grosza, że co-kolwiek widzi. Był to pusty, obojętny wzrok 

narkomanki, która idąc do do-mu, ominie ścianę i słup, ale nie potrafi nazwać żadnej z tych przeszkód.  

Trzecia, dziewczyna o ciemnej karnacji i pełnych wargach, musiała odzyskiwać świadomość, bo jej 

oczy przepełnione były bólem i strachem. Mogła mieć siedemnaście lat. Zerwała się ze swojego 

dmuchanego materaca i podeszła, wciąż patrząc na świat szeroko rozwartymi oczyma.  

Przez chwilę sądziłam, że z nią będę mogła omówić sposób ucieczki, ale jasnowłosa złapała mnie 

za nadgarstek i wyszeptała:  

– Ja zrobię dla was wszystko, tak jak przedtem. Tylko nie dawajcie mi już tych zastrzyków... Co 

mam zrobić?!  

Najwyraźniej była gotowa uczynić, co jej rozkażę. Wolałam na później odłożyć rozważania, co ci 

ludzie – kimkolwiek byli – musieli zastosować, by tak złamać dziewczynę. I czy można ich nazywać 

ludźmi.  

– Wracaj na swój materac i śpij! – nakazałam i polecenie zostało natychmiast wykonane.  

Piąta, śpiąca dziewczyna miała włosy poskręcane w naturalny sposób. Była mojego wzrostu, w 

moim wieku, nawet trójkątny podbródek miałyśmy niemal identyczny. Byłam w stanie przez sekundę 

uwierzyć, że, cudem, Weronika pojawiła się przede mną, aby powiedzieć to wszystko, czego przez tyle 

lat nie zdążyła.  

Ale cuda się nie zdarzają.  

To już trzy lata.  

– Hej, śpioszku – odezwałam się i chwyciłam ją za lewy nadgarstek. Tętno było przyspieszone, ale 

regularne. – Obudź się na chwilkę!  

Duże oczy zasłonięte firaną długich rzęs uchyliły się na moment, by po chwili pozwolić opaść 

powiekom. Ale przez tę krótką chwilę widziałam jasność myślenia i zrozumienie sytuacji.  

– Wiem, że nie śpisz. Słuchaj, ja nie jestem od nich. To znaczy: oni myślą, że jestem. Ale przysłano 

mnie tu, by wam pomóc. To nie podstęp! Twoja matka prosiła nas, byśmy spróbowali cię odnaleźć. 



Michalina! Wszyscy cię szukają. Kika wkradła się do tego domu, skąd cię uprowadzili. A twój ojciec 

zawiesił pracę w ministerstwie, żeby cię szukać.  

Musiałam uderzyć w czuły punkt, bo Michalina otworzyła oczy i obrzuciła mnie zimnym 

spojrzeniem.  

– Ojciec?  

Tyle zdziwienia i niedowierzania zabrzmiało w tym jednym słowie, że byłabym zaskoczona, 

gdybym od Kiki nie poznała tej historii.  

– Ojciec – powtórzyłam i zerknęłam na zegarek. Nadszedł czas powrotu. – Wydał już fortunę na 

prywatnego detektywa, jasnowidza i nagrodę dla znalazcy. Sam jeździ po Polsce i wypytuje ludzi.  

Słuchała z coraz wyżej uniesionymi brwiami.  

– Co ty mówisz? Przecież ten zimny drań potrafi tylko krzyczeć, bić nas i mamę i pokazywać, jaki 

on to jest ważny! A potem wpełza do naszych pokoi... Czy mówisz na pewno o moim ojcu? Tym 

obojętnym tyranie, egoiście i zarozumialcu?  

Nie było czasu na gry słowne. Skinęłam tylko głową i zapytałam:  

– Dlaczego tamte są półprzytomne, a ty nie?  

– Woda – odpowiedziała krótko, ruchem głowy wskazując plecak, który przyniosłam. Zorientowała 

się widocznie, że czas mnie goni. – Dodają narkotyk do wody. Ja nie piję, jem tylko wszystkie owoce. 

Czekam na odpowiednią chwilę...  

– Czekaj – powiedziałam. – Przygotuj dziewczyny do ucieczki. Będziemy miały mało czasu.  

Skinęła głową, po czym bez słowa opadła na materac i zamknęła oczy.  

Pochwaliłam ją w myśli za zimną krew i mądry, prosty plan. Udawać, a potem uciec.  

To ona powinna być na moim miejscu.  

Tyle że ja nie chciałabym znaleźć się w jej położeniu.  

Zatrzasnęłam drzwi i po chwili oddałam klucz Załganowowi.  

 

 
piątek, godz. 01.55  

Wyskakiwanie z pościeli natychmiast po tym, kiedy w nią wejdę, stało się już dla mnie tak 

rutynowym zajęciem, że jeśli kiedyś dane mi będzie się wyspać, odczuję wyraźny zawód.  

W pięć minut po zgaszeniu światła w małym zajeździe na przedmieściach wstałam cicho i w 

ciemności założyłam dżinsy. Mimo że na zewnątrz było duszno i gorąco – wyraźnie zapowiadał się 

deszcz – nałożyłam czarny golf wyjęty z torby. Włosy spięłam wysoko, by koński ogon nie uderzał 

mnie w twarz nawet przy gwałtownych ruchach.  

– No, dziewczynko – powiedziałam do siebie tak cicho, że nawet gdyby zamontowali tu podsłuch, 

nic nie powinno ich zaniepokoić. – Pokaż, czego naprawdę nauczyli cię w tej twojej Fundacji.  

Z kosmetyczki wyjęłam nożyczki i trzy paczki gum do żucia. Specjaliści Fundacji gorąco odradzali 

nam wkładanie ich do ust, a po prezentacji działania tej substancji i ja odradzałabym każdemu. Nie było 

w niej mięty, za to pochodna naftanianu kobaltu i czegoś, czego nazwy nie sposób zapamiętać.  

Wzięłam jeszcze litrową butlę wody mineralnej stojącą grzecznie na stoliku.  

Otwarłam okno i wychyliłam się ostrożnie. Chłodny wiatr cisnął mi w oczy serię mikroskopijnych 

kropelek. Do świtu było daleko, właśnie zaczęła się pora, kiedy noc jest najczarniejsza. Na ołowianym 

niebie dostrzegłam wielowarstwowe chmury nie wróżące pogody na opalanie. Miałam nadzieję, że 

deszcz nie pokrzyżuje mi planów.  

Sięgnęłam do głowy i wyrwałam sobie całkiem zdrowy, czarny włos. Uchyliłam drzwi na korytarz 

i przytrzasnęłam włos tak, że zwisał nade mną. Potem wróciłam do okna.  



Już wieczorem zauważyłam, że po murze z tej strony pnie się mocny, stary bluszcz, wpleciony w 

solidną drewnianą kratkę. Wymarzona drabina dla Romea, który chciałby nawiedzić swoją Julię. I dla 

mnie, bo daleko mi było do sprawności szympansa.  

Złapałam szczebel kratki i pilnując, by nie wywołać większego szelestu, przerzuciłam nogi nad 

parapet. Znalazłam dla nich oparcie pół metra niżej i ostrożnie osunęłam się o jeden poziom w dół.  

Ta ostrożność i powolność mnie uratowały.  

Kiedy byłam już w połowie drogi, a moim stopom brakowało niespełna dwóch metrów do wąskiego 

chodniczka, pode mną przesunęła się postać. Potem druga.  

– Ciągle nie jestem jej pewny – powiedział powoli Załganow, unosząc głowę do wysokiego 

Janosika. – Wiesz ty co, lubię mieć pewność. Przecież cała ta heca z zostawianiem dziewczyn w pudełku 

jest po to, żebyśmy mogli sprawdzić, czy ktoś nas nie podgląda... Weź swojego volkswagena i postój 

tam, przy tych puszkach. Kiedy ludzie Generała zdejmą swoją ochronę, też możesz wracać. Ta mała 

Katiusza bardzo nam się przysłużyła, ale równie dobrze może być załgana jak dziki pies dingo. 

Zachodzę w głowę, po co jej informacja o radnym z Jurek.  

– Myśli pan, że ona może coś kombinować?  

Oj, kombinowałam! Choć w tej chwili czułam się jak tłusta mucha na oświetlonym białym suficie, 

zrozumiałam, że jeśli wytrzymam bez ruchu, raczej mnie nie zauważą. Janosik wprawdzie oparł dłoń o 

mur dwadzieścia centymetrów od mojej nogi, ale spoglądał w dół, na swojego szefa. Większym 

problemem była teraz realizacja mojego planu. Jeśli się powiedzie, niech wówczas Generał, o którym 

mówił Załganow (więc pewnie ten GEN z maila?) zabiera sobie wszystkie kontenery choćby na plecach! 

Załganow i Janosik przeszli dalej. Nie czekając już na żadną gwiazdkę z nieba, zeskoczyłam na chodnik 

i jak wystraszona łania pognałam przed siebie – byle szybciej, byle zdążyć.  

Jeśli Janosik pojedzie swoim samochodem, zobaczę go na pewno. Ja natomiast – w czarnym golfie 

i trampkach – powinnam mu się wydać co najwyżej nawiedzoną sportsmenką, która uprawia jogging o 

zwariowanej porze.  

Do zamku dotarłam w osiemnaście minut. Minęło mnie kilka pojazdów, ale żaden nie był 

volkswagenem. A mimo to, kiedy wyjrzałam zza rogu, ręce opadły mi w poczuciu beznadziei, a szczęka 

zacisnęła mimowolnie. Poczułam, że na usta cisną mi się słowa powszechnie uznane za niecenzuralne.  

– Co ty tutaj robisz, dziewczyno? – zapytałam półgłosem trzynastolatkę w nieprzemakalnej kurtce i 

z małym plecakiem, która stała w otwartych drzwiach kontenera. Nie mogła mnie słyszeć, a ja nie 

mogłam jej chwilowo pomóc. Za rękę trzymała Michalinę, za nimi pojawiły się głowy pozostałych 

więźniarek.  

Najwyraźniej metoda Kiki polegająca na ciągłym podsłuchiwaniu zdała egzamin i dziewczyna 

dotarła aż tutaj.  

Tylko co dalej?  

Dziewczyny wychodziły niezgrabnie z kontenera i zatrzymywały się jedna po drugiej, a przed nimi, 

blisko mostu przerzuconego nad zamkową fosą, stali trzej rośli mężczyźni. Ich lodowate spojrzenia 

nawet z odległości pięćdziesięciu metrów nie pozostawiały żadnych wątpliwości, że nie są zadowoleni 

z tego, co widzą.  

– Wrócicie tam same, czy mam was wrzucić? – zapytał na pozór uprzejmie człowiek w garniturze.  

Zastygły wszystkie, po czym bez słowa, wciąż patrząc w twarz mężczyźnie, wycofały się do 

kontenera. Weszły szybko i spokojnie. Weszły, a z nimi przerażona Kika – dziewczyna, której udało się 

dotrzeć do informacji o kontenerach, i podobnie jak ja uznała, że zadziała sama. No i podziałała. Zdążyła 

przeciąć kłódkę i otworzyć kontener.  

I tak dużo.  



Człowiek w garniturze w prążki, który jako jedyny zwracał się do dziewcząt, teraz dopiero stanął 

przy drzwiach i palcem wskazującym wycelował w Kikę.  

– Niezła akcja, dzieweczko. Niezła. Na szczęście cię zauważyliśmy. Ale zły jestem trochę, bo 

będziemy musieli wywieźć te puszki wcześniej... No, wskakuj...  

Coś jeszcze mówił, ale odwrócił się bezpośrednio do kontenera. Nie słyszałam ani słowa.  

Wróciłam między zabudowania i znów musiałam pokonać swojego największego wroga – 

ciemność. W jednej z najczarniejszych bram zajęłam się tym, co najpilniejsze: wycinankami. Na równe 

paseczki cięłam małymi nożyczkami podłużne gumy do żucia, uważając, by mieć idealnie suche dłonie. 

W tym celu co minutę robiłam przerwę i przykładałam palce do bawełnianego golfa, aby wchłonął 

wilgoć.  

Chłonął dzielnie.  

Do pracy wystarczała mi ta nikła porcja światła, którą uliczna latarnia wpychała do szerokiej sieni.  

Do myślenia nie potrzebowałam jej ani trochę.  

Z radością odkryłam też, że w sytuacji niebezpiecznej coraz słabiej odczuwam strach przed 

ciemnymi miejscami. Doskonale. Byle nie były ciasne!  

Wciąż nie wiedziałam, gdzie są punkty przerzutowe dziewcząt.  

W materiałach od Mistrza czytałam, że Załganow przerzuca tygodniowo ponad sto dziewcząt na 

Zachód. Głównie są to Rumunki, Rosjanki, dziewczyny z Bliskiego Wschodu. Część z nich decyduje 

się na los poniewieranej prostytutki. Inne płacą spore sumy za to, aby dostać się na Zachód. Są 

przekonane, że kiedy znajdą się wreszcie w Niemczech czy Szwecji, ich opiekun ukłoni się grzecznie i 

pokaże, w którą iść stronę. Tymczasem tam, za wieloma granicami, czekają już na nich handlarze 

niewolnicami...  

Nikt nie wie, ile Polek trafia w ten sposób do domów publicznych za granicą. Ile z nich jest 

mamionych pracą kelnerki, a ile po prostu porywanych i transportowanych jak bydło.  

Tak do Frankfurtu trafiła Weronika.  

Tak ma trafić Michalina, która czeka teraz na moją pomoc w kontenerze, trzysta metrów stąd.  

Trzeba działać!  

Od dziesięciu minut spokojną dotąd ulicą zaczęły krążyć spore samochody ciężarowe. Najpierw 

cztery w jedną, teraz cztery w drugą... Stąd taki ruch o tej porze?  

Uznałam, że to śmieciarki, i postanowiłam odczekać jeszcze trzy minuty. Potem z radością 

opuściłam ciemną bramę i pobiegłam w stronę zamku, wystrzegając się obszaru, który mógłby być 

widoczny z niebieskiej nysy.  

Podkradanie się krawędzią zamkowej fosy tak, by nawet czubek głowy nie wystawał ponad ceglaste 

mury, okazało się na tyle trudne, że kiedy przekładając rękę za ręką dotarłam do mostu – niegdyś pewnie 

zwodzonego – miałam już serdecznie dość pokrzyżackich zabytków. A to był dopiero początek akcji.  

Wychyliłam się na sekundę.  

Nareszcie coś mi się udało!  

Niemal uderzyłam głową w kontener!  

Wyskoczyłam z fosy i dysząc, oparłam plecy o stal. Odpoczynek byłby wskazany, ale gonił mnie 

czas. Uniosłam się lekko – pamiętałam, że kontener z dziewczynami stoi jako drugi od prawej.  

Sądziłam, że rozpoznam go od razu.  

Ale przeliczyłam się. Nie zobaczyłam kontenera drugiego od prawej. Ani od lewej. Jak by nie liczyć, 

nie istniał drugi od prawej, gdyż na palcu stał już tylko ten jeden, na który trafiłam wychylając się z 

fosy.  

Ciężarówki!  

One nie woziły śmieci.  



Przyjechały po kontenery.  

Spojrzałam na wysokie, gotyckie okna zamku, czerniące się teraz jak oczodoły nocnej mary, 

przełknęłam ślinę – z wysiłku i emocji gardło wyschło mi na wiór – i położyłam się na trawie. Za 

pomocą ruchów łopatek przeczołgałam się dwa metry, uważając, by nie wpełznąć w pole widzenia ludzi 

z niebieskiego auta. Butla z wodą mineralną przeszkadzała mi, więc postawiłam ją przy kontenerze i 

wychyliłam głowę.  

– Trzysta osiem – odetchnęłam, zerkając na numer boczny. Więc „dziewczyński” kontener został.  

Teraz wystarczyło dostać się do środka. Ale zanim podjęłam taką próbę, usłyszałam nad sobą 

przymilny szept:  

– Rozglądało się, rozglądało, a w górę nie popatrzyło! Oj, jakie to nieostrożne!  

Zanim spojrzałam w niebo (rzeczywiście trochę za późno), sięgnęłam do kieszeni po pojemnik z 

gazem. Wiedziałam, że gram o wysoką stawkę. Wolałam nie myśleć, jak bardzo wysoką! 

Powoli wyprostowałam się i uniosłam głowę. Sądziłam, że mężczyzna stoi na dachu. Że powie coś 

jeszcze, a potem zwinnie zeskoczy na ziemię.  

Zeskoczył.  

Tyle że w chwili, kiedy podnosiłam głowę.  

Odruchowo zasłoniłam się ręką, nie zdążyłam jednak nacisnąć białej główki sprayu. Mężczyzna w 

skórzanej kurtce szybkim ruchem odebrał mi pojemnik i obejrzał w nikłym świetle latarni odbitym od 

zamku.  

– Na mnie z czymś takim? Laska, pożal się, Boże...  

Niech mówi, myślałam, niech mówi. Zdążę przemyśleć sytuację.  

– Co ty za jedna jesteś? Za młoda na policję, za stara na zabawę w podchody. Gadaj.  

– Da-da-daaa – wyjąkałam, sugerując mu, że nie posiadłam zdolności mówienia. Potem na otwartej 

dłoni pokazałam gest przypominający pisanie. Czułam, że kropelki potu zbierają się na mojej skroni, że 

powietrze wokół staje się gorące i lepkie, a usta wysychają w sekundę. Wiedziałam, jak to się nazywa. 

Strach.  

– Niemowa? – uniósł brwi. Na taką ewentualność nie był przygotowany. – Mam tu jakiś papier, ale 

długopisu...  

Machnęłam ręką i sięgnęłam do paska po własne pióro.  

Kiedy mężczyzna podał mi zmiętą kopertę, napisałam na niej jedno słowo i gestem poprosiłam, żeby 

przeczytał. Nachylił się do kartki i wydukał:  

– Dobranoc.  

W tym momencie nacisnęłam skuwkę pióra i pojedyncza porcja gazu usypiającego wystrzeliła 

dokładnie w twarz mężczyzny.  

