
poniedziałek, 01 maja 2000, godz. 12.07  
 

– Znowu będę ostatni! – warknąłem pod nosem i jeszcze mocniej nacisnąłem pedały. Wskoczyłem 

na podjazd i machnąłem strażnikowi, aby otworzył szklane drzwi. Znał mnie przecież, nie musiałem 

więc wyciągać przepustki. Potem wystarczyło postawić rower pod ścianą i już mogłem pobiec długim 

korytarzem do sali odpraw.  

Poleciałem.  

Zapowiadało się super – szkoda tylko, że w tak przykry dzień. Czy Mistrz nie mógł nas wezwać 

choćby tydzień temu, kiedy jeszcze żył?  

Wpadłem do sali i rozejrzałem się szybko. Przy podłużnej ladzie stali ludzie, których lepiej lub 

słabiej znałem ze szkoleń. Jeżeli mamy razem coś zdziałać, będziemy musieli poznać się bliżej.  

Z Januszem ćwiczyliśmy razem na treningach samoobrony – trudno, żebym nie zapamiętał twarzy 

faceta, który rzucał mną co tydzień po kątach jak workiem owsa.  

Dobra w walce była też wysoka Ewelina, ale ona, zdaje się, trenowała karate na długo przed 

powstaniem Fundacji.  

Na dziewczynę o długich jasnych włosach wołano na zajęciach Pelargonia czy jakoś tak, ale to chyba 

nie mogło być jej prawdziwe imię?  

Elegancik w garniturze stał przy kartce z napisem WALDEMAR. Zobaczyłem, że on też lustruje 

napis przy moim stanowisku. Zupełnie go nie kojarzyłem, chociaż nie byłbym zdziwiony, gdyby się 

okazało, że razem chodziliśmy na jakieś szkolenia.  

Wyjąłem spod pachy kask rowerowy i poprawiłem spodenki. Czułem się trochę dziwnie – ja w 

obcisłych gaciach i koszulce, on w ekskluzywnym garniturze. Ale przecież nie miałem innej możliwości 

– kiedy przyszło wezwanie, zdobywałem leśny podjazd jakieś dwadzieścia kilometrów stąd!  

Pociągnąłem odruchowo nosem, aby się przekonać, czy fakt, że jestem zgrzany, może przeszkadzać 

pozostałym, ale nie zdążyłem się nad tym zastanowić, gdy do sali weszła elegancka Kaśka w 

obowiązkowo czarnej sukni.  

Nigdy nie powiedziała mi nic przykrego, ale tak od niej wiało chłodem, że jedyne miejsce, do 

którego miałbym ochotę ją zaprosić, to kaplica czaszek w Czermnej.  

Przeczesałem dłonią włosy i odwróciłem głowę w stronę chudego asystenta z kozią brodą, który 

pojawił się w drugich drzwiach z kasetą wideo pod pachą. Załączył sprzęt i z 

dwudziestosześciocalowego płaskiego monitora spojrzał na nas Mistrz – założyciel Fundacji Do 

Zwalczania Przestępczości Młodzieży.  

– Witajcie – obrzucił spojrzeniem całą szóstkę, a mnie po plecach przebiegł dreszcz. Aż pokręciłem 

głową ze zdziwienia: zachowywał się jak żywy. A przecież skoro nagrywał tę kasetę, musiał 

przypuszczać, że nie będzie mógł sam się do nas odezwać. Jego mina nie zdradzała jednak napięcia, 

tylko pewną tajemniczość...  

– Za tydzień Fundacja formalnie przestaje istnieć – w pewnej chwili powiedział Mistrz. – Spośród 

dwustu wyszkolonych młodych ludzi wy zostaliście wybrani do wykonania pierwszej akcji.  

Pozwolił nam się wycofać, ale trzeba by być mocno poturbowanym, żeby zrezygnować z takich 

emocji! Ciekawe, co będzie trzeba zrobić? Coś gdzieś dostarczyć? Odebrać? Zrobić tajne zdjęcia?  