– Dobranoc – odpowiedziałam grzecznie, jak małe dziecko ciesząc się, że raz w życiu miałam okazję 

zagrać scenę jak z przygód Bonda.  

Ponieważ mężczyzna był tak uprzejmy, że padł w cień kontenera, nie było sensu go przesuwać. Z 

niebieskiego samochodu nie był widoczny. Odebrałam mu tylko gaz, który dostałam od Załganowa. 

Mógł się upomnieć.  

Wycofałam się i gorączkowo wytarłam dłonie o golf. Jeszcze kilka takich akcji, a zestarzeję się o 

pięć lat. Jeśli oczywiście przeżyję!  

Sięgnęłam do kieszeni i cienko okrojonymi paskami „gumy do żucia” zaczęłam wyklejać prostokąt. 

Po chwili wyglądało to tak, jakbym zaczarowanym ołówkiem rysowała małe drzwi z tyłu kontenera.  

Wiedziałam, co teraz się stanie.  

Gdy skończyłam wyklejanki, odkręciłam wodę mineralną i obficie polałam lepką substancję. 

Natychmiast odsunęłam się, bo z „gumy” poleciał ciemny, gryzący dym.  



Wiedziałam, że kwasy powstające przy reakcji z wodą przegryzą blachę. Ale czy poradzą sobie z 

takim solidnym kontenerem? Czy ktoś kiedykolwiek tego próbował?  

Był też inny problem.  

Kiedy dziewczyny wydostaną się z więzienia, jak je wyprowadzić poza zasięg wzroku stróżów?  

Od najbliższych krzewów dzieliły mnie dwa metry. Uznałam, że można zaryzykować skok, jeśli 

nawet bandyci okażą się spostrzegawczy, przecież nie będą strzelać?! A zanim przebiegną cały plac, 

uciekinierki będą już stukać w najbliższe drzwi albo narobią wrzasku na ulicy.  

Musiałam zniknąć, zanim się ruszą zza kontenera. Kiedy Załganow dostanie wiadomość o ucieczce 

„towarów specjalnych”, ja muszę grzecznie spać w swoim łóżeczku. Muszą mi dać pół godziny.  

Nie dały.  

Blacha z lekkim chrzęstem upadła na podłoże. Jeszcze przez chwilę ciemny dym unosił się znad jej 

krawędzi, ale po trzech sekundach wszystko ucichło i znieruchomiało.  

Ja też.  

Gdzie dziewczyny?  

– Wychodźcie, to ja! – szepnęłam do środka.  

Przez otwór sączyło się światło słabej latarki. Nie drgnęło nawet, gdy się odezwałam.  

Czas naglił. Uważając, by nie dotknąć żrących krawędzi, wpełzłam do kontenera.  

Materace, plastikowe butelki po napojach, plecak z niedojedzonymi bułkami.  

Było wszystko, czego się spodziewałam.  

Oprócz dziewczyn.  

Wizyta policji musiała jednak spłoszyć przestępców. Albo pojawienie się Kiki. Zabrali je w inne 

miejsce. Dokąd?  

Rozejrzałam się uważnie. Prócz resztek jedzenia nie dostrzegłam żadnych śladów, które mogłyby 

mnie naprowadzić na trop. Znów w punkcie wyjścia?!  

Tą samą drogą, jak małpa, wróciłam do swojego pokoju. Tym razem zamknęłam okno.  

Na palcach podeszłam do drzwi i uchyliłam je. Światło z korytarza uderzyło w oczy. Ale dzięki 

niemu dostrzegłam długi, czarny włos opadający na dywan. Znak, że podczas mojej nieobecności nikt 

nie odwiedzał pokoju.  

Teraz mogłam się położyć, spokojnie smakując klęskę.  

Postawiłam na stole gaz w sprayu – Janosik nie będzie miał powodu, aby mnie dotykać, próbując 

rano odebrać pojemnik. A potem zamknęłam oczy.  

Gdzie jesteście, Michalino, Kiko...? Czy tam, gdzie była i Weronika?  

 

 

piątek, godz. 05.40 
– Naciskaj.  

Nie zawahałam się ani sekundy. I tak nie miałam wyboru, a zastanawianie się i odwlekanie 

działałoby na moją niekorzyść.  

Położyłam palec na czerwonym przycisku umieszczonym z boku rubina w moim naszyjniku, po 

czym przycisnęłam mocno.  

– No i co? – zapytał Janosik. Stał nade mną i sprawiał wrażenie człowieka, który tylko szuka 

pretekstu, by komuś przyłożyć.  

Spojrzałam na Załganowa.  

– Teraz, na zasadach pierwszeństwa, z dużą mocą wysłałam sygnał alarmowy oznaczający że jestem 

w niebezpieczeństwie. Jeśli ktoś z agentów Fundacji jest w pobliżu, powinien się zjawić. W tej chwili 



także uzbrojony oddział szturmowy Fundacji  już powinien wybiegać do helikoptera. Nie rozumiem 

zupełnie, jaki cel miało podobne działanie...  

Załganow uśmiechnął się lisio.  

– Jeśli ktoś z nich jest blisko, to czuję, że to twój kumpel Janusz. Zdaje się, mam z nim do pogadania. 

Niech się zjawi.  

– A oddziały szturmowe? – zainteresował się Czarny.  

– Spokojnie. Nie pojawią się żadne oddziały.  

Rozszerzyłam źrenice i uniosłam brwi. W dłoni zacisnęłam wyjętego z kieszeni porcelanowego 

słonika.  

Miałam nadzieję, że wyglądało to na zdziwienie.  

 

 

piątek, godz. 10.20  
– Już rozumiem.  

– Co rozumiesz? – zapytał Załganow, po raz kolejny uderzając boleśnie głową w szybę samochodu. 

Mimo doskonałych resorów, na polnej drodze pojazdem miotało we wszystkie strony, kiedy 

wpadaliśmy w koleiny albo w błoto.  

– Nazwę rozumiem – złapałam się uchwytu nad drzwiami. – Kilka razy mówiłeś o Bagienku. Jeśli 

to tu, to bagno przed nami pierwszej klasy.  

– Poczekaj, aż zobaczysz prawdziwe Bagienko. Już niedaleko.  

A więc jednak! Główna kwatera. I główny komputer.  

Ze zniecierpliwienia potarłam czoło, zupełnie bezmyślnie przyglądając się jakimś starym 

wiaduktom kolejowym stojącym między pofałdowaniami terenu. Musiały być od lat nieużywane, jeden 

nawet był zupełnie niedostępny, kończył się urwiskiem.  

– No, jesteśmy... – mruknął Załganow, wyraźnie podniecony perspektywą zarobienia ogromnych 

pieniędzy. Chyba nie na dziewczynach z kontenera?  

Różnie to sobie wyobrażałam. Jako kompleks chronionych budynków. Jako willę z ogrodzeniem, 

psami i kamerami. Jako bunkier.  

Ale osławione Bagienko Załganowa przypominało starą stodołę mojego dziadka, z tą różnicą, że 

jego stodoła była bardziej zadbana.  

I większa.  

Wjechaliśmy między drzewa i krzewy. Za zakrętem drogi, przy rozlatującej się drewnianej chatce 

stał Czarny. W drzwiach człowiek z charakterystycznie zrośniętymi brwiami. Takich twarzy nigdy się 

nie zapomina.  

Załganow odesłał samochód, a mnie poprowadził do chatki.  

– Nie ma wygód, ale pobędziemy tu tylko do rana. Zostaw swoje rzeczy i pooglądajcie z Czarnym 

zdjęcia. Moi ludzie zrobili je wszystkim, którzy przez ostatni tydzień plątali się po okolicy.  

Nie spoglądając na mnie, wykonał rozkazujący ruch ręką. Dwaj mężczyźni ubrani jak typowi 

wędkarze unieśli klapę w podłodze i zaświecili mocną żarówkę. Załganow wszedł w podziemny 

korytarz, stopień za stop-niem znikając w otworze. A więc tajna baza nie była na ziemi, tylko pod nią!  

Janosik podszedł do mnie i przez ramię spojrzał na spory plik zdjęć.  

– Jak byś zobaczyła którąś ze swoich koleżanek z Fundacji, to mów. Wczoraj jednemu z naszych 

ludzi jakaś laska w czarnym golfie zrobiła kuku w Lidzbarku.  

– Kuku? Czy to oznacza, że pozbawiła go życia?  

– Nie, ale honor stracił.  

– Ale co, przejechała go tym golfem? Potrąciła? 



– E, tam. Ubranie takie, sweter. No, do roboty – szepnął, po czym dotknął mojej szyi w miejscu, 

gdzie miałam zapięty naszyjnik.  

– A to co za pieszczota? – oburzyłam się.  

– Sorki, sorki! – wyszeptał. – Polecenie szefa. Nikt nie może mieć przy sobie żadnych środków 

łączności, komórek i tak dalej, poza ochroną. Bezpieczeństwo.  

W ten sposób pozbyłam się naszyjnika, który powędrował do podziemnych pomieszczeń razem z 

Janosikiem.  

 

 

piątek, godz. 11.30  
– No, trochę się nudzę – odrzekłam z nadzieją, że w końcu zaprosi mnie do tych swoich 

apartamentów. – I muszę do toalety.  

To akurat była święta prawda.  

Załganow wzruszył ramionami i wskazał drzwi, które właśnie otwarły się z impetem.  

– W ramach rozrywki przypomnisz nam, kto to jest. Bo mało się o nim dowiedziałem poprzednim 

razem.  

Zastygłam przy ciosanym, drewnianym stole. Kilka zdjęć, które przekładałam z miejsca na miejsce, 

wypadło mi z dłoni. Suchość w ustach pojawiła się natychmiast, tak jak fala gorąca, mocna i 

nieopanowana, która zalała oba policzki. Na szczęście w domku panował półmrok i nikt nie zwrócił 

uwagi na objaw moich emocji.  

Czarny i Janosik wnieśli do domku nieprzytomnego Janusza. Bez większych ceremonii rzucili go 

na podłogę i otarli czoła z potu.  

– Ale waży sobie chłopak, jak spasiony smok.  

– Gdzie był? – chciał wiedzieć Załganow.  

– Przy wiadukcie nad Bludzią. Siedział na nasypie i gapił się w tę stronę. Fajna lornetka! – Janosik 

zdjął ją Januszowi i powiesił sobie na szyi. – Jemu to się już chyba nie przyda.  

Zabrzmiało to tak złowieszczo, że na moment wstrzymałam oddech. Co mu zrobią?  

– No nie – potwierdził Załganow. – Zdejmij mu też zegarek. Jak z nim skończymy, utop maszynerię 

na dole w kwasie, tak jak naszyjnik.  

A więc naszyjnika więcej nie zobaczę. Dobrze wiedzieć.  

– Po co? – chciał wiedzieć ochroniarz.  

– A gdyby miał spluwę, zostawiłbyś mu?  

– Nie...  

– No więc to jest gorsze od spluwy. Tu ma komórę, radiostację, łamacz kodów, automatyczny system 

wzywania pomocy i kilka takich bajerów, o których nawet nie śniłeś. A najgorsze ze wszystkiego, że 

każdy z tych zegarków ich Fundacja namierza przez satelitę. Z dokładnością do kilku metrów!  

– Fajne...  

– Może fajne – zgodził się Załganow. – Dzięki temu i ja wiedziałem, że ten chłopak się zbliża, i że 

w okolicy nie ma nikogo innego z tych młodzików.  

Zacisnęłam pięści.  

Załganow triumfował.  

Janosik wykonał polecenie, ale zanim ruszył do otworu w podłodze, przyjrzał się swojej ofierze.  

– Kto to jest? Tak naprawdę.  

– Bond – powiedziałam głośno. – James Bond.  

– A ja mam inne informacje: Janusz Bieranowski, lat 16, uczeń technikum, zamieszkały...  

– Co z nim będzie? – przerwałam te popisy.  



Załganow przekrzywił głowę i odwrócił się do jednego z ochroniarzy w kamizelkach wędkarskich.  

– Czy za laskiem w starym tartaku ciągle stoi silos na wióry?  

– Tak – padła szybka odpowiedź. – Tam, w zabudowaniach zbierają się nasi pracownicy. 

Przyprowadzimy ich niedługo.  

– A czy w gruszce jest jeszcze trochę trocin?  

– Tak. Ze trzy tony.  

– Wystarczy. Chłopaki, zanieście Bonda do silosa, zwiążcie ręce z nogami, i poczekajcie, aż się 

obudzi. Chcę, żeby pożałował, że wszedł mi w drogę.  

Janosik uśmiechnął się drapieżnie.  

– Zasypiemy dziada?  

Załganow nie raczył odpowiedzieć. Skinął na mnie.  

– Chciałaś do toalety? Chodź...  

I poprowadził mnie w dół.  

Na końcu stromych schodów, za pancernymi drzwiami, zobaczyłam podłużną, niezbyt szeroką salę, 

oświetloną jarzeniówkami. Przez jej środek ciągnęły się stoły przypominające kuchenne. Lewą część 

sali zajmował podest, na który wchodziło się po kilku metalowych stopniach. Stąd prowadziły drzwi do 

kuchni, a charakter pomieszczenia zdradzało nie tylko stołówkowe okienko, ale i widoczne przez nie 

sprzęty, oraz do pomieszczenia, do którego właśnie podreptał Załganow.  

– Kibelek na końcu korytarza, po prawej – wskazał dwoje drzwi za załomem muru. – A potem wróć 

tutaj – pokazał palcem i zniknął za stalowymi drzwiami z małym okienkiem.  

Ja stanęłam w nich w siedem minut później. Serce łomotało mi jak szalone, oczy chciwie chłonęły 

widok. Żadnych okien, świetlówka, szafa, wieszak na płaszcze, stół. I komputer – duży, solidny, 

siedemnastocalowy monitor. Czarna myszka. Podkładka z wieżą Eiffla.  

Nie mogłam oderwać od niego wzroku.  

– Tu posiedzimy do jutra. Rano, kiedy szczęśliwie towar i my opuścimy to pomieszczenie, woda z 

bagna na zawsze zaleje Bagienko. Zauważyłaś, że za drewnianą chatką zaczynają się wodniste bagna?  

– Widziałam jeziorko... – rzekłam, wciąż częściej zerkając na komputer niż na rozmówcę.  

– To pierwsze bagna Puszczy Rominckiej. Nie rozpoznałaś nikogo ze zdjęć?  

– Nie – pokręciłam głową i obejrzałam się, bo do pomieszczenia wpadł jak kulisty piorun 

podekscytowany Janosik.  

– Przyjechał towar. Mamy wyładowywać?  

 

 

piątek, godz. 17.50 
Żeby nie myśleć, by nie zwariować w niemym oczekiwaniu, wyjęłam z torby lusterko, cienie, 

maskarę i puder. Makijaż nie wyszedł rewelacyjnie, ale pozwolił wyciąć pół godziny z tych kilku.  

– Co mu zrobicie? – zapytałam od niechcenia.  

– Temu Januszowi? Nic – odpowiedział Załganow, spoglądając na zegarek. – To ty mu zrobisz.  

Uniosłam brwi.  

– A co mu zrobię?  

– Wstrzykniesz siedem porcji kokainy krystalicznej. To się nazywa złoty strzał. Zaśnie, nie obudzi 

się. Co, zbladłaś? To jest, moja droga, biznes. Dostaniesz pięć tysięcy dolarów za jeden zastrzyk. Sama 

mówiłaś, że chcesz porządnie zarabiać. Ale jak go nie zrobisz, pożegnamy się na zawsze.  

– Czyli? – przełknęłam ślinę.  

– Będziesz następna – stwierdził z uśmiechem. – Ale na pewno umiesz dawać zastrzyki. 



– Może napijemy się kawy? – zaproponowałam po raz piąty, uciekając od dalszego rozważania 

spraw Janusza.  

– Jadłaś już obiad i piłaś herbatę, prawda? – zapytał Załganow, który wciąż krążył po pokoiku, to 

biegał na górę, to dyrygował ludźmi rozstawiającymi w podłużnej sali kilkukilogramowe worki.  

Z przerażeniem domyśliłam się, na czym ten człowiek postanowił zrobić interes życia. Narkotyki! I 

to w jakiejś porażającej ilości!  

Nie było to jednak moje zadanie. Musiałam się skupić na swojej działce. Ale jak mam wejść w ten 

przeklęty komputer, skoro Załganow biega tu jak mały samochodzik?! I nawet nie chce kawy, choć 

mam dla niego niespodziankę?  

Udając znudzoną, postanowiłam przejść się po pomieszczeniu. Rozglądałam się uważnie i już po 

chwili dostrzegłam wnękę z gaśnicami proszkowymi, azbestowymi kocami w płóciennych workach i 

szafkę z maskami tlenowymi.  

– A te maski to na co? – zapytałam naiwnie jednego z „wędkarzy” niosącego spory worek.  

– Gdyby ktoś wpieprzył nam tu gaz, to przeciwgazowe nie zawsze działają. A te mają zamknięty 

obieg, na pół godziny tlenu starcza. No, przesuń się, muszę to postawić.  

W pół godziny później znów pospacerowałam po pomieszczeniu. W torbie zawieszonej na ramieniu 

znalazła się maska, worek po kocu gaśniczym i plastikowa butelka z wodą destylowaną, którą znalazłam 

w apteczce wiszącej w toalecie. Jeśli coś przegapiłam, to trudno. Już nic nie poradzę. Jeszcze tylko do 

maleńkiej kieszonki od wewnątrz sukienki wsunęłam ostatnią „gumę do żucia”.  

Kiedy znów usiadłam przy biurku Załganowa i spojrzałam w czarny monitor komputera, opadło 

mnie zwątpienie. Czy sobie poradzę?  

Muszę!  

Zaszeleścił radiotelefon przy pasku mężczyzny.  

– Szefie, mały się budzi. Przyjdziecie?  

– Jesteście, jak kazałem, w tej drzewnej norze?  

– Tak. W silosie.  

– To jedziemy.  

Przez gęsty zagajnik, między zielonymi zaroślami, zapomnianą drogą podjechaliśmy z Załganowem 

i Czarnym za kierownicą na teren opuszczonego tartaku.  

Kiedyś być może dawał pracę sporej ilości ludzi, teraz zardzewiałe łańcuchy straszyły przybysza, 

gnijące pnie nie nadawały się już nawet do spalenia, a duża, okrągła, drewniana wieża niemal 

pozbawiona okien wyglądała tak, jakby zaraz miała się rozsypać. Zwłaszcza że z jej dachu wyrastała w 

niebo spora metalowa gruszka, jakie widywałam na budowach.  

Zatrzymaliśmy się przed wąskim wejściem do drewnianej budowli. Dwaj ochroniarze wyskoczyli 

natychmiast z pistoletami w dłoniach. Robiło się coraz mniej wesoło.  

– Teraz, Katiusza, będziesz mieć trudne zadanie – powiedział Załganow i od Czarnego odebrał małą 

walizeczkę. Wyjął z niej metalowe pudełko, a stamtąd serię szklanych fiolek, jednorazową strzykawkę 

i igłę. – Nie lubisz Fundacji, co?  

– A kto lubi nawiedzonych ludzi z misją? Wolę konkretnych biznes-menów.  

– W porządku. No, nabierz, co trzeba, siedem działeczek, i przyjdź. Czekamy.  

Najpierw nabrałam siedem porcji z ampułek. Potem sięgnęłam do swojej torby i wyjęłam małą 

butelkę...  

– Pospiesz się, szef czeka! – Janosik wyskoczył z drzwi wieży i podbiegł do limuzyny.  

Nie było rady.  



Kiedy przekroczyłam próg budowli, przekonałam się, że mam do czynienia z okrągłym magazynem. 

Dno zalegały trociny, a wylot wielkiej gruszki umieszczony był kilka metrów nad ziemią, dokładnie nad 

środkiem areny. Czemu to miało służyć, nawet się nie domyślałam.  

W centralnej części zobaczyłam Janusza związanego linkami jak wędzony baleron.  

– Siedem porcji? – upewnił się Załganow.  

Czarny trzasnął za mną drzwiami i cała scena ukryła się w półmroku. Dopiero po chwili oczy 

przyzwyczaiły się do nikłego światła. Dla moich planów to i lepiej.  

– Siedem porcji – wyciągnęłam dłoń do Załganowa. Teraz wszystko zależało od tego, czy potrafię 

się wczuć w rolę, jaką mi powierzył.  

– Ja nie! – uciekł od strzykawki, jakby zobaczył ducha. Jasne, łatwo rozkazywać, trudno wykonać. 

– To twój kolega. Ty mu dogodzisz.  

Starałam się nie okazywać emocji, choć czułam, że moja świadomość ucieka od rzeczywistości, 

poddaje się jakiemuś mistycznemu rozdwojeniu. Widziałam i wiedziałam, co się dzieje, a jednocześnie 

czułam, że jestem z boku, niewidzialna, ponad tym wszystkim. To drugie „ja” zaczęło teraz rozkazywać. 

I może dlatego byłam w stanie zachować pokerową twarz.  

– ...a potem znajdą mnie gdzieś w jakiejś melinie i powiedzą, że się zaćpałem, co? – wyrzucił z 

siebie Janusz. Był wzburzony, ale wciąż opanowany. Ja w takiej sytuacji pewnie zemdlałabym ze 

strachu.  

Załganow spojrzał na niego przelotnie.  

– Może? – wzruszył ramionami i przywołał mnie ruchem głowy. – Dobrze, koniec tej pogadanki. 

To nie film. Chcę mieć pewność, że więcej go nie zobaczę. Za dwie godziny przygotowuję transport, a 

za dwadzieścia cztery będę bardzo bogaty. Nie chcę psuć sobie takiej chwili...  

Nie chce sobie psuć! To dobre!  

Podeszłam do Janusza i podwinęłam mu rękaw. Nie chciałam się ociągać, bo zniecierpliwiony 

Załganow mógłby wyznaczyć do wykonania zadania kogoś innego.  

A Janusz spojrzał na mnie przerażonym wzrokiem. Jak mam mu dać znak?  

– No, coś ty? – drgnął i nie spuszczał ze mnie oczu. Niedowierzanie powoli zmieniało się w 

przerażenie, kiedy zrozumiał, że nie zawaham się wykonać polecenie.  

Przez chwilę milczał, po czym wrzasnął:  

– Ty, Kaśka, co ty robisz? No co robisz?!  

Ciekawe, czy kiedykolwiek mi wybaczy? Czy będzie miał czas spróbować wybaczyć komukolwiek?  

Zgiął się wpół i przetoczył pół metra. Leżał teraz na drugim boku, więc musiałam podejść do niego 

na kolanach.  

– Oj, nie wierć się, bo będę cię musiała kłóć kilka razy! – powiedziałam powoli i spokojnie, i samą 

siebie znielubiłam za takie zachowanie. Przecież on nie wiedział...  

– Ty psychopatko! – wrzasnął jeszcze. – Wariatko! Zawsze byłaś jak granitowa skała, ale żeby z 

takim spokojem kogoś zamordować! No coś ty, Kaśka! Ja się w tobie zakochałem, a ty tak?!  

Ze świstem wciągnęłam powietrze.  

Nie, to nie mogła być halucynacja! Zakochał się! Poczułam, że oblewam się czerwienią, że oddech 

przyspiesza, a serce wali, jak podczas biegu maratońskiego.  

Czy trzeba tak ekstremalnej sytuacji, aby chłopak przyznał się, że kocha? Czy musiałam dotrzeć aż 

tutaj i pozorować morderstwo, by powiedział te kilka słów? Jak to jest, że prawdziwy mężczyzna może 

walczyć, nawet zabijać, przedzierać się przez dżunglę, zdobywać koła podbiegunowe, ale nie może z tą 

samą odwagą i pewnością siebie powiedzieć kobiecie: Kocham cię?  

To takie trudne?  



Nachyliłam się nad nim i mocno uchwyciłam jego nadgarstek. Po czym, aby mieć to za sobą, 

wkłułam igłę dokładnie tak, jak uczyli nas w Fundacji na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. 

Płynnym ruchem wstrzyknęłam ciecz.  

Janusz zamilkł na chwilę, tylko przerażone oczy i przyspieszony oddech świadczyły o emocjach. Po 

kilku sekundach znów się odezwał, ale było to już tylko bezsilne wycie zranionego wilka. Porażające!  

Wiedziałam, że Załganow i jego ochroniarze stoją trzy metry za mną. Że wpatrują się w moje dłonie, 

jak w ręce chirurga. Mimo to musiałam zaryzykować. Nachyliłam się jeszcze bardziej i wprost do ucha 

chłopaka wyszeptałam:  

– Zamknij ryło, kretynie. Podaję ci płyn fizjologiczny. Zaraz założę ci na głowę torbę. Jest tam 

maska tlenowa na trzydzieści minut. 

Miałam nadzieję, że zrozumiał, co do niego mówię. Nie było czasu na powtórki. Zwłaszcza że 

musiałam przybrać dziwaczną pozycję, aby wyjętą z kieszeni „gumą do żucia” owinąć więzy krępujące 

dłonie chłopaka. Ukradkiem pośliniłam palec i przetarłam po elastycznej substancji. Powinno 

wystarczyć.  

– Dobra, niech się uspokoi – bąknął Załganow, przywołując mnie do siebie.  

Ale miałam jeszcze jedno do zrobienia. Sięgnęłam do torby i wyjęłam płócienny worek.  

– Założę mu na głowę torbę – raczej stwierdziłam, niż zapytałam, stosując metodę faktów 

dokonanych. – Żeby potem nie miał w ustach i przełyku tych trocin, kiedy go znajdą.  

– Dobra myśl, dobra – Załganow zatarł dłonie i poczekał, aż zarzucę chłopakowi worek na głowę. 

Starałam się to zrobić tak, by maska tlenowa wylądowała blisko jego twarzy. Potem, zgodnie z 

poleceniem, stanęłam blisko wyjścia.  

Dawno się nie modliłam, ale była to dobra pora, by wznieść oczy w górę. Pozwól przeżyć temu, 

który właśnie wyznał mi miłość! Jeśli musisz, weź mnie zamiast niego! Nie chcę już być zimną górą 

lodową! Nie wytrzymam w tej skorupie...!  

Janosik podszedł do przeciwległej ściany i pociągnął za dźwignię połączoną metalowymi prętami z 

zaworem gruszki.  

Usłyszałam szum i niemal natychmiast na głowę Janusza posypały się... trociny!  

Setki, tysiące, miliony wiórków drewna.  

Zanim wyszłam poganiana przez Załganowa, chłopak zniknął całkowicie pod stosem trocin.  

Boże, wszystko w Twoich rękach!  

 

 

północ, z piątku na sobotê 
Nie mogłam ukryć czerwonych oczu, nie kryłam się z pociąganiem nosem. Ludzie w białych 

kombinezonach i kulistych, lustrzanych kaskach na głowie krzątali się w podłużnej sali, dzieląc biały 

proszek na małe porcje, a ja siedziałam i czułam żal do całego świata.  

Żal i obojętność.  

Kiedy Załganow przyszedł do swojego kantorka i zastał mnie przy biurku, postawił kawę obok i 

pogłaskał mnie po głowie. Jak małą dziewczynkę.  

– Nie przejmuj się. Najgorszy jest pierwszy raz. To tak jak z seksem.  

Boże, co on wygaduje?! A skąd ja mam wiedzieć, jak to jest z seksem? Chłopak, przy którym budziły 

się moje emocje, być może leży teraz pod stertą starych trocin i nie będzie miał w życiu żadnych tego 

rodzaju doświadczeń.  

A wszystko przez tego drania!  

– Nie opieraj się tutaj – wskazał nagle małą szybkę w ścianie. – To wajcha od systemu 

destrukcyjnego. No, nie becz. Każdy tak zaczynał, nawet ja.  



W tym momencie poczułam, jakby ktoś zakręcił mi kurek z emocjami. Cokolwiek się stało, 

Załganow musi przegrać.  

Od godziny prócz słonika trzymałam w dłoni małą kapsułkę. Teraz wreszcie miałam okazję 

zadziałać, i nie przegapiłam jej. Wystarczyło wyciągnąć przed siebie rękę i z kapsułki wycisnąć do kawy 

olej przeczyszczający. Ona najlepiej zabija wszelkie zapachy i smak obcych substancji.  

I rzeczywiście. Po chwili Załganow, siorbiąc okropnie, wypił gorący czarny napój.  

W dwadzieścia minut później oderwał się od komputera, w którym sprawdzał w tabelach jakieś 

informacje, i bez słowa wybiegł z pomieszczenia. Tylko odgłos jego kroków świadczył o pośpiechu i 

kierunku, w jakim podążył.  

Toaleta będzie zajęta przez dłuższą chwilę.  

Przelotna satysfakcja ustąpiła miejsca skupieniu. Zimnemu, wyrachowanemu.  

Usiadłam przed monitorem. Krok po kroku, bez żadnych niespodzianek, dotarłam do katalogu 

kryjącego adresy.  

Skąd Mistrz wiedział?  

A skąd Załganow wiedział tak dużo o Fundacji, o funkcjach zegarka, jak mógł być pewien, że 

oddziały szturmowe się nie pojawią?  

Czyżby obaj mieli „swoich” ludzi u przeciwnika?  

Uśmiechnęłam się smutno. Nawet przypuszczałam, kto w Fundacji jest zdrajcą. Czas przyniesie 

ostateczne potwierdzenie.  

Wreszcie męczarnie, które przeżywałam od czterech dni, przyniosły korzyść. Sięgnęłam do 

biustonosza i wyjęłam z jednej z miseczek... dyskietkę. Wetknęłam ją w stację i zażądałam skopiowania 

danych. W tym momencie pojawiło się okno z żądaniem hasła. Podzieliłam się z komputerem znaną mi 

już MARYCHĄ i dane, dla których zlekceważyłam własne bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek, zaczęły 

spływać.  

Miałam czas, postanowiłam więc sprawdzić, czy w kieszeniach płaszcza Załganowa nie znajdę 

małej metalowej tulejki... Wstałam i włożyłam dłoń do okrycia pozostawionego na drewnianym 

wieszaku. Wszystkie czynności wykonywałam mechanicznie, z rozsądku. Emocje odeszły. Pozostała 

tylko jedna, zupełnie dla mnie nowa: nienawiść. Tak bardzo nienawidziłam tego drania, że mogłabym 

z zimną krwią...  

Zastygłam bez ruchu.  

W drzwiach stał człowiek w białym kombinezonie i lustrzanej kuli na głowie. Trzymał notatnik, 

należał więc do nadzorców. Co ja mam teraz powiedzieć?  

Każda sekunda stawiała mnie w coraz bardziej niebezpiecznej sytuacji, uśmiechnęłam się więc do 

wypukłego lustra i wyjąkałam:  

– Jaaa... Masz może zapałki? Szukam właśnie zapałek, bo chciałam zapalić. Wiem, że tu nie można, 

ale jeden nie zaszkodzi.  

Podczas tej głupiej przemowy tak zaschło mi w gardle, że musiałam przełknąć ślinę. Poza tym 

poczułam, że pięść zaciska mi się odruchowo. Czy uwierzy w poszukiwanie zapałek?  

Najgorsza była niepewność. A on stał jeszcze potwornie długie pięć sekund, po czym wszedł i zdjął 

kask, mówiąc:  

– Nie pamiętasz, że Fundacja zabrania palenia?  

Poczułam, że świat wiruje, a nogi ugięły się pode mną. Moje oczy na pewno powiększyły się do 

rozmiarów talerzy. Ale nie wstydziłam się tego. Liczyło się tylko jedno. Janusz wrócił! To on!  

– To... ty? Boże drogi, żyjesz! – westchnęłam i poczułam, że łzy napływają mi do oczu. Nie 

zwracałam już uwagi na takie drobiazgi. Wiedziałam, że muszę to zrobić: podbiegłam do Janusza i 

pocałowałam go mocno.  



Przytulił mnie, a może po prostu złapał. Po chwili odsunął delikatnie i z rumieńcem na twarzy 

wyszeptał:  

– Poczekaj, to chyba nie jest właściwa pora.  

Dlaczego nie? Przecież mnie kochasz – chciałam krzyknąć, ale miał rację. Nie była to właściwa 

pora.  

Pokręciłam głową, wciąż nie wierząc w swoje szczęście.  

– To naprawdę ty! – powiedziałam, spoglądając, jak prężnie idzie przez cały pokój i siada do 

komputera.  

Coś odpowiedział, ale pierwsze słowa uciekły mi zupełnie.  

– ...byłaś gotowa rzucić mnie na pożarcie, byleby wykonać swoje zadanie?  

Nie wiedziałam, czy to żart. Na wszelki wypadek wolałam się nie oburzać.  

– Chwała Bogu, wydostałeś się spod tych trocin. Na pożarcie...? Uratowałam cię! Tylko co tu jeszcze 

robisz? Życie ci niemiłe?  

Machnął ręką. Przed chwilą otarł się o śmierć, a teraz potrafi tylko machnąć ręką. Jacy ci mężczyźni 

są nierozsądni!  

– Najpierw mnie wciągnęłaś w tę pułapkę swoim sygnałem SOS, a potem łaskawie uratowałaś. To 

miłe – powiedział, nie odrywając oczu od komputera. Jego palce biegały po klawiaturze.  

Wiedziałam, że muszę spróbować go stąd wyrzucić. Dla jego dobra. Ale jak?  

– Daj spokój. Po co tu przypełzłeś? Możesz wszystko popsuć!  

– Wolałbym się z tobą spotkać w parku albo w knajpce, ale nie bardzo mam wybór. Co kopiujesz?  

To ty tak ze mną? Służbowo? Dobrze, więc ja też będę zimna.  

– Kiedy się skończy, podaj mi dyskietkę – rozkazałam i skierowałam wzrok na ścianę, na którą 

napierał, siedząc bokiem do komputera. – Nie opieraj się o tę szybkę, jeśli możesz, bo za nią jest taka 

niemiła dźwignia, która uruchamia proces destrukcyjny. Nie wiem, na czym to polega, ale tak to nazwał 

Załganow.  

Stanęłam za Januszem i poczułam, że muszę coś z siebie wyrzucić.  

– Żebyś wiedział, co ja przeszłam, żeby zdobyć te dane... – szepnęłam, wyjmując z płaszcza małe 

czarne pudełko w kształcie walca. Drugie, identyczne, wyjęłam z własnej kieszonki i wsunęłam na 

miejsce zabranego.  

– Skończyło – przerwał mi, a może w ogóle nie zwrócił uwagi na moje słowa. Wyjął dyskietkę ze 

stacji i przyjrzał się nazwie skopiowanego folderu o nazwie SCYLLA – No, masz swoją skałę!  

– Wiesz, co to była Scylla? – zapytałam, chowając dyskietkę na powrót w biustonosz. Dopiero po 

chwili przyszło mi do głowy, że Janusz może się dziwić takiemu bezpośredniemu zachowaniu.  

– Razem z Harybdą tworzyły przesmyk skalny potwornie trudny do przepłynięcia – pochwalił się 

wiedzą. – Kiedy Odyseusz szukał drogi do domu, tam też zawędrował. No, co? Też czytałem Mitologię.  

– Cieszę się... – wyszeptałam, pochylając się do niego.  

Miły, zdecydowany, inteligentny.  

Podobał mi się coraz bardziej.  

Chyba zaniepokoiło go coś, co ujrzał na ekranie, bo mruknął:  

– Co cię tak cieszy? Chodź, daj na chwilę swój zegarek. I kabelki.  

– Cieszy mnie, że żyjesz – odpowiedziałam zgodnie z prawdą. – I że nie pytasz, co robię i co robiłam. 