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

pióro strzelające pociskiem gazowym, petardy świetlne, wytrychy, zestaw survivalowy. Zegarki 

zapewnią wam łączność. Pieniądze, jak zwykle, do rozliczenia. Do końca waszej akcji nasze centrum 

będzie działać i zapewniać wam ochronę. Kieruje nim mój asystent, pamiętacie go?  



Tego koziastego misia trudno było nie pamiętać. Taki to się mógł w nocy przyśnić i atak apopleksji 

gotowy! Z jego głowy można by wyprodukować amulet pecha – ilekroć go widziałem, potykałem się 

albo strzelałem jakieś gafy.  

– Janusz – odezwał się Mistrz, z góry przewidując, gdzie chłopak będzie stał. – Znając twoją 

wrodzoną umiejętność do wchodzenia we wszystkie zakazane i zabezpieczone kryjówki, powierzam ci 

zadanie odnalezienia jednego z najpaskudniejszych miejsc w tym kraju...  

Uniosłem brwi.  

Do niego, a potem do Eweliny, Mistrz wygłosił kilka zagadek, szarad. Januszowi kazał odnaleźć 

jakieś nitki łączące kilka miejsc, Ewelinę posłał na ratunek tym, którzy sami się nie potrafią bronić i dla 

wielu stanowią łatwy kąsek... Czułem, że się spalam, czekając na moją porcję. No i doczekałem się.  

– Mirku – zerknął mi w oczy tak głęboko, że czułem, jak mnie prześwietla od czoła aż po pompkę 

od roweru. – Są na świecie, są tuż obok nas, tacy, których wartości odwróciły się i zawisły nad krawędzią 

czarnej przepaści. Niechaj sobie wiszą, wolność na tym między innymi polega, że każdy odnajduje 

swoje miejsce i tam pozostaje. Ale już przykuwanie kogoś do miejsca, w którym samemu się stoi, 

przeczy naszym zasadom. Zasadom współżycia społecznego, braterstwa, pomocy. Musisz odnaleźć 

ludzi, którzy zbłądzili, a kiedy chcieli wrócić, przeznaczono im los baranka. Idź i zdejmij im kajdany! 

– zamilkł na chwilę, po czym szepnął: – Idź, szczegóły poznasz z materiałów, które leżą przed tobą.  

Wzruszyłem ramionami i sięgnąłem po zielony plecak rzucony za kartką z moim imieniem. 

Uniosłem go i szybkim krokiem wyszedłem z sali w ślad za Januszem i Eweliną.  

Chciałem przygodę, no to proszę.  

Kajdany mam zdejmować jakimś barankom.  

Ekstra.  

 

poniedziałek, godz. 15.10 
– Nie palę. A zresztą w pociągu nie wolno – odpowiedziałem zgodnie z prawdą i teraz dopiero 

dokładnie przyjrzałem się tym dwóm, którzy zaczepili mnie, żądając papierosów.  

Mieli nie więcej niż siedemnaście lat. Jeden z nich pochylił się nad rowerem stojącym pod ścianą i 

spoglądał uważnie na przerzutki, drugi, wyższy, zimnym wzrokiem spojrzał mi w oczy. Pozostali 

pasażerowie, jak zwykle, udawali, że niczego nie widzą, są ociemniali, niedosłyszący i skamieniali.  

– Dajesz fajkę albo ten rower – stwierdził wysoki chłopak i podwinął rękaw czarnej skórzanej kurtki, 

częściowo zakrywając wymalowany na niej pentagram. Znałem ten symbol, choćby z materiałów, jakie 

przed chwilą przeglądałem. Obaj zachichotali przy tym zgrzytliwie, jakby usłyszeli dowcip stulecia.  

Sataniści.  

A więc zaczęło się szybciej, niż sądziłem.  

– Fajki nie dam, bo nie mam – odpowiedziałem rzeczowo i głośno. Niech ludziska przynajmniej nie 

udają, że niczego nie słyszą. – Roweru nie dam, bo po pierwsze, nie mój, po drugie, wrodzone poczucie 

sprawiedliwości mówi mi, że wam się taki sprzęt nie należy od mnie, bo i dlaczego? To tak, jakby 

sprzedawca w salonie samochodowym podarował ci ferrari, bo cię polubił, albo kasjerka w banku 

zrobiła ci prezent w postaci kupki dolarów, bo masz ładny uśmiech. Chociaż, między nami – nachyliłem 

się do niższego –  śliczny to ty nie jesteś.  