To straszne, i ciągle nie wiem, czy mi się uda. Mam dwadzieścia cztery godziny, może mniej... A 

zegarka nie mam. Ja zresztą nigdy nie posiadałam zegarka, tylko naszyjnik. Zabrał mi. Chyba że 

wystarczą ci same druciki – sięgnęłam do ramiączek biustonosza.  

Zgrzytnął zębami i znów przez chwilę w milczeniu walczył z komputerem. Wciąż nie wiedziałam, 

co zamierza.  



– Nie jesteś zły? Nie podejrzewasz mnie o coś? – zapytałam otwarcie, kładąc mu dłoń na ramieniu. 

Po tym, co działo się w willi przy hurtowni, i dziś mógłby mnie przecież znienawidzić i uznać za 

zdrajczynię!  

Ale on po prostu potrząsnął głową.  

– Kasia, czy możesz... Czy jak się to wszystko skończy...  

– Tak? – zapytałam i cofnęłam się, by zerkać na drzwi.  

Nie odpowiedział, o co mu chodzi.  

– Nie, nic. Nie podejrzewam cię o nic złego, jeśli chcesz wiedzieć – powiedział wprost. – Kiedyś, 

kiedy zbierałem znaczki, miałem taki kubański: Niewinna Francisca. To mogłabyś być ty. Rób swoje. 

A jeśli już zrobiłaś, zobacz, czy on nie wraca. Dałem mu kilka tabletek do kawy.  

– Ty też?! – mocno złapałam go za ramię. Przestraszyłam się, że podwójna dawka może nawet zabić 

człowieka. – Kiedy przyniósł kawę, ukradkiem wlałam mu trochę oleju przeczyszczającego!  

– To znaczy... 

– ...że co? – zaniepokoiłam się.  

Rozsiadł się wygodnie przed komputerem i uśmiechnął się przelotnie.  

– To znaczy, że Załganow tak szybko nie nadciągnie.  

Chciałam coś powiedzieć, spojrzeć mu w oczy, ale on odizolował się, pochylił nad monitorem i 

wyszeptał:  

– Niech cię diabli porwą!  

Z nadzieją, że nie kierował tych słów do mnie, zrobiłam to, co mi zasugerował – zajęłam się swoimi 

sprawami. Miałam adresy. Pozostawanie dalej z Załganowem byłoby bezcelowe.  

Wydostałam się więc cicho z pomieszczenia i spokojnym krokiem zeszłam z pomostu.  

Kilkudziesięciu ludzi ubranych w kombinezony z kulistymi hełmami pracowało nad stertami białego 

proszku. Jeśli mnie przeczucie nie myliło, zadanie Janusza związane było właśnie z tą substancją.  

Wielką sztuką jest uciekanie w taki sposób, aby wyglądało to na spacer. Powstrzymując całą siłą 

woli nogi, które chciały galopować do wyjścia, podeszłam do ochroniarza strzegącego stalowych drzwi 

i zmusiłam się do uśmiechu.  

– Wrócę niedługo – poinformowałam i pewnie złapałam za klamkę.  

Mężczyzna w białej maseczce zerwał się nagle. Przeraziłam się, że czymś się zdemaskowałam, ale 

on po prostu chciał być szarmancki. Doskoczył do drzwi i otworzył je przede mną.  

Podziękowałam mu oczywiście.  

 

 

sobota, godz. 06.30 
No i nabiłam sobie ogromnego guza.  

Kiedy po raz trzeci w ciągu ostatnich sześciu godzin trafiłam na to samo poskręcane drzewo, po 

prostu opadłam z sił. Miałam dość ciemności, zimna, wąskich ścieżek i podmokłych torfowisk. Od 

ucieczki z Bagienka przemaszerowałam dobre dwadzieścia kilometrów, a nie miałam pewności, czy za 

chwilę nie usłyszę ochrypłego głosu Załganowa.  

Zgubiłam się. Nawet porcelanowy słonik w mojej dłoni nie przyniósł mi szczęścia.  

Wszystko wskazywało na to, że Bagienko usadowiono na skraju jakichś torfowisk i terenów 

zalanych przez wodę. Jak oni to nazwali? Puszcza Romincka?  

Gęste krzewy, uginająca się pod stopami brązowa ziemia, brzozy wyrastające z jeziorek, które 

zaczynają się nagle i nikną w mroku. Piękne, ale nie dziś. Nie teraz.  

Wyczerpana, upadłam i nabiłam sobie guza o wystający korzeń szerokiego drzewa.  



Pamiętając, że to, co najważniejsze, tkwi na dyskietce w moim biustonoszu, starałam się tak 

przedzierać przez ostępy, aby nie narazić dysku na zawilgocenie. Udało się, ale gdzie dotarłam?  

Czułam głód i zmęczenie. W torbie, która została w kantorku Załganowa – nikt by mnie nie wypuścił 

z bagażami – były survivalowe porcje energetycznej czekolady, orzeszki, jakieś mazie – niesmaczne, 

ale jadalne. Teraz byłam sama i nie miałam ani czasu, ani sił szukać czegokolwiek w lesie.  

Po prostu chciałam się stąd wydostać.  

I właśnie w chwili, kiedy poczułam się samotna, porzucona i słaba, usłyszałam przejeżdżający 

samochód.  

Auto!  

Zerwałam się na równe nogi. Byłam trzy razy w tym miejscu, ale nie przyszło mi do głowy 

przedzierać się przez krzaki. Tymczasem najwyraźniej trzydzieści metrów stąd biegła jakaś droga!  

Nie dbałam ani o sukienkę, ani fryzurę. Jedno i drugie można odzyskać. Z życiem jest trudniej, a 

zdawałam sobie sprawę, że jeśli gra idzie o tak wysoką stawkę, Załganow nie zawaha się przed niczym.  

Kolczaste krzewy drapały po twarzy, chwytały łydki, koniecznie chciały, abym została w tej 

podmokłej krainie. Zaciskając zęby, przedarłam się jednak i po chwili stałam w słabym świetle 

porannego słońca na piaszczystej wiejskiej drodze.  

Tu właśnie kończył się las, dalej, za lekkim wzniesieniem, zobaczyłam dach chałupy.  

Ratunek!  

W płaskich czółenkach woda chlupała regularnie, pędziłam w stronę samotnej chatki. Czemu 

włożyłam do sukienki te buty?! A w torbie zostały wygodne adidasy...  

Nogi ugrzęzły w piasku leśnej drogi, a ja bez ruchu wpatrywałam się w starą chałupkę.  

To niesamowite, że są jeszcze takie miejsca: dom kryty gontem, pojedynczy komin, z którego w 

niebo snuje się wstążka dymu, aby po chwili rozwiać się i zniknąć...  

W ostatnim momencie go usłyszałam.  

Zza zakrętu wypadł spory samochód, wyższy od zwykłych, mieszczący przynajmniej osiem osób.  

Jak rącza łania wskoczyłam w las. Na szczęście tutaj krawędź tworzył rów zarośnięty trawą, dopiero 

znacznie później zaczynały się szerokie drzewa.  

Schroniłam się za jednym z nich.  

Samochód pojawił się po kilkunastu sekundach. Leżąc w trawie, wstrzymałam oddech – zobaczyłam 

przyklejone do szyb trzy twarze. Trzej mężczyźni wyraźnie szukali kogoś wzrokiem.  

Kogoś!  

Mnie.  

Wysiądą – pomyślałam, i poczułam ciężar klęski. – Wysiądą i złapią mnie, a potem odbędzie się 

rozmowa z Załganowem. I koniec.  

Koniec.  

Także Kiki, Michaliny i setki dziewcząt, do których policja zdążyłaby dotrzeć, gdybym dostarczyła 

do Fundacji dyskietkę. Dyskietka!  

Sięgnęłam po nią, zamierzając ukryć dane na wypadek, gdyby udało mi się wyrwać z rąk Załganowa. 

Zamarłam jednak, bo zobaczyłam, że kierowca – potężny Janosik – macha ręką i mówi coś do 

pozostałych mężczyzn.  

Ci skinęli głowami i samochód ruszył w lewo.  

A ja odczekałam chwilę, wyskoczyłam na drogę i również ruszyłam – biegiem w prawo.  

 

 

sobota, godz. 07.10 
– Na policję! Niech przyjadą natychmiast!  



Starszy człowiek w waciaku wyglądał tak, jakby urodził się w swoim ubraniu, a ono rosłoby wraz z 

nim. Z tym że zdecydowanie wyprzedził je i dziś sprawiało wrażenie wypranego w zbyt wysokiej 

temperaturze. Gdyby ten sześćdziesięcioletni, siwy człowiek bawił się lalkami, sądziłabym, że swoje 

ubrania podkradł jednej z nich.  

– Czemu tak krzyczy? – wzruszył ramionami i wskazał mi miejsce na zydlu przy drewnianym stole. 

– Jest ważna sprawa, to się zadzwoni.  

Nie miałam siły. Spojrzałam na stary aparat telefoniczny zawieszony na ścianie jego chałupy i byłam 

przekonana, że mężczyzna podejdzie właśnie tam. Sama wykręciłabym te trzy cyfry, ale czułam, że 

jedyne, co mogłam zrobić, to dziko dyszeć do słuchawki. To chyba nie jest wskazane, gdy dzwoni się 

do oficera dyżurnego.  

Jednak mężczyzna wprowadził mnie do chaty, po czym zamknął drzwi i poszedł w głąb 

pomieszczenia. Odwrócił się i sięgnął do drewnianej szafki, którą pewnie sam zbił z desek przed wielu 

laty.  

Przysiadłam na skraju drewnianego zydla, oparłam splecione dłonie na stole zakrytym ceratą i 

wlepiłam wzrok w sufit oparty na sczerniałych krokwiach. Oddech powoli się uspokajał.  

W pomieszczeniu nie było ani telewizora, ani radia. Wydzielona część stanowiła kuchnię, która bez 

problemu mogłaby trafić do skansenu: piec z glinianych kafli, czarna blacha z okrągłym otworem, 

piekarnik dobudowany z boku i żółte, niegdyś pewnie białe, szafki i półki kryjące równie wiekowe 

naczynia.  

Wszystko to zarejestrowałam odruchowo, zależało mi przecież na kontakcie z policją, a nie na 

gościnie w hotelu Forum.  

Jedyne, co wywołało jakieś uczucia, to wielki plakat rozwieszony na ścianie. Przedstawiał nagą 

kobietę z wyeksponowanymi tymi częściami ciała, które najczęściej nosi się zakryte. A co najgorsze – 

dziewczyna była podobna do mnie, tylko trochę starsza. Samo istnienie takiego paskudztwa raniło moją 

kobiecą godność. Najchętniej wstałabym i potargała ten plakat, ale nie był to dobry moment na 

wszczynanie awantur.  

Dopiero po chwili dostrzegłam, że starszy człowiek wyjął z szafki przedmiot, który zupełnie nie 

pasował do tego wnętrza.  

Telefon komórkowy.  

Podeszłam do szaflika – drewnianej szafeczki z okrągłą dziurą w blacie, i w umieszczonej tam 

miednicy przemyłam dłonie i twarz. Chwaliłam los, że pozwolił mi trafić do chatki, w której nie 

dostrzegłam nawet śladów lustra. Za to nie sposób było nie zauważyć krwi rozmazanej na dłoniach.  

– Halo, policja? – powiedział do telefonu gospodarz. – Policja, przyjedźcie tu do mnie, bo jest tu 

jedna taka dziewczyna, co mówi, że ma okropnie ważną sprawę.  

Odłożył telefon i spojrzał na mnie zimnym wzrokiem człowieka, który wszystko już w życiu widział.  

– Zrobił jej kto co złego? Zbił albo co? – chciał wiedzieć mężczyzna, a ja dopiero po chwili 

zorientowałam się, że mowa o mnie.  

– Nie, to nie tak – pokręciłam głową. – Biegłam przez las, a ta krew to od gałęzi...  

Mężczyzna nie pytał dalej. Wskazał tylko swoją kuchnię.  

– Herbatę chce? Albo mleko? Albo co?  

Pozostałam przy herbacie, zastanawiając się intensywnie, dlaczego w mojej głowie obudził się 

dzwonek alarmowy. Co się stało? Czemu nie czuję się bezpieczna...?  

Trwało dobre pięć minut, zanim rozglądając się bezmyślnie po pomieszczeniu, zrozumiałam, że to 

pułapka. Przecież gospodarz w ogóle się nie przedstawił, nie podał swojego adresu! Dzwonił do kogoś, 

kto czekał na jego informacje. A skąd jechał samochód z Janosikiem, jeśli nie z tej chatki? Przecież w 

pobliżu nie ma żadnej innej!  



Oj, głupia ja, głupia!  

Zerwałam się i złapałam za głowę.  

– Niedobrze mi, muszę wyjść na powietrze – szepnęłam i złapałam klamkę. Szarpnęłam raz i drugi, 

ale bezskutecznie.  

– Dlaczego jest zamknięte? – udałam naiwną, choć znałam odpowiedź.  

Mężczyzna z żalem spojrzał w moją twarz. Może, gdyby miał wybór, wypuściłby mnie w tej chwili. 

Ale najwyraźniej kogoś się bał, ktoś potężny trzymał go w swoich szponach.  

– Niech siada i nie robi histerii – wskazał mi zydel. – Za chwilę przyjadą.  

Ucieczka nie była możliwa. Starszy mężczyzna nie stanowił przeszkody nie do pokonania, ale przez 

małe okienko ujrzałam zbliżający się samochód.  

– Czemu wszyscy są przeciwko mnie? – zapłakałam, prawą dłonią sięgając po plastikową dyskietkę 

tak, aby mężczyzna tego nie zauważył. – Czemu nawet pan, chociaż nic panu nie zrobiłam?  

Odwrócił oczy z zawstydzeniem, ale nie odezwał się.  

Nie zależało mi na jego słowach – ważne, że nie patrzył.  

W minutę później przed dom zajechał spory samochód, ten sam, w którym jechali ochroniarze 

Załganowa.  

Kiedy gospodarz otworzył drzwi starym kluczem, wpadli do środka i skoczyli w moim kierunku. 

Wykręcili mi ręce i złapali za włosy, jakbym była uzbrojonym, niebezpiecznym bandziorem.  

– A ty – powiedział do gospodarza Janosik – ani pary z gęby. Jak zawsze!  

– Ani pary – odrzekł starszy człowiek i z dłoni potężnego ochroniarza odebrał banknot stuzłotowy.  

A więc tyle jestem warta.  

Kiepsko.  

 

 

 
sobota, godz. 09.50 

Przywiązana do tylnego siedzenia, z potwornie brudną szmatą w us-tach, siedziałam bez ruchu, tępo 

wpatrując się w przednią szybę samocho-du. Dawno już ludzie Załganowa wnieśli do tyłu samochodu 

kilkadziesiąt białych, foliowych paczek, dawno już odjechały dwa samochody z ludźmi, którzy 

pracowali pod ziemią przy segregacji proszku. Zadrapania na rękach i twarzy piekły, poza tym było mi 

zimno. Nic dziwnego: po rewizji osobistej dokonanej przez Załganowa zostałam tylko w bieliźnie. Poza 

tym pozostał jedynie słonik, mocno zaciśnięty w mojej dłoni.  

– To co – bandyta, zawiedziony, wzruszył ramionami i wyjął mi z ust knebel. – Nie masz przy sobie 

nic? Ani dyskietki, ani kartki? To po co uciekłaś? Czy nie chciałaś zdobyć jakichś informacji?  

Mów prawdę, kiedy to tylko możliwe – radzili specjaliści Fundacji. Dlatego powiedziałam:  

– Tak, szukałam. Ale nie znalazłam, a mój czas minął.  

– Oj, minął, to prawda – potwierdził skinieniem głowy. – Ale co mi krwi napsułaś, to moje.  

Czarny, milczący dotąd, wykazał zainteresowanie.  

– A jak ona się u nas znalazła? Nie sprawdził jej pan?  

Załganow pokręcił głową.  

– Sprawdziłem. I doskonale wiedziałem, że jest z Fundacji. Mój człowiek przekazał mi jej teczkę. 

Wiem o tobie wszystko – spojrzał mi w oczy z odległości pięciu centymetrów. A oczy miał zimne jak 

góra lodowa. – Wiem, gdzie mieszkasz, ile masz lat, kiedy chorowałaś na świnkę... Wiem nawet, że 

jesteś dziewicą, mała! – roześmiał się i zionął mi w twarz odorem whisky, na powrót zakładając knebel. 

– I zwerbowałem cię, bo wiedziałem, że jesteś małą elegancką damą. Takie potrzebują pieniędzy.  



Pamiętałam doskonale: miesiąc przed akcją Mistrz wezwał mnie do siebie i kazał przyjąć 

propozycję, którą otrzymam w ciągu kilku dni. Zjawił się młody człowiek i zaprosił na rozmowę z 

Załganowem. Zaproponował mi równowartość niezłego samochodu za przejście na jego stronę, kiedy 

rozpocznie się Operacja HYDRA. Wówczas nawet nie miałam pojęcia, że taka akcja jest 

przygotowywana. Załganow kazał mi udawać, że w ogóle się nie znamy, nawet w obecności jego ludzi. 

Tak też się stało. Był pewien, że w mojej osobie ma sprzymierzeńca, który namierzy natychmiast 

każdego agenta operacyjnego Fundacji, który pojawi się w okolicy. I tak się stało, kiedy Janusz pojawił 

się w domu Załganowa. Odtąd bandyta ufał mi bezgranicznie.  

– No i przejechałem się – skwitował. – Ale ja nikomu nie daruję. Nigdy. Załganowa się nie oszukuje, 

ty załgana pluskwo...! A teraz wołamy wszystkich, trzeba jeszcze rozegrać mecz z tym gówniarzem, co 

siedzi w krzakach! – burknął do Czarnego i uchylił przesuwane drzwi samochodu. – To co, chłopy? 

Czas na nas. Chodźcie do auta, muszę wam coś powiedzieć, zanim zaczniemy przerzucać worki.  

Ochroniarze wskoczyli do pojazdu i zasunęli drzwi. Nie rozmawiali jednak o niczym, tylko 

przyglądali się otoczeniu przez zaciemnione szyby.  

– Idzie! – w pewnej chwili zawołał Czarny. – Zwijamy go?  

Załganow położył Czarnemu dłoń na ramieniu.  

– Spokojnie. Niech się ucieszy, że mu łatwo poszło. Chcę zobaczyć jego minę, kiedy odezwę się za 

jego plecami.  

– A nie będzie się rzucał? – Janosik skrzywił twarz.  

– Mam z sobą polisę ubezpieczeniową.  

Kiedy tamci wiedli spokojny dialog, odwróciłam głowę i mimo sznurów uciskających krtań, udało 

mi się spojrzeć w prawo. Kątem oka dostrzegłam, że wąską ścieżkę przeskakuje właśnie młody człowiek 

w brudnym, mokrym ubraniu. Włosy miał poklejone, ale nawet z tej odległości mogłam go rozpoznać 

bez problemu.  

Janusz!  

Wciągnęłam przez nos dodatkową porcję powietrza. Chciałam krzyknąć, wypchnąć językiem 

ohydny knebel, napięłam płuca, ale z ust wydobył się tylko cichutki, gardłowy jęk. Wielkie ciśnienie 

uderzyło mi do głowy i poczułam, że przed oczyma pojawiają mi się czarne koła.  

A potem nie było już nic.  

 

 
sobota, godz. 10.10 

Potężny ból w policzku kazał mi otworzyć oczy. W samą porę, by już zupełnie świadomie otrzymać 

kolejny cios otwartą dłonią w twarz. Załganow potrafił bić.  

– Idziemy! – warknął i w jego nalanej twarzy nie błysnęła żadna iskierka ani gniewu, ani radości, 

ani oczekiwania. Był zimnym bandytą, a wszelkie emocje, jakie dotąd okazywał, były tylko grą.  

Swoim ochroniarzom kazał pozostać na zewnątrz, a sam, popychając mnie przed sobą, zszedł do 

Bagienka. Zupełnie nie pamiętam, kiedy mnie rozwiązał.  

Bez słowa szarpiąc moją zaciśniętą dłoń ze słonikiem, minął stos plastikowych woreczków 

wypełnionych białym proszkiem i wszedł na metalowy pomost. Przez małą szybkę w drzwiach zerknął 

do swojego kantorka z komputerem. Było mi zimno w samej bieliźnie, ale nie o tym w tej chwili 

myślałam. Co robi Janusz?!  

Kpiarski uśmiech zadowolenia pojawił się na twarzy Załganowa. I tym razem na pewno były to 

prawdziwe uczucia.  

Przycisnął mnie do ściany, a sam złapał rygiel zastępujący klamkę i pociągnął drzwi do siebie. Stał 

tak przez chwilę, po czym uśmiechnął się jeszcze szerzej.  



– No, nareszcie, Januszku – niemal krzyknął do środka. – Tak sobie pomyślałem, że taki MacGyver, 

jak ty, w końcu zechce mi ostatecznie pokrzyżować plany. Długo czekałem, ale w końcu wyszedłeś z 

krzaków. Tylko że i tak ci to nic nie da.  

Zamarłam, jednocześnie czując, że łzy same napływają mi do oczu.  

Po co Janusz pchał się tu jeszcze raz?!  

Przez chwilę panowała cisza. Pełna oczekiwania, niepewności, szalejących myśli. Jak mu pomóc? 

Rzucić się na Załganowa? Nie było sensu się oszukiwać: na zajęciach z samoobrony nigdy nie byłam 

orłem, a sam Załganow miał potężną warstwę tłuszczu, która ochroniłaby go przed każdym ciosem. Co 

mam mu zrobić? Wyrwać garść włosów?  

Gotowa byłam i na to, ale miałam nadzieję, że to Janusz wyskoczy nagle z pomieszczenia i 

obezwładni bandytę. Potem uciekniemy razem...  

– Jeszcze nie wygrałeś, Załganow! – usłyszałam głośny szept Janusza, który od gładkich ścian odbił 

się jak błysk groźby. – Kiedy pociągnę za dźwignię, bagno zaleje wszystko. Nie zdążysz wynieść 

swojego towaru.  

Co powiedział? – zastanowiłam się. – Przecież nie może pociągnąć za dźwignię! To niebezpieczne! 

A jednak z coraz większą mocą docierała do mnie myśl, że zdecydowany, silny Janusz może to zrobić. 

Zaryzykuje życiem, ale się nie podda.  

Przecierając wolną ręką zapłakane oczy, zauważyłam, że Załganow uniósł brwi.  

– Pociągniesz? Ale wtedy ja cię tu zamknę. Będziesz patrzył, jak błoto zalewa całą tę halę. Tutaj nie 

wejdzie – jeszcze mocniej ścisnął moją dłoń i ruchem głowy wskazał małe pomieszczenie. – Będziesz 

tu siedział, aż się udusisz. To co? Puścisz tę wajchę czy...  

Słowa Załganowa zagłuszył dziki ryk. Rozdarł ciszę podziemia w tak nieoczekiwany, pierwotny 

sposób, że wstrzymałam oddech, a wszystkie myśli uciekły w najczarniejsze zakątki. Wiedziałam, że to 

krzyczy Janusz, ale nic poza tym nie byłam w stanie zrozumieć. Zarejestrowałam tylko, że za moimi 

plecami rozpoczęła się seria czerwonych i niebieskich błysków kilku lamp ostrzegawczych. System 

samozniszczenia Bagienka został załączony...  

Załganow nie zamarł. Wciąż trzymając mój nadgarstek, cofnął się szybko i zatrzasnął drzwi, w 

mgnieniu oka przekręcając rygiel.  

W jego oczach pojawiło się niedowierzanie.  

– Ty głupi, załgany bęcwale! – krzyknął głośno, spoglądając do środka przez małe okienko. – Ty 

głupi, odważny bęcwale! Myślałem, że jesteś miękki. Ale nie. Widzisz? – odwrócił do niego, jakby 

chciał powiedzieć coś ważnego, ale tylko szarpnął tak, aby moja twarz znalazła się na wysokości 

okienka.  

Zerknęłam do środka. Rozmyty obraz – stolik, wieszak na ubrania, komputer... A na środku, z 

zakrwawioną ręką wciąż tkwiącą na opuszczonej dźwigni samozniszczenia, stał wyprostowany Janusz, 

jakby właśnie odniósł wielki sukces.  

Przez chwilę patrzyłam na niego, starając się wyobrazić sobie, jak może się uratować, jak wyjść z 

zamkniętego podziemia, ile musi mieć siły, aby wyważyć metalowe drzwi.  

I nie ujrzałam żadnej przyszłości.  

Uniosłam oczy, starając się upewnić, że mnie widzi, i bezgłośnie powiedziałam to, co powinnam 

była jako pierwsza usłyszeć od niego.  

– Kocham cię...   

W tym momencie Załganow szarpnął mnie mocno, znów przytykając swoją twarz do wizjera.  

– No to do zobaczenia – pokręcił głową z niedowierzaniem. – Szkoda cię. Takie poświęcenie dla 

głupiej mączki ziemniaczanej... Ale byłeś głupi, a głupcy zawsze dają się wciągnąć w pułapkę. Starczyła 

mała podmianka...  



Załganow zerknął na zegarek, a potem w stronę otworów umieszczonych w ścianie, tuż pod sufitem.  

– Idziemy, mała. Zaraz tu będzie piekło. No, wio, wio! Z tobą mam osobno do pogadania!  

Zrobiłam bezwiednie kilka kroków, zanim zrozumiałam, że to już koniec. Janusz zostanie tutaj na 

zawsze. Nie!  

– Nie! – szarpnęłam się tak mocno, że Załganow musiał użyć obu rąk, aby mnie utrzymać. – Janusz! 

Janusz!!!  

Bandyta zatkał mi usta pulchną dłonią i niemal wlokąc, doprowadził do drzwi. Kiedy kopnął je nogą, 

sięgnął do kieszeni i obrócił w zamku mały kluczyk.  

– Ostrożności nigdy za wiele – zarechotał i popchnął mnie na górę.  

Triumf nad Januszem najwyraźniej uradował go jak prezent od Świętego Mikołaja.  

– Sadysto! – szepnęłam, nie mogąc powstrzymać drżenia szczęki. Reszta ciała też zresztą pokryła 

się już gęsią skórą. – Ty ohydny sadysto! – krzyknęłam, ale nie dodałam nic więcej, bo przez zamknięte 

drzwi z podziemia wydobył się jednostajny stukot. Jakby mocne uderzenia w twardy przedmiot.  

Nie miałam siły się uśmiechnąć, ale w duchu zapalił się jeden maleńki płomyk.  

Janusz się nie poddał.  

 

 

sobota, godz. 11.15 
Samochód przyhamował tak gwałtownie, że Załganow uderzył głową w zagłówek kierowcy.  

– Sorry, szefie, pies... – zaczął Ziotas ze zrośniętymi brwiami, wskazując dużego czarnego owczarka 

belgijskiego przebiegającego drogę w poprzek. Nie dodał jednak nic, bo wszyscy ze zdziwieniem 

zobaczyliśmy ludzką rękę zsuwającą się z dachu samochodu na przednią szybę. Dłoń oparła się na szkle, 

po czym błyskawicznie wróciła na dach. Ale ktoś, kto ukrywał się nad nami, musiał sobie zdawać 

sprawę, że został zauważony, bo zanim Janosik wyskoczył z zatrzymującego się samochodu, pasażer na 

gapę wylądował miękko na piachu.  

Mirek!  

Mimo ubrania i twarzy pokrytych warstwą zaschniętego błota rozpoznałam go natychmiast. Cóż 

robi rowerzysta Mirek w tej historii? Czy i jego zadanie związane jest z ciemnymi interesami 

Załganowa? Ale skoro ja zajmuję się sprzedażą dziewcząt, a Janusz narkotykami, jakimi sprawkami 

zajmuje się Mirek?  

Z wyjaśnieniami trzeba było poczekać. Chłopak wyglądał, jakby wahał się, czy uciekać, czy raczej 

rzucić się na ochroniarza, ale zanim zdążył zde-cydować, Janosik sięgnął pod kurtkę i wyjął stamtąd 

duży czarny pistolet!  

Byłam pewna, że pogrozi Mirkowi i zacznie się wypytywanie, ale on po prostu bez słowa podszedł 

do chłopka i na odlew uderzył go w twarz.  

– Co robisz, draniu?! – krzyknęłam, widząc, jak z rozdartego policzka cieknie Mirkowi struga krwi. 

Chłopak nawet nie podniósł dłoni do twarzy, tylko wstał i sięgnął do kieszeni.  

– Wypuścić dziewczynę – powiedział, unosząc w dłoni... wieczne pióro.  

– A co – uśmiechnął się Janosik wyższy od Mirka o głowę. – Opiszesz mnie tym piórkiem w 

magazynie dla prawdziwych komandosów?  

– Po prostu nacisnę. Co się stanie później, dowiesz się, jeżeli...  

Za dużo mówił. Ale pewnie nie wiedział, że Załganow dobiera sobie wyjątkowo bezwzględnych 

współpracowników. W trakcie przemowy Mirek miał okazję skierować wylot pióra w twarz Janosika i 

wystrzelić porcją gazu tak, jak i ja to zrobiłam niedawno. Potem mógłby skoczyć w las. Ale chciał 

skończyć swoją kwestię. I to go zgubiło.  

Janosik uniósł pistolet i bez zmrużenia oka pociągnął za spust.  



Przerażona złapałam się za twarz, poczułam, że krew odpływa z niej natychmiast. Trwało to 

nieskończenie długo, dobre pięć sekund, kiedy wielkie, rozszerzone oczy Mirka zamknęły się, a łzy 

zalały policzki. Chłopak, bezskutecznie usiłując nabrać powietrza, przyklęknął, a potem upadł na bok.  

Odetchnęłam.  

Janosik strzelił gazem.  

– Zabieramy go, nie? – zwrócił się do Załganowa, po czym wrzucił Mirka na siedzenie obok mnie, 

jakby ten nic nie ważył. Podniósł jeszcze upuszczone pióro i schował do kieszeni kurtki.  

Moje oczy po chwili też się zaszkliły.  

Wmówiłam sobie, że to od oparów gazu.  

 

 

sobota, godz. 11.30  
– Jego związać i do pozostałych – rozkazał Załganow, kiedy Ziotas ze zrośniętymi brwiami 

zatrzymał samochód i odczekał, aż potężna, kuta bramy zamknie dostęp do posiadłości. Identyczny 

samochód, który dołączył do nas tuż za Bagienkiem, zniknął nam gdzieś po drodze.  

– Mówisz, że nie znasz tego chłopaka? – powtórzył Załganow.  

Prócz głośnego zaprzeczenia, abym kiedykolwiek go widziała, nie było sensu się odzywać. Mirek 

najwyraźniej skoczył na dach samochodu w chwili, kiedy ruszyliśmy spod Bagienka. Musiał się kryć 

na grubym konarze sosny przechodzącym nad drogą. Czy chciał mnie ratować? A może po prostu jego 

droga krzyżowała się z moją ścieżką? I Janusza?  

Miałam szansę się dowiedzieć: chłopak ocknął się już i niezgrabnie przecierał oczy.  

– Wyłazić – rozkazał Janosik, teraz już bezceremonialnie trzymając w dłoni pistolet. – Najpierw 

chłopak.  

Kiedy brudny i zmarznięty Mirek (czyżby zażywał kąpieli w bagnie razem z Januszem?!) wyszedł 

z pojazdu i rzucił okiem na dziewiętnastowieczną willę ukrytą w ogrodzie, Załganow na jego dłoniach 

zatrzasnął kajdanki.  

Mnie oszczędzono wiązania, ale wciąż ubrana tylko w bieliznę, nie miałam nawet iskry nadziei na 

ucieczkę. Marzyłam nawet, aby mnie już zamknęli, byle w ciepłym pomieszczeniu.  

Załganow ujął mnie pod rękę i poprowadził do drzwi budynku. Za nami ruszyli ochroniarze z 

Mirkiem.  

Janosik wepchnął chłopaka do dużego pomieszczenia na piętrze, a potem wprowadził mnie i kazał 

usiąść na kanapie.  

Bez słowa odwrócił się i zatrzasnął drzwi, przekręcając w nich klucz.  

– A co ty tu robisz? – skoczyła do mnie najbliżej stojąca dziewczyna, jednocześnie rzucając 

zaciekawione spojrzenie na chłopaka.  

Po dłuższej chwili udało mi się skupić wzrok.  

– Kika? – wyszeptałam. – Michalina?  

Były tam także pozostałe dziewczyny z kontenera, do tego jeszcze pięć innych w wieku szesnastu–

osiemnastu lat. Każda z nich nadawała się na okładkę czasopisma, a więc, w rozumieniu Załganowa, do 

sprzedaży. Przerażające. Czy zdawały sobie z tego sprawę?  

Poza Michaliną i Kiką wszystkie wciąż pozostawały w stanie narkotycznego otępienia. Widocznie 

piły wodę, zanim oprzytomniały i zrozumiały, co Michalina ma im do powiedzenia.  

– Co oni ci zrobili? – zapytała Kika i przykucnęła przy mnie. Krótko strzyżona, o młodej, pociągłej 

twarzy, nie pasowała do tych powabnych młodych kobiet.  

– Nic mi nie zrobili – uspokoiłam ją. – Można się stąd wydostać? Dajcie mi jakieś ubrania!  



Sama siebie zadziwiłam energią, która się we mnie pojawiła. Co jak co, ale sprzedać się nie dam! 

Po tym, co zrobili z Januszem, będę walczyć, aż Załganow znajdzie się w więzieniu.  

Albo...  

Przeraziła mnie myśl, że dopuszczam do siebie możliwość pozbawienia kogoś życia. Czy jednak 

teraz, kiedy on ma na sumieniu Janusza, a mnie wcześniej niemal zmusił do wstrzyknięcia chłopakowi 

śmiertelnej dawki narkotyku, czy po tym wszystkim Załganow zasługuje na nazywanie go człowiekiem?  

Michalina sięgnęła po wypchaną torbę stojącą przy regale z książkami. Wyjęła z niej kilka ciuchów.  

– Weź dżinsy i zielony sweter Majki. Macie podobną figurę, będzie wygodnie.  

Na dźwięk swojego imienia śliczna blondynka o długich, prostych włosach i orzechowych oczach 

podniosła głowę, spojrzała błędnym wzrokiem przed siebie, po czym znów zapadła się w głęboki fotel.  

– Byle ciepło – wybąkałam i sięgnęłam po spodnie, jednocześnie podchodząc do maleńkiej 

umywalki umieszczonej w kącie pokoju. – Ubrania wam zostawili, zabrali tylko dokumenty, tak?  

Spojrzały na mnie z jeszcze większym zainteresowaniem.  

– A kim ty jesteś?  

Zbyłam pytanie i przemyłam twarz. Piekło!  

Zacisnęłam zęby, ubrałam się, do kieszeni schowałam porcelanowego słonika i podeszłam do okna. 

Nie było zakratowane, ale skok z drugiego piętra nie wchodził w rachubę. Za to nikt nie pomyślał o 

piorunochronie, który biegł tuż przy oknie. W Fundacji byliśmy szkoleni w takich wędrów-kach...  

– Wy zostajecie, przyjdziemy po was. Mirek, możesz chodzić?  

Skinął głową, uśmiechając się do mnie przyjacielsko. Usiadłam na parapecie i rozejrzałam się 

uważnie. Trwało to dłużej, niż powinno, ale właśnie zdałam sobie sprawę, że ostatecznie zaszła we mnie 

jakaś potworna zmiana.  

Tak przerażająca, że bałam się o niej myśleć.  

Dotąd inni nazywali mnie zimną i odpychającą. Ale był to mur stworzony na potrzeby wszystkich 

podrywaczy, śliniących się sąsiadów i tych, którzy zobaczyliby mnie chętnie na imprezach 

alkoholowych. Nie bawiło mnie to zupełnie, tak jak odrażający byli ci, którzy z papierosem w ustach i 

butelką piwa w dłoni proponowali mi wspólne wakacje...  