Prowokowałem ich, jak mi babcia miła, ale tylko niewydolny umysłowo goryl mógłby 

przypuszczać, że nagła, ostentacyjna wizyta tych typków nie ma niczego wspólnego z moją akcją. A 

prowokacja mogła mi dać szansę poznania szczegółów.  

Dwaj sataniści wbici w czarne ciuchy jak na komendę przestali się śmiać i spojrzeli po sobie. Niższy 

wyjął z kieszeni sprężynowy nóż i jednym ruchem wysunął ostrze.  



Pasażerowie, a było ich z piętnastu, ani drgnęli na charakterystyczny dźwięk. Raczej jeszcze bardziej 

zamarli ze wzrokiem wbitym w przeciwległą ścianę. Najwyraźniej też nie rozbawiły ich moje dowcipy.  

– No to dajesz rower, plecak i kurteczkę – wskazał palcem moje goretexowe okrycie – bo fajna.  

Poczułem, że w żołądku rośnie mi kula lodu, ale na twarz przywołałem wyraz znudzenia i odparłem 

głośno:  

– Fajna, ale, na rany bociana, potrzebuję jej. Tak jak i plecaka, i roweru. Nie dostaniecie więc 

niczego. Gadajcie, z czym was przysłali i spadaka stąd, bo chcę poczytać.  

Jak na komendę obaj zrobili wielkie oczy. Zaskoczyłem ich! Dobrze.  

Zaskocz przeciwnika nietypową reakcją. 

– Jeżeli mieliście mnie nastraszyć, to umówmy się, że już wam się udało. Teraz słucham, z czym 

was przysłali. No?  

Troje z pasażerów-niesłyszaczków nie wytrzymało. Dwaj mężczyźni i dwudziestoletnia dziewczyna 

odwrócili głowy i utkwili wzrok w mojej twarzy. Najwyraźniej ich też zaskoczyłem nietypową reakcją. 

Ale prawdziwy cyrk miał dopiero nadejść. Wyższy napastnik odsunął nożownika i zbliżył się tak, że 

niemal stykaliśmy się czołami.  

– Skąd wiesz, że nas przysłali?  

– A skąd ty wiedziałeś, że masz przyjść?  

– Skąd masz namiar na detektywa? Co to za jeden? – warknął.  

– A wy gdzie trzymacie tę porwaną dwójkę?  

Wystrzeliłem z najcięższego działa, wbrew wszelkim regułom podchodów, jakich uczono mnie w 

Fundacji. Ale, do stu tysięcy mroźnych sopli, skoro bandziory przysłały swoich ludzi już teraz, 

informacja o mnie musiała wyjść od kogoś z Fundacji! Nikt nie wiedział, dokąd jadę, po co i jakie mam 

dane. A jeśli oni wiedzą tyle, co Fundacja, to zacznę działać inaczej, niż uczyła Fundacja.  

– Nawet się tam nie zbliżysz. Odpuść se, chłopie, i to od razu. Bo następnym razem rzeczywiście 

potracisz rowerki, plecaczki i ząbki.  

– A jeśli wam tak zniknę? – zaryzykowałem.   

– Nie znikniesz – wyrwał się niższy satanista, nerwowo bawiąc się nożem. – Znajdziemy cię w trzy 

minuty, chłopie. Mamy oko w niebie!  

– Zamknij się! – warknął wyższy i skierował się do rozsuwanych drzwi, bo pociąg rozpoczął 

hamowanie przed stacją Chrzanów. W pewnej chwili odwrócił jednak głowę i ustawiając dłoń w 

satanistyczne „rogi”, pogroził mi jeszcze. Po czym obaj wyskoczyli z wagonu.  

Teraz dopiero odwrócił się do mnie potężny mężczyzna.  

– Młody, musiałeś im tak odpyskowywać? Nie widzisz, że to bandziory?  