Ale to była poza.  

Dziś natomiast poczułam, że po tym, co stało się z Januszem... Po tym mogę mówić i robić wszystko, 

ale coś się we mnie wypaliło. W środku byłam zimna i wyrachowana, byłam kalkulatorem zatopionym 

w lodowej bryle.  

Liczyła się tylko skuteczność.  

Czy o takiego agenta operacyjnego chodziło Mistrzowi?  

Do okna podeszła Michalina.  

– Chwileczkę – uniosła dłoń i w pokoju nastała cisza. – Kika zdążyła mi powiedzieć, że jesteś 

Katarzyna i mnie poszukujesz. Czy to prawda?  

– Tak – odpowiedziałam, szarpiąc przy tym piorunochron przy jednym z zaczepów wpuszczonych 

w mur. Ani drgnął. – Tyle że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Nie chodzi tylko o ciebie.  

Michalina uniosła palec, jakby zgłaszała się do odpowiedzi.  

– W porządku. Czy robisz to na zlecenie mojego ojca?  

Dzwonek alarmowy odezwał się w mojej głowie.  

– A gdyby, to...?  

– To ja dziękuję za twoje usługi. Nie wrócę do niego. Niech lepiej na Zachodzie za pieniądze robią 

ze mną to, co on robił za darmo...!  



I nagle ta władcza, opanowana dziewczyna wybuchła płaczem, ukryła twarz w obu dłoniach i usiadła 

na podłodze w miejscu, w którym stała. Szlochała niemal bezgłośnie, tylko jej ramiona drgały 

równomiernie.  

Kika podeszła do niej i objęła ją ramieniem.  

– Miśka, ona nam pomoże. Jest w porządku. Nie przysłał jej ojciec.  

Spojrzałam na nią przelotnie. Mogła spróbować wyrwać siostrę ze szponów Załganowa. Może ona 

sama uwolni się od ojca, który traktował ją jak zabawkę... Ale nikt nie uwolni jej od wspomnień. To 

przerażające.  

– Dasz radę? – zapytałam Mirka, z niepokojem spoglądając na jego lewą rękę. Trzymał ją pod kątem 

od chwili, kiedy upadł po ciosie Janosika. Zwichnięta czy złamana?  

– Idź. Pójdę za tobą – powiedział i ruchem głowy wskazał okno. Też musiał sobie zdawać sprawę, 

że liczy się czas.  

Znajdując oparcie dla stóp, lekko odchylona, łapałam mocno drut piorunochronu i płynnie, 

spokojnie, wędrowałam w dół. Nie rozglądałam się – nic nie uzyskałabym w ten sposób, prócz straty 

czasu. 

Na placu dwadzieścia metrów dalej robotnicy opróżniali zbiornik w toaletach, a pomarańczowy 

beczkowóz zasłonił najbliżej stojącego ochroniarza. Chyba tylko dlatego udało mi się niepostrzeżenie 

zeskoczyć na trawę i ukryć się za załomem muru.  

Mirek schodził długo. Za rogiem pojawił się w dwie minuty później.  

– Co teraz? – wyszeptał.  

– Policja – odrzekłam. – Czas na zwykłą policję. W końcu mamy tu dziewczyny uprowadzone i 

przetrzymywane po wpływem narkotyków.  

Odwróciłam się, by pobiec w stronę niskiego starego muru, za którym szumiały wysokie sosny – 

naturalne schronienie. Nie pobiegłam jednak, a zamiast tego poczułam, że żołądek podchodzi mi do 

gardła.  

Mirek, który zdążył już ruszyć, wpadł mi na plecy.  

– Przepraszam... – szepnął i znieruchomiał.  

Przed nami, na ścieżce, stał mężczyzna z gładkim czarnym pistoletem. Dwa kroki za nim, z 

założonymi rękami, siedzieli na parkowej ławeczce jeszcze dwaj.  

– Wybieracie się gdzieś?  

Na tekst rodem z głupiego filmu należało odpowiedzieć równie głupio. Postarał się o to Mirek:  

– Randka, dobrodzieju. To się nazywa randka.  

Całą trójką podeszli do nas i już bez słowa pchnęli mnie w stronę dziedzińca. Mirka prowadzili z 

tyłu.  

Opuściłam głowę, ale wciąż czułam, że jakby wbrew beznadziejnej sytuacji mój umysł kojarzy 

szybko i wyciąga wnioski.  

Pierwsze, co dostrzegłam, to jednego z pasażerów beczkowozu, którego obszukiwał Janosik.  

– Janusz...! – wstrzymałam oddech, bojąc się uwierzyć w to, co zobaczyłam.  

Gdyby bowiem okazało się złudzeniem, chyba oszalałabym z bólu.  

– O, skurczybyk! – szepnął z tyłu Mirek i to mi wystarczyło za potwierdzenie. A więc Januszowi 

udało się wydostać z podziemi i dotarł aż tutaj.  

Ale jak?  

Jak?!  

Mężczyźni wprowadzili nas do drewnianej komórki, w której kiedyś pewnie przechowywano 

narzędzia ogrodnicze. Przylegała do muru i z domu była niemal niewidoczna.  

– Rączki! – zażądał najniższy z mężczyzn, za to najpotężniej zbudowany.  



W minutę przywiązał nas oboje do grubego pala podtrzymującego stromy daszek i czekał, aż 

podejdzie Załganow, którego słowa wyraźnie się zbliżały.  

–...ile zniosła ze strony takiego starego satyra jak ja – mówił do kogoś z wyraźną satysfakcją, jaką 

daje ostateczne zwycięstwo. Pochylił się, przekraczając próg, i spojrzał na mnie. – Aż mi cię szkoda, 

dziewczyno, że niczego nie osiągnęłaś. Do dziś nie wiem, o co ci chodziło, ale po twojej minie widzę, 

że nie jesteś zadowolona ze swojej misji – zatrzymał się i odczekał, aż jego ochroniarze wprowadzą do 

środka Janusza przebranego w strój pracownika oczyszczalni. Potem znów odwrócił się do mnie. – 

Chciałaś odkryć mój sejf? Poznać środowisko? Nieważne... Powiem ci tylko, że twoje zdjęcia wyjdą 

naprawdę super. Kazałem Czarnemu wysłać je do wywołania, jutro będą na biurku klienta. Szkoda, że 

nie będzie mógł cię obejrzeć w rzeczywistości. To poważny, niemiecki wydawca. Mógłby ci zrobić 

sesję... A tak, ukażą się twoje zdjęcia. Zamiast nekrologu... Bo dziś żegnamy się już naprawdę na 

zawsze. Na zawsze! – przyjrzał się, jak Janosik umieszcza za nami, przy ściance, mały ciężki chlebak. 

Nawet będąc niepoprawną optymistką nie mogłabym uwierzyć, że jego zawartość stanowią drożdżówki.  

Mirek głośno przełknął ślinę. Pewnie pomyślał o tym samym.  

Tymczasem Załganow wyjął z kieszeni jakieś pudełko z przyciskami i rzekł niemal uprzejmie:  

– To wystarczy, żeby was wysłać na księżyc.  

– No to do zobaczenia – odezwał się nagle Janusz przez ściśnięte gardło. – Do zobaczenia tam, gdzie 

wiesz.  

Co on wygaduje?!  

Załganow łypnął na niego podejrzliwie.  

– To znaczy gdzie?  

– W piekle, załgany bandyto. W piekle – wciąż spokojnie odpowiedział Janusz.  

Tymczasem bandyta pokręcił głową.  

– Aleś ty, chłopcze, twardy. Aż głupio, że muszę cię usmażyć. Ale chyba nic nam nie wyjdzie ze 

współpracy?  

Rzuciłam na Janusza błagalne spojrzenie. Może zaproponuje mu jakiś układ, cokolwiek, co 

odciągnie w czasie egzekucję...  

– Zrób coś – wyszeptałam i poczułam na policzku pojedyncze łzy. – Powiedz mu!  – czułam, że w 

gardle rośnie mi wielka kula. Jak ja mam powiedzieć publicznie to, do czego jeszcze tydzień temu nie 

potrafiłam się przyznać samej sobie? Spojrzałam mu w oczy, a potem spróbowałam spojrzeć w 

przyszłość. I nie zobaczyłam nic. Cóż więc miałam do stracenia? Nachyliłam się i wyszeptałam: – Ja 

cię kocham!  

Janusz przez chwilę wyglądał, jakby nie rozumiał, co się wokół niego dzieje. Wreszcie odwrócił się 

do Załganowa.  

– Widzisz, człowieku... co do współpracy, to zgoda... – skinął głową. 

Sądziłam, że teraz zaproponuje cokolwiek, co nas uratuje. A on niemal nakazał Załganowowi podać 

się i z narkotykami pojechać na policję!  

Zwariował!  

Opuściłam głowę. Coś dziwnego działo się z Januszem. Może ciągłe napięcie spowodowało u niego 

taką reakcję? Najwyraźniej jednak nie zdawał sobie sprawy, że właśnie zaprzepaścił ostatnią szansę 

ratunku.  

Pogrzebał nas!  

Tak właśnie wówczas myślałam.  

Tymczasem Załganow z uśmiechem zaprezentował nam małe pudełko z guzikiem.  

– Za chwilę nacisnę przycisk – stwierdził z satysfakcją.  



Boże, jak ja go nienawidziłam! I znienawidziłam go bardziej, kiedy  po chwili oświadczył, że Mistrz 

przed laty był przemytnikiem heroiny.  

A cóż to za bzdury! Czy Załganow sądzi, że chociaż przez chwilę w to uwierzymy?  

Mirek uniósł głowę i z osłupieniem spoglądał na bandytę. Za to Janusz kiwał głową, jakby słuchał 

starej, dobrze znanej bajki.  

– Wasz wielki Dionizy był małym mafiozą – ciągnął Załganow. – Tyle wam chciałem powiedzieć. 

Dopiero potem mu odbiło i zaczął się nawracać. Bo miał syna, a teraz już nie ma. Zdziwieni? A to 

jeszcze nie wszystko. Ten załgany facet był...  

– ...twoim bratem – dokończył za niego Janusz. – A teraz spadaj, stary capie!  

Wystarczył ułamek sekundy, by zrozumieć, że Załganow nigdy jeszcze nie był tak zaskoczony. 

Tylko moje niedowierzanie mogło się z nim równać.  

Ten stan nie trwał jednak długo. Niski, tęgi człowiek przymknął powieki, zacisnął zęby i zmarszczył 

czoło. A w następnej chwili uderzył Janusza w twarz tak mocno, że głowa chłopaka odskoczyła w tył.  

Przygryzłam wargę, aby nie krzyknąć. A potem znieruchomiałam, bo przez moment, kiedy 

Załganow odwrócił się i znikał za drzwiami, przez twarz Janusza przebiegł uśmiech zadowolenia.  

Co się dzieje?  

Wpatrywałam się w Janusza, kątem oka rejestrując tylko, że prawie wszyscy ochroniarze odjeżdżają 

jednym samochodem, jedenaście dziewcząt zostaje upakowanych do drugiego identycznego, tego, 

którym sama tu przyjechałam, i również znikają na drodze przez park. Nie obeszło mnie, że człowiek w 

czarnym garniturze, który pojawił się nagle nie wiadomo skąd, pali przed wyjściem z domu stertę 

papierów, by podążyć za Załganowem do starej nysy, wypełnionej teraz białymi woreczkami. Wciąż 

wpatrywałam się w twarz Janusza, który na coś czekał.  

I nagle przyszło mi do głowy jedno: on czeka na śmierć! Boże mój słodki, on z wytęsknieniem 

czeka, aż Załganow naciśnie przycisk! Musiał zupełnie odejść od zmysłów!  

– On nas wysadzi w powietrze – odezwałam się wreszcie. Nie mog-łam w milczeniu czekać na 

koniec.  

Janusz ruchem głowy wskazał mi swoje związane dłonie, którymi wykonywał ruchy posuwiste.  

– Oj, nie maż się, tylko sprawdź, czy to się przeciera – zwrócił się do mnie, jakbym była niesfornym 

przedszkolakiem. – popatrz sobie na Mirka, stoi i milczy.  

– On nas wysadzi... – próbowałam mu uświadomić to, co było dla mnie oczywiste.  

Mirek nie mówił nic – w napięciu obserwował twarz Janusza.  

Ja też.  

– On nas...  

Nie skończyłam. W uszach zabrzmiał mi grzmot, jakiego jeszcze nigdy nie słyszałam. Przez długie 

trzy sekundy czekałam, aż piorun uderzy gdzieś blisko. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to, co 

usłyszałam, jest po prostu odgłosem eksplozji, której echo powracało właśnie zwielokrotnione znad 

lasu, niosąc z sobą przebłyski pożaru.  

Załganow nacisnął przycisk.  

A my żyjemy.  

Nie rozumiałam, co się stało, kiedy Janusz pokiwał smutno głową. Wciąż nie kojarzyłam absolutnie 

nic, kiedy do drewnianej komórki wpadł czarny owczarek i próbował przegryźć więzy chłopaka.  

Minuty mijały, a ja bezskutecznie szukałam rozwiązania w nieruchomej twarzy Janusza.  

 

 

sobota, godz. 14.45 
Dłuższą chwilę się kłócili, zanim Janusz dostrzegł, że Mirek i ja wciąż tu jesteśmy.  



– To jest Grześ, mój sprzymierzeniec – Janusz przedstawił wreszcie chudego chłopca, który pojawił 

się nagle, jak przedtem owczarek, a teraz rozcinał nam więzy szkłem znalezionym pod nogami. – A co 

do bomby: zanim mnie tu nakryli, podsłuchałem ich rozmowę. Wiedziałem, co planują. Podrzuciłem na 

tył ich samochodu zawartość plecaczka, który widzicie tam, za nami.  

– A co jest w takim razie tutaj? – wskazałam mały chlebak, kiedy ochłonęłam z pierwszego wrażenia. 

Wciąż wydawało mi się, że to już koniec, że nawet nie warto się odzywać.  

A jednak świat trwał nadal.  

– Sprawdź sobie – odpowiedział obojętnie Janusz, rozcierając obolałe nadgarstki.  

Wszyscy zostaliśmy związani mocno i bezwzględnie.  

Sprawdziłam. Tkwiła tam cegła, taka sama, jakich stos widziałam przed budynkiem. Kiedy to 

wszystko się skończy, Janusz będzie mi musiał wyjaśnić parę kwestii.  

Wyszłam z komórki i spojrzałam na płonące resztki nysy. Na szczęście jej część zasłaniały drzewa, 

ale i tak domyślałam się, jak się to odbyło. Załganow i mężczyzna w garniturze wsiedli do samochodu, 

po czym guzik został naciśnięty...  

Mieliśmy zginąć my. Ale Janusz w tajemniczy sposób podrzucił bombę do samochodu z 

narkotykami...  

Rozdygotana usiadłam na stercie szarych cegieł obok Janusza opartego o mur. Spojrzałam na 

wierzchołki drzew. Kiedy dotarło o mnie, co zrobił, nie mogłam spojrzeć mu w oczy.  

– Kim ty jesteś? – szepnęłam, ledwie poznając swój głos.  

Ani drgnął.  

Mówiłam do niego, a on siedział wpatrzony w dal. Pytałam, dlaczego nie wyrzucił bomby do lasu. 

Nie odpowiedział.  

– Jak mogłeś to zrobić? – zapytałam wreszcie. – Czy mam się już ciebie bać?  

Zamiast odpowiedzieć, usiadł obok i dotknął mojej dłoni dokładnie tak, jak marzyłam po tysiąckroć. 

Ale akurat w tej chwili nie byłam w stanie znieść jego dotyku.  

Wyszarpnęłam rękę, wciąż na niego nie spoglądając.  

Zaczął tłumaczyć, że musiał, że nie mógł pozwolić, by odjechał transport narkotyków...  

– Przecież sama wiesz, jaki to był wredny typ! – wycelował we mnie palec.  

Uderzył w czuły punkt, choć pewnie nieświadomie. Na pewno nieświadomie.  

– I tylko ja wiem! Nikt się nie dowie! – pozwoliłam strudze łez popłynąć po policzkach. – Ale... 

Ale... Ale nie mówimy o nim, tylko o tobie. Chyba za dobrze cię wyszkolili w Fundacji. Jeśli na tym 

polegało to twoje zadanie, to sam rozumiesz, że ja nie mogę... – zająknęłam się. – Przecież to 

niemożliwe, aby kazali mu zabić człowieka! A może...? Po prostu nie mogę z tobą... – ciągnęłam. – Przy 

tobie czułaby się... Wiesz doskonale! – krzyknęłam wreszcie, bo zamiast przerwać mi w odpowiedniej 

chwili, wlepiał we mnie spojrzenie pełne niezrozumienia.  

Przecież był inteligentny, musiał rozumieć to, co próbowałam mu wytłumaczyć.  

Odwróciłam się i pobiegłam w stronę grubego drzewa. Musiałam przez chwilę pobyć sama. 

Zobaczyłam jeszcze, że Janusz siada pod innym i wpatruje się w dal...  

I w tym momencie ponownie wróciły do mnie uczucia, obawy, a przede wszystkim obraz jedenastu 

uprowadzonych dziewcząt i lista adresów, które powinny trafić w odpowiednie ręce.  

Westchnęłam ciężko i spojrzałam w ślad za samochodami, które odjechały przez park. Teraz dopiero 

pojawiły się tam trzy policyjne wozy na sygnale.  

To jeszcze nie koniec pracy – otrzepałam się z ciężkich myśli i biegiem ruszyłam przez park.  

Tuż przede mną, jakby uciekając przed policją, przemknął Mirek.  

 

 



sobota, godz. 15.50  
– Musieli się ukryć w okolicy, wiedzą przecież, że policja ustawi blokady – szeptałam do siebie, 

starając się dodać sobie otuchy i wiary w siebie. Zamilkłam tylko na chwilę, kiedy mijałam człowieka 

ubranego w dżinsy i koszulę Janusza. Wyjaśniło się, skąd pochodził kombinezon.  

– Mieli najwyżej pół godziny – rozumowałam dalej. – I żadnego szefa. Ale przecież byli przekonani, 

że obaj ich szefowie dotrą cało z narkotykami do kryjówki. Teraz więc uzbrojeni w cierpliwość czekają 

zaszyci w jakiejś norze... W norze... Zaraz, nora...!  

Białe światło przed oczyma pojawia się czasem, kiedy walczymy z własną pamięcią, i nagle dociera 

do świadomości ten jeden poszukiwany szczegół. Nora! Załganow nazwał norą pewne miejsce, w 

którym raz już byłam...  

Skręciłam w prawo przez las. Pożyczone dżinsy były luźne i wygodne, sweter chronił przed 

chłodem, ale nie przed komarami. Dlatego w za dużych trampkach rzuciłam się dzikim biegiem ścieżką 

obok torfowiska. I pewnie dlatego wpadłam na czas na teren nieczynnego tartaku.  

Drzewna nora.  

Miejsce, w którym musiałam dać zastrzyk Januszowi, obeszłam z daleka, przyglądając się 

uchylonym drzwiom. Jeśli ktoś był w środku, milczał jak zaklęty. I gdybym przybiegła w minutę 

później, pewnie straciłabym jedyną okazję odkrycia prawdziwej nory.  

Dźwięk zapinanego zamka błyskawicznego nie jest sam w sobie przerażający. Jeśli jednak rozlega 

się nagle dwa metry dalej, w krzakach, może przyprawić o zawał serca.  

Czarny zapiął sprane dżinsy i wyszedł z krzaków. Do kieszeni schował spory radiotelefon. 

Rozglądając się uważnie, przebrnął przez stertę desek i na przełaj przez główny plac nieczynnego 

tartaku doszedł do niskiego blaszanego pawilonu pokrytego w całości rdzą. Nie wskoczył jednak do 

środka – minął zamknięte na głucho podwójne drzwi i uniósł klapę w ziemi przylegającą do ściany 

pawilonu.  

– To ja, to ja – oznajmił, po czym po drabinie wszedł w ziemię, oczywiście zamykając za sobą właz. 

– Helikopter będzie za dwadzieścia minut! – zdążyłam jeszcze usłyszeć.  

Zamarłam. Helikopter! Czyli nici z powiadomienia policji! W dwadzieścia minut nie miałabym 

możliwości dotrzeć do jakiejkolwiek cywilizacji! Chodziło o czas; przecież właśnie walcząc o czas, 

uciekłam z posiadłości. Gdybym poczekała na policję, nie pozwoliliby mi ruszyć się gdziekolwiek. 

Mirek chyba też to rozumiał...  

Stanęłam za barakiem. Aby spróbować odbić dziewczyny, muszę się posłużyć głową.  

Gdzie one są?  

Wykluczyłam od razu możliwość, że sprowadzili je do tej piwnicy. Jedenaście młodych kobiet pod 

działaniem narkotyku, Michalina i Kika też przecież udawały oszołomione, nie zeszłoby po drabinie. A 

już na pewno nie nadawałyby się potem ze złamaniami i sińcami do wystawienia na „aukcji”. Poza tym 

ci ludzie przyjechali tu dwoma samochodami. Gdzieś te pojazdy muszą stać...  

Spojrzałam pod nogi. Właśnie zadeptywałam wyraźny ślad szerokich opon. Prowadził do baraku, a 

stąd do niskiej stodoły. Tak przynajmniej ten budyneczek mi się kojarzył, choć nie potrafiłam sobie 

wyobrazić, do czego mogła się przydać stodoła w tartaku.  

Dwadzieścia minut!  

Jeśli wyląduje tu helikopter, będą chcieli przerzucić do niego dziewczyny. Sami ochroniarze nie 

polecą, musi to być i tak spora maszyna, jeśli zabierze jedenaście osób.  

Jak to urządzić, aby transport półprzytomnych dziewcząt przebiegł sprawnie? Podjechać 

samochodem do helikoptera! A więc Michalina, Kika i pozostałe więźniarki pewnie nadal siedzą 

stłoczone w furgonie.  

Pobiegłam w stronę zarośli i wzdłuż wielkiej tartacznej polany zaczęłam podchody pod stodołę.  



 

 

sobota, godz. 16.00 
– Łap gówniarę, no leć, na co czekasz?! – usłyszałam za sobą donośny głos. Tupot kilku par butów 

dobiegł z dwóch stron równocześnie.  

Pędziłam jeszcze przez chwilę, po czym wykonałam nagły zwrot w lewo i wskoczyłam za szerokie, 

żelazne drzwi sporej hali. Pod jej sufitem wisiały łańcuchy zakończone hakami, wybite oczodoły okien 

spoglądały smutno, wpuszczając do środka niewiele światła.  

Wzięłam w ręce wcześniej upatrzony płat blachy i znieruchomiałam.  

Dysząc ciężko, nasłuchiwałam, dziwiąc się, jacy gapowaci potrafią być ochroniarze. Szeleściłam 

krzakami, pochrząkiwałam i kopałam kamyki trzydzieści metrów od nich.  

Ci całą czwórką rozglądali się, jak na filmach, ale przez dobre trzy minuty nie potrafili mnie 

dostrzec. Dopiero sam Janosik raczył zwrócić uwagę na intruza.  

Kiedy przekonałam się, że samochody, w tym jeden z dziewczynami, rzeczywiście czekają w 

stodole, zastosowałam prosty manewr: zamiast próbować walczyć z czterema stróżami, co nawet w 

wyobraźni skazane było na niepowodzenie, należało ich wywabić i w tym czasie pozbawić bandę 

„towaru”.  

Kiedy tylko przebrzmiał odgłos pogoni, ruszyłam w stronę szerokiej bramy. I właśnie w tym 

momencie w wejściu stanął Janosik. Rozejrzał się, ale, zgodnie z twierdzeniami ekspertów Fundacji, 

amatorzy zawsze patrzą wokół na wysokość własnych oczu. A oczy Janosika sięgały niemal dwóch 

metrów, więc w pierwszym momencie nie dostrzegł o wiele niższej dziewczyny...  

Postanowiłam iść na całość. Zrobiłam w jego stronę dwa kroki i krzyk-nęłam:  

– Znowu zapomniałeś zapukać!  

Zdezorientowany spojrzał na mnie i uniósł brwi:  

– Że co?  

Odchyliłam blachę za siebie.  

– Mówiłam, że za trzecim razem oberwiesz! – zamachnęłam się, ale zdążył się zasłonić. Był 

zdecydowanie za szybki: zamiast paść, tylko się zachwiał.  

Skoczył w moją stronę i z wściekłością na twarzy sięgnął do mojego gardła.  

– Ty mała glisto! – warknął i poczułam, że wielka mocna dłoń zaciska się na mojej szyi.  

Czarne koła i białe błyski – to wszystko, co zobaczyłam przed oczyma. Płuca domagały się 

powietrza, gardło bolało potwornie, a on wciąż bez słowa ściskał mocniej i mocniej...  

Nie miałam pod ręką niczego, czym mogłabym uderzyć. Machnęłam rękami, ale wszelkie próby 

wyrwania się skazane były na niepowodzenie. I wtedy natrafiłam ręką na kieszeń, w której krył się mały, 

porcelanowy słonik.  

Wyjęłam prezent i zacisnęłam go w pięści.  

W chwili, kiedy ból niemal rozsadził mi głowę, zamachnęłam się i uniesioną trąba słonika trafiła 

Janosika... w oko!  

Zawył jak potępieniec, obiema dłońmi łapiąc się za twarz.  

Moje płuca wciągnęły haust powietrza, potem drugi, i szybko zaczęłam wracać do normy.  

Tymczasem Janosik już rozpoczął kontratak: jedną dłonią zasłaniając oko, rzucił się z drugą do 

mojego gardła.  

Dał mi jednak te kilka sekund, a to wystarczyło. Pochyliłam się, sięgnęłam po upuszczoną przed 

chwilą blachę i uderzyłam go w wielki czerep. Nie bałam się, że uczynię mu trwałą krzywdę, nie miałam 

w końcu stalowej rury!  

Raczej obawiałam się nikłej skuteczności moich poczynań.  



Ale nie, wielki ochroniarz padł jak rażony gromem.   

Odruchowo sprawdziłam, czy oddycha – dyszał ciężko – i z kabury ukrytej pod pachą wyjęłam mu 

pistolet. Zdziwiłam się, że jest o wiele cięższy od tych, które mieliśmy na strzelnicy Fundacji.  

Wetknęłam go sobie z tyłu za pasek dżinsów i popędziłam w stronę stodoły. Nie zamierzałam do 

nikogo strzelać. A jednak...  

Kątem oka dostrzegłam, że z podziemnej kryjówki wychodzi jeden z ukrytych tam mężczyzn. Może 

dotarły do niego odgłosy pogoni?  

Dwa niebieskie furgony stały obok siebie.  

Odsuwane boczne drzwi jednego z nich były uchylone, a Michalina i Kika stały już w bramie. 

Widocznie próbowały ucieczki na własną rękę. Przerażone spojrzały na mnie.  

– Kasia?  

Nie widziałam sensu, by potwierdzać. Zamiast tego machnęłam rękami.  

– Pomóżcie mi je zabrać z samochodu! Zaraz zaroi się tu od tych ludzi!  

– Za późno – stwierdziła Kika. – Lecą tu już jak stado głodnych hien!  

Przerażona dostrzegłam trzech mężczyzn przebiegających przez plac. Nie czekając, odruchowo 

szarpnęłam drzwi kierowcy. Kluczyki tkwiły w stacyjce.  

– Wskakujcie, jedziemy! – powiedziałam i na chwilę zajrzałam jeszcze do drugiego samochodu.  

– Umiesz prowadzić? – podejrzliwie zapytała Michalina, kiedy już zatrzasnęła przesuwane drzwi i 

zepchnęła na sąsiednie siedzenie jedną ze śpiących dziewcząt.  

– Mam za sobą osiemdziesiąt godzin treningu w Fundacji – odpowiedziałam zgodnie z prawdą. – 

Ale jeśli chodzi o prawo jazdy, to nie. Nie posiadam – stwierdziłam i przekręciłam kluczyk w stacyjce. 

Złapałam mocno kierownicę z niebieską tabliczką głoszącą, że mam do czynienia z fordem.  

Silnik zagrał mocno, kiedy nacisnęłam pedał gazu.  

Ford miał automatyczną skrzynię biegów. Złapałam lewarek, nacisnęłam szeroki pedał hamulca i 

przestawiłam czarną dźwignię na pozycję drive. Potem błyskawicznie puściłam hamulec i mocno 

nacisnęłam pedał gazu.  

Samochodem zarzuciło, silnik zawył, ale zgodnie z moją wolą rzucił się w stronę ledwie uchylonych 

wrót stodoły.  

Nie chcąc mieć nikogo na sumieniu, nacisnęłam klakson. Silny, niski ton przypominał dźwięki 

wydobywające się z wielkich tirów.  

Kiedy zderzak zetknął się z drewnianą bramą, poczułam, że kierownica wgniata mi się w żebra. Cóż, 

zapomniałam zapiąć pasy!  

Gorzej poczuły się pasażerki z tyłu, bo usłyszałam łomot i głośne jęki. Brama jednak puściła, a 

zaskoczeni mężczyźni umykali na boki jak w ta-nim filmie. Uzbrojeni ochroniarze uciekali przed 

nieuzbrojoną szesnastolatką!  

Sprawiło mi to niezmierną satysfakcję.  

Przyspieszając na wielkim placu, z kieszeni wyjęłam porcelanowego słonika i ucałowałam w 

uniesioną trąbę. Przyniósł mi szczęście, bez dwóch zdań!  

 

 

sobota, godz. 16.20  
Jedenaście uratowanych dziewcząt to wspaniały sukces. Moim zadaniem było jednak odnaleźć 

adresy wielu innych „dziupli”, w których Hydra przechowywała porwane dziewczęta przeznaczone na 

sprzedaż. Dlatego nie od razu popędziłam do miasta, do bezpiecznej cywilizacji. Choć bardzo tego 

pragnęłam.  



Pod drzewami przeczekałam przelot dużego helikoptera i bez większych problemów poprowadziłam 

samochód polną drogą wzdłuż iglastego lasu.  

– Będą nas ścigać! – Michalina w pewnej chwili nachyliła się do mo-jego ucha.  

– Helikopterem? Nigdzie tu nie wylądują – odparłam, skręcając gwałtownie.  

– Następnym samochodem!  

Podałam Michalinie drugą parę kluczyków.  

– Bez tego raczej nigdzie nie pojadą. Przecież nie zaglądałam do tamtego auta z czystej ciekawości... 

Naprawdę nie interesowało mnie, ile cylindrów ma silnik.  

Kierowanie było przyjemne i mogłabym to polubić. Zresztą już podczas szkoleń na specjalnym torze 

w Puszczy Kampinoskiej czułam, że pokocham siedzenie za kółkiem. Ale nie było sensu się rozpędzać: 

kilometr dalej zatrzymałam pojazd przy drewnianej, starej chatce z zawieszonym na niej 

przedpotopowym automatem telefonicznym.  

Nie zamierzałam nigdzie dzwonić.  

Kiedy stanęłam przed drzwiami, nastrój uległ nagłej zmianie. Zła na zdrajcę uderzyłam pięścią w 

drzwi, a kiedy otworzył, bezceremonialnie wepchnęłam go do środka i zza paska wyjęłam pistolet. 

Wcześniej upewniłam się, że jest zabezpieczony i nie wypali.  

Na widok broni mężczyzna cofnął się pod ścianę i uniósł ręce pod sam sufit.  

– Nie rób tego! – wybełkotał, kiedy podeszłam do stołu.  

– Czego? – zapytałam. – Przyszłam tylko wypić tę herbatę, której poprzednio nie zdążyłam.  

– Ale... wystygła.  

Pochyliłam się i ze szpary pod parapetem wyjęłam zieloną dyskietkę. Dopiero teraz kamień spadł 

mi z serca. A więc nikt się nie domyślił, że kiedy Janosik przyjechał mnie uwięzić, schowałam ją właśnie 

tu.  

Wyszłam z chatki bez pożegnania, ale po chwili wróciłam, i tym razem kopnęłam w drzwi.  

Starszy człowiek stał, gdzie go zostawiłam. Znów uniósł ręce.  

Nie ma jak popołudniowa gimnastyka.  

Wciąż z pistoletem w dłoni podeszłam do ściany i jednym ruchem zdarłam plakat z nagą kobietą. 

Anatomii można się uczyć z podręcznika, a to było po prostu obrzydliwe! Kiedy skończyłam drzeć to 

paskudztwo na kawałeczki, odwróciłam się i wyszłam, trzaskając drzwiami.  

Już zajęłam miejsce za kierownicą, kiedy coś ważnego przyszło mi do głowy.  

Trzeci raz wtargnęłam do domku. Tym razem mężczyzna stał przy szafce, do której podeszłam 

stanowczo, ruchem pistoletu nakazując mu zajęcie poprzedniego miejsca.  

Wyraźnie miał dość moich wizyt.  

Sięgnęłam po telefon komórkowy i wybrałam numer sto dwanaście. Kiedy zgłosił się oficer dyżurny, 

powiedziałam:  

– Ja w sprawie tej afery, która właśnie się rozgrywa w starym domu. Jeśli szukacie ludzi, którzy 

uprowadzili dziewczyny, znajdziecie ich w starym tartaku. Tylko pospieszcie się, bo mają helikopter!  

– My też mamy, ale...  

Rozłączyłam się, wiedząc, że teraz nastąpią pytania o nazwisko i próby wyciągnięcia informacji.  

Dostali, ile potrzeba.  

Spojrzałam na przestraszonego mężczyznę, uśmiechnęłam się i z całej siły rzuciłam telefonem o 

ziemię. Spośród szczątków wygrzebałam kartę SIM i schowałam ją do kieszeni, starając się dotykać 

tylko krawędzi, aby nie zatrzeć odcisków palców.  

– Już tu nie przyjdę – obiecałam i po raz ostatni trzasnęłam drzwiami.  

Straszenie mężczyzn zaczynało mi się coraz bardziej podobać.  

Pora jednak wrócić do normalności.  



Zaczęłam od rzucenia pistoletu pod siedzenie.  

 

 

niedziela, godz. 12.40 
Skrzypienie drzwi usłyszałam po raz kolejny.  

Nareszcie!  

Janusz, blady i z napuchniętą wargą, ale cały i żywy, przyjrzał się cie-kawie każdemu z 

naszej piątki i zajął swoje stanowisko.  

A było na co spojrzeć.  

Waldek, na co dzień mistrz elegancji i wykwintnych manier, teraz eksponował szeroki gorset 

podtrzymujący mu kark. Ubrany w wytarte dżinsy i golf, niczym nie przypominał Jamesa Bonda. Za to 

spojrzenie miał jakby bardziej dojrzałe.  

Mirek wyglądał, niestety, jeszcze gorzej niż w chwili naszego nagłego rozstania.  Prócz ręki 

na temblaku miał zaklejone niemal pół twarzy, opatrunek zakrywał całkowicie prawe oko.  

Małomówna zwykle Patrycja starała się stawać bokiem, ale i tak na jej lewym policzku 

zobaczyłam świeżą ranę. Poza tym jej rozedrgane oczy i szepczące coś usta świadczyły o poważnych 

przeżyciach. Nie starała się nawet uczesać zmierzwionych włosów.  

Ewelina po raz pierwszy nie uśmiechała się, wpatrzona w ciemny te-lewizor. Nie zwracała 

uwagi na nikogo. Zdawało się, że jej myśli błądzą po obcych galaktykach.  

Poprawiłam swoją czarną sukienkę – szkoda, że straciłam tamtą, którą zdarł ze mnie 

Załganow, była bardziej elegancka – i odwróciłam twarz, bo do pomieszczenia wszedł asystent Mistrza. 

Włożył w wideo kasetę i po chwili na monitorze pojawił się obraz.  

– Witajcie – odezwał się Mistrz. Jego zamyślona twarz sprawiała wrażenie zatroskanej, ale 

nie smutnej. Jakby przewidział zakończenie tej historii. – Witajcie i pozwólcie, że za coś was 

przeproszę. Za co? Spójrzcie na drzwi za sobą...  

Odwróciłam się natychmiast.  

Odwróciłam się i odniosłam wrażenie, że w wiecznie skrzypiących drzwiach tym razem 

bezszelestnie pojawia się duch...  

Mistrz! – pomyślałam, łapiąc się za twarz jak mała dziewczynka. – Ale... on nie żyje!  

Nie sprawiał jednak wrażenia ducha. Dobrze zbudowany mężczyzna w sile wieku ubrany w 

jasne płócienne spodnie i sportową błękitną koszulę nie wyglądał na martwego.  

Mistrz – powtórzyłam w myśli i poczułam się obrażona tą całą farsą. Jak można zaaranżować 

własny pogrzeb, pozwolić mi płakać i rozpamiętywać, wysłać mnie w Polskę z ostatnią misją, swoją 

ostatnią wolą, a teraz z uśmiechem stanąć przed nami!  

Przez chwilę odniosłam wrażenie, że powinien jeszcze zrobić a ku-ku! Koniecznie a ku-ku!  

Ale nie. Tak daleko się nie posunął.  

Wszyscy znieruchomieli.  

Kątem oka dostrzegłam, że zaskoczony jest także asystent Mistrza. Zbladł, otworzył szeroko 

usta, a jego chrapliwy oddech przypominał szelest wichru pod drzwiami.  

W tym momencie zawsze opanowany Janusz odwrócił się do asystenta Mistrza ze 

złowróżbną miną. Działo się coś niezwykłego.  

– To już koniec – powiedział Janusz i wskazał mężczyznę palcem. – 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.  



– Zdrajcą?! – wybąkała Patrycja. – Więc on... – oskarżycielsko wycelowała palcem w 

człowieka ze szpiczastą bródką, po czym ukryła twarz w dłoniach. Prawie tak, jak ja.  

– Tak jest – potwierdziłam głośno. – Bandyci, których ścigałam, wiedzieli o Fundacji, o 

możliwościach naszych środków łączności. Mieli moją teczkę osobową... Ale o jego winie – 

wycelowałam w asystenta oskarżycielski palec – świadczy to, że wiedzieli, iż po sygnale SOS nikt nie 

wezwie grupy interwencyjnej. A kto odbierał sygnał? On! Ale ja zrobiłam jeszcze jedną próbę. 

Poprosiłam centralę, czyli jego – wciąż wskazywałam palcem człowieka z kozią bródką – o informację, 

czy wioska Jurki ma swojego radnego. Nie było mi to potrzebne, zresztą nie raczył odpowiedzieć, ale 

bandyci już po chwili wiedzieli, że szukam radnego. Więc to on. On!  

Odwróciłam się do Mistrza, aby zobaczyć jego reakcję. Przegapiłam więc moment, w 

którym asystent sięgnął po pistolet. Usłyszałam tylko, że mężczyzna wykrzykuje coś o głupcach, którzy 

zaprzepaścili szansę zarobienia...  

Lufa pistoletu wskazała Mistrza. Nie!  

Nawet jeśli mam pretensje do tego starszego człowieka, to nie zasługuje on na taki koniec. 

Uczynił więcej dla nas wszystkich, niż ktokolwiek mógłby od niego wymagać.  

Cokolwiek ma się stać, nie pozwolę na skrzywdzenie go! – pomyślałam i skoczyłam w 

stronę Mistrza tak, aby stanąć na drodze kuli. Niech się dzieje, co ma się dziać...  

Strzał nie padł, za to padłam ja i pozostałe pięć osób. Ku mojemu zdziwieniu wszyscy podjęli 

tę samą decyzję i w powietrzu zrobił się tłok. Sześć ciał zasłoniło Mistrza.  

A sam Mistrz? Odchrząknął lekko i przymknął oczy.  

– Jeszcze nikt nie okazał mi tyle szacunku, co wy w tej chwili – powiedział, zerkając na nas 

z sympatią. – Dziękuję wam. A teraz możecie wrócić na swoje stanowiska...  

I znów coś przegapiłam – kiedy spojrzałam w stronę asystenta, zauważyłam, że trzej ludzie 

otoczyli go, jeden wybił mu z dłoni pistolet, drugi zastosował dźwignię, a człowiek z kozią bródką 

poturlał się po podłodze.  

Jakoś zupełnie nie było mi go żal.  

Mistrz spojrzał w sufit.  

– Głupiec. Znałem jego rolę od przedwczoraj i kazałem spiłować iglicę w jego pistolecie  – 

po czym zerknął na Janusza. – Kochani, poczekajcie, proszę. Janusz, chodź ze mną. Zdasz raport jako 

pierwszy. Interesują mnie okoliczności, w jakich...  

Obaj weszli do gabinetu Mistrza.  

A kiedy przyszła moja kolej, zajęłam miejsce w moim ulubionym, głębokim fotelu. Nie 

byłam radosna ani ufna.  

– Mistrzu, wykorzystałeś mnie – stwierdziłam.  

Z nim należało rozmawiać albo szczerze, albo wcale.  

Skinął głową.  

– Jak was wszystkich.  

Jego szczerość nigdy nie przestała mnie zaskakiwać. Dziś wiedziałam jednak, że mówił nam 

tylko część prawdy.  

– Wysłałeś mnie w ten świat, bo wiedziałeś, że wspomnienie Weroniki doda mi sił.  

– Pomyliłem się?  

Opuściłam głowę.  

– Wykonałam zadanie.  

Na małym stoliku położyłam zieloną dyskietkę, dwie karty SIM wyjęte z telefonów 

bandytów i ciężki czarny pistolet. A obok – porcelanowego słonika z podniesioną trąbą.  

– Tym pewnie zechce się zainteresować policja.  



– I to już za kilka minut – odparł Mistrz. – Z tym że o słoniu nie wiem absolutnie nic.  

Uśmiechnęłam się.  

– Bo to nie dla nich, Mistrzu. To dla ciebie.  

– Dla mnie...  

– Tak. Dostałam go od pewnej dziewczynki. Uratował mi życie. Teraz niech tobie przyniesie 

szczęście... 

Mistrz sięgnął po słonika, postawił go przed sobą na biurku, podziękował skinieniem głowy, 

po czym przysiadł na krawędzi fotela i tak, jak niegdyś, wziął w swoje duże dłonie moją głowę. Przytulił 

mnie i pogłaskał. Nawet jeśli była to manipulacja, to potrzebowałam jej teraz jak nigdy dotąd. Z moich 

oczu popłynęły łzy.  

– Manipulowałem tobą, ale oszczędziłem ci najbardziej drastycznej informacji.  

Uniosłam brwi.  

– To właśnie on, Załganow – stwierdził Mistrz – wywiózł twoją Weronikę do Niemiec. To 

on ją sprzedał Frau Wiese.  

Poczułam, że coś we mnie pęka. Po raz pierwszy ucieszyłam się z czyjejś śmierci.  

– Gdybym wiedziała, udusiłabym go przy pierwszym spotkaniu.  

– Dlatego nie wiedziałaś.  

– Manipulant!  

– To już ustaliliśmy, Kasiu.  

Poczułam, że powoli się uspokajam.  

– Dobrze, że ci dwaj wylecieli w powietrze – stwierdziłam w  końcu. – Zasłużyli sobie.  

Mistrz usiadł w fotelu naprzeciwko.  

– Tylko jeden, kochanie,. Tylko jeden. Widziałaś człowieka w garniturze, czyli Generała?  

Skinęłam głową.  

– Ścigam go od dawna. To ostatnia, ale i najważniejsza głowa Hydry.  

– Przeżył? – uniosłam brwi, nie mogąc sobie wyobrazić, by ktokolwiek mógł przetrwać taką 

eksplozję.  

– W ogóle drań nie wsiadł do tego samochodu. Niemal rozpłynął się w lesie. W resztkach 

spalonej nysy znaleziono tylko jedno ciało. Załganowa. Mietka...  

Pokręciłam głową. To straszne, ale żałowałam, że tylko jego.  

– Mistrzu... – zawahałam się, ale tylko przez chwilę. Szczerość była tu normą. – Miałeś 

syna?  

Drgnął, ale nie odwrócił wzroku.  

– Załganow wciągnął go w narkotyki. Przedawkował...  

– Byłeś przemytnikiem? A Załganow to twój brat?  

– Był gadatliwy, prawda? Lubił zaskakiwać ludzi informacjami. Ale niestety to prawda. Tak 

było. Tylko w końcu zrozumiałem, co w życiu jest ważne. Czy znienawidzisz mnie?  

Wstałam z fotela.  

– Mój świat się właśnie zmienił, ale nie mam prawa oceniać ciebie i twojej przeszłości.  

– A jeśli dam ci to prawo?  

– To uznam, że odkupiłeś winy. Ale nie dawaj mi tego prawa. Dostałam od ciebie coś 

ważniejszego. Ktoś dzięki mojej akcji śpi spokojniej.  

– Twoja siostra...?  

– Tak. Moja kochana Weronika. Nie potrafiła poradzić sobie z rzeczywistością. Kiedy przez 

rok była „mięskiem” we Frankfurcie. Wiesz, że połknęła dwie garście barbituranów? Odeszła  – dwie 

łzy popłynęły mi po policzku. – Ale dopiero teraz zasnęła spokojnie.  



 

 

niedziela, godz. 15.45 
Patrycja nie protestowała, kiedy Waldek ujął jej dłoń. Spoglądał znad gorsetu w jej oczy, a 

ona sama nie widziała chyba nikogo poza siedzącym obok na ławce chłopakiem.  

Szczęście, czyste szczęście!  

Ewelina właśnie podążała w stronę Mirka, który zamyślony siedział na ławce za krzewami 

berberysu. Nie dostrzegł jej, chyba zresztą nie widział nikogo, jego myśli musiały błądzić gdzieś daleko.  

Zatrzymała się, przez chwilę próbowała złowić wzrokiem jego spojrzenie, ale 

bezskutecznie. Opuściła głowę i odeszła aż do kamiennej fontanny. Tam usiadła i wyjęła z kieszeni 

kartkę. Przeczytała treść listu i wyraźnie zaskoczona uniosła brwi. Uśmiechnęła się – coś się w niej 

zmieniło.  

Janusza dostrzegłam na trawniku przed budynkiem. Podszedł i ujął mnie pod rękę.  

– Przyznał ci się, że był przemytnikiem? – zapytał. – Że stracił syna, któremu jego własny 

brat podał narkotyki? I że dlatego założył naszą Fundację?  

Skinęłam głową. Patrzyłam w jego twarz i wciąż nie wiedziałam, co mam o nim myśleć.  

– A mnie obiecał, że z pieniędzy Fundacji zajmie się opieką nad Grześ-kiem.  

– Zależało ci na tym? – zdziwiłam się. Niewiele zdążył mi opowiedzieć o tym swoim 

Grześku. Ja nie wspomniałam o Michalinie i Kice, które zadzwoniły do mnie z informacją, że z matką 

wyprowadzają się od ojca. A on sam ma zakaz zbliżania się do córek – na razie słowny, ale w razie 

złamania go stanie przed sądem. Przykre, ale i tak najlepsze, co mogło je spotkać.  

– Nie chcę, żeby kolejny Grześ stoczył się tylko dlatego, że mnie nie chciało się kiwnąć 

palcem.  

– Kolejny Grześ?  

Coś dużo tych luk, niespodzianek i niejasności.  

– Miałem kiedyś przyjaciela. Grzesiek był...  

To nie był dobry moment na rozmowę o bolesnej przeszłości.  

– Mamy dużo czasu. Opowiesz mi to później...  

Sięgnęłam do atłasowej torebki po film fotograficzny.  

– Możesz to otworzyć? – podałam mu kasetę. – Sama próbowałam dziś rano, ale 

bezskutecznie.  

Wcale nie próbowałam, ale co znaczy drobne kłamstewko przy tym wszystkim, co 

przeszliśmy ostatnio!  

– Naświetli się! Zdjęcia będą nie do odzyskania! – ostrzegł mnie, jakbym nie znała tego 

mechanizmu. Ponieważ jednak nie zareagowałam, ujął krawędź kasety i mocno nacisnął. Kiedy 

odskoczyło czarne wieczko, wyjął kliszę.  

Rozwinęła się jak czarna girlanda.  

Nie mogłam opanować uśmiechu.  

Pamiętałam jeszcze radość Załganowa, kiedy obiecywał mi pośmiertną publikację moich 

aktów.  

– Chciałabym zobaczyć minę tego wydawcy, gdy dostanie zdjęcia modelki z Polski.  

Na szczęście Janusz był na tyle delikatny, że nie wypytywał o szczegóły.  

– Nie chcę, żebyś mi się tłumaczył – wyjaśniłam mu wreszcie, dlaczego przerwałam 

opowieść o jego przyjacielu.  

Spoglądałam w niebo i cieszyłam się widokiem jaskółek. Latają wysoko, będzie ładnie.  

I znów zerknęłam na Janusza. Musiałam mu powiedzieć jeszcze tylko jedno.  



Od razu.  

– Nie chcę, żebyś mnie pytał o cokolwiek.  

Ani drgnął. Czekał. Musiałam więc mówić dalej. Mimo że czułam rumieniec wypełzający 

na moją twarz.  

– Kiedy ostatnio dwa razy powiedziałam ci, że cię kocham, byłam w stanie...  

– Wiem – powiedział jakoś oschle i nieprzyjemnie. – Byłaś w stanie zdenerwowania. Byłaś 

w stanie pewności, że ja już nie przeżyję. Ja wiem, co się działo z tobą, kiedy to wszystko się działo... 

– mówił coraz bardziej niezrozumiale i byłam już pewna, że nie ma zielonego pojęcia, o co naprawdę 

mi chodzi.  

– Więc wiesz, co chcę ci powiedzieć? – zapytałam.  

Drgnął, a jego oczy posmutniały. Głuptas, myśli, że nie wiem, dlaczego włożył bombę do 

nysy. Sądzi, że nie zdaję sobie sprawy, że gdyby to wybuchło w lesie, Załganow wróciłby i zrobił użytek 

z pistoletu! Jest  pewien, że nigdy nie przyjdzie mi to do mojej małej, dziecięcej głowy. Głuptas, 

poświęcił swój spokój, obciążył dla nas swoje sumienie, i jeszcze czuje się zaszczuty.  

– Wiem, co chcesz powiedzieć – energicznie wstał z ławki. – Wiem. Jestem bandzior, 

bezwzględny typ, załatwiłem biednego Załganowa...  

Plótł bez sensu, bełkotał bzdury, a na koniec pożegnał się ze mną i chciał odejść.  

Mężczyźni rzeczywiście są jak dzieci. Kiedy grają w wojnę, potrafią być władczy, myśleć 

logicznie i podejmować strategiczne decyzje. Ale w zwykłych, życiowych sytuacjach wszystko trzeba 

im tłumaczyć. Inaczej nic nie pojmą!  

Janusz rzeczywiście był gotów odejść! Koniec z tym udawaniem!  

Chwyciłam go za rękę, wstałam i pocałowałam najmocniej, jak potrafiłam. Zupełnie mnie 

nie interesowało, kto patrzy, kto się dziwi, i komu to się nie podoba. W ciągu ostatnich kilku dni wciąż 

podejmowałam decyzje ważne w moim życiu. Ta też jest życiowa!  

Janusz dopiero po długiej chwili odwzajemnił pocałunek. Był mój!  

Odsunęłam go lekko i uśmiechnęłam się.  

– Ty mój malutki, głupiutki Januszku! Doskonale wiem, co zrobiłeś. Byłam w szoku, ale od 

początku zrozumiałam, co zrobiłeś. Pamiętasz, jak zapytałam, czy od teraz muszę się ciebie bać?  

Skinął głową. A więc wiedział, co się wokół niego dzieje. Mimo że jego mina świadczyła o 

czymś zupełnie przeciwnym.  

– Widzisz, głuptasku? Trzeba było od razu powiedzieć, że nie muszę. Że będziesz się mną 

opiekował. Przecież uratowałeś mi życie. Jestem twoja. Chyba że mnie nie chcesz...?  

Poczułam się jak prokurator wymuszający zeznania. Może dla niego to wszystko działo się 

za szybko, ale od kilku dni wiedziałam, jaką wartość ma życie i jak jest kruche. A więc carpe diem!  

Janusz w końcu spróbował coś powiedzieć, ale nie pozwoliłam mu. Zatkałam mu usta w ten 

sam sposób, co poprzednio. Serce biło jak szalone, ale po raz pierwszy od dawna – zupełnie bez strachu.  

Nagle poczułam, że przejmuje inicjatywę – odchylił mnie w tył i pocałował, jak w 

amerykańskich melodramatach. To było niesamowite!  

– Wiesz, co się teraz stało? – zapytałam, kiedy pozwolił mi nabrać w płuca powietrza.  

– Hmmmm...  

– Wiesz, że od teraz świat będzie już zupełnie inny? – zapytałam, przenosząc się w myślach 

do naszego małego domku z ogrodem. – Rozumiesz, że słońce będzie inaczej wstawać, wiatr inaczej 

będzie śpiewał, a ludzie inaczej będą się śmiać? Wiesz, że tylko nieliczni pojmą, co nas połączyło? Nasz 

czas popłynie inaczej, inaczej będą tykać zegary, co innego będą znaczyć uśmiechy. Otarliśmy się o 

ciemną chmurę. I rodzimy się na nowo...  

Spojrzał na mnie w sposób, w jaki ogląda się egzotyczny okaz pandy.  



– No jasne, jasne... – wyjąkał wreszcie.  

Byłam pewna, że nie ma zielonego pojęcia, o czym mówię.  

Ale wcale mi to nie przeszkadzało.  

Może tak już musi być. 

 