– Właśnie, mogli cię pociąć nożami! – zawtórowała mu starsza kobieta z książką w dłoni. – Aż 

dziwne, że poszli bez rozróby!  

Młody człowiek, chyba student, wszedł jej w słowo:  

– A policja, jak jej trzeba, to siedzi w komisariacie.  

Pokręciłem głową i zły jak mała mucha wypaliłem:  

– Nie będę się płaszczył przed bezmózgowymi zbójami. A państwu bardzo dziękuję za pomoc. 

Naprawdę nie trzeba w każdym wagonie stawiać uzbrojonego ochroniarza, wystarczyłoby, żeby 

wszyscy wystąpili przeciwko bandziorom.  

– Oni mieli nóż! – bronił się wielki mężczyzna.  

– A was tu jest piętnaścioro. Pan sam by ich pokonał jedną ręką.  

Mężczyzna wzruszył ramionami.  

– E, tam. Mnie nie zaczepiali.  

Aż podszedłem do niego.  



– Jak pana kiedyś napadną, niech pan nie woła o pomoc. Bo każdy, kto z boku będzie się gapił, jak 

z pana robią sałatkę, powie to samo: Mnie nie zaczepiali. Do widzenia.  

Złapałem kierownicę, wyłączyłem zabezpieczenie roweru i przeszedłem do drugiego wagonu.  

Sataniści – jeśli to nie byli tylko przebierańcy – i tak nie ukradliby roweru i zdaje się coś o tym 

wiedzieli, bo niższy nawet nie próbował dotknąć ramy.  

A pasażerów zostawiłem, bo miałem kilka kwestii do przemyślenia. Tak naprawdę wzburzenie 

przeszło mi w kilka sekund, tak jak i przyszło. Przecież niczego innego nie mogłem się spodziewać po 

grupie przypadkowych ludzi. Niestety.  

Usiadłem więc w przedsionku i oparty o rower zastanawiałem się nad sytuacją.  

Satanista wiedział o namiarze na detektywa. To porażające. Ale zapytał: „Co to za jeden?” Może 

więc nie znają go bliżej...?  

Znacznie bardziej niepokojące były słowa młodszego: „Mamy oko w niebie!”  

Podstawą bezpieczeństwa zapewnianego nam przez Fundację była wiedza o miejscu, w którym 

każdy z nas w danej chwili się znajduje. Gwarantował to nowoczesny system nawigacji satelitarnej – 

nadajnik  i odbiornik GPS miałem ukryty przy sobie. A teraz okazuje się, że bandziory właśnie dzięki 

niemu wiedzą, gdzie jestem.  

Cudownie!  

– Bilety do kontroli poproszę – usłyszałem za sobą i drgnąłem. Odwróciłem się powoli gotów 

wyskoczyć nawet w biegu, ale na szczęście tym razem miałem do czynienia z nieszkodliwym, 

spokojnym, normalnym konduktorem.  

– Proszę... – podałem mu papiery. – A tutaj bagażowy, za rower.  

– Do Krakowa Głównego?  

– Właśnie.  

Kiedy tylko odszedł, wyłączyłem tytanowy elektroniczny zegarek i wpadłem do toalety. Nie 

uciekałem przed nikim – czasem po prostu trzeba odwiedzić to miejsce.  

Kiedy wyszedłem, przy moim plecaku stała piętnastoletnia dziewczyna w wytartych dżinsach i 

niemiłosiernie wyciągniętym swetrze. Czarne włosy miała upięte w koński ogon, w uszach srebrne koła, 

których nie powstydziłby się byk mojego sąsiada. Nie interesował jej jednak bagaż – najwyraźniej 

czekała na mnie.  

– Twardy byłeś – odezwała się i sięgnęła po białą chusteczkę. – Ale kilka kropli na czoło ci 

wyskoczyło.  

Zanim się odezwałem, podeszła i starła mi z twarzy krople potu.  

– To wcale nie ze strachu – powiedziałem, zastanawiając się, po jakie licho w ogóle z nią 

rozmawiam.  

– Nie? – uniosła brwi. – Ja się ich boję strasznie. I każdy, kto ich zna. Ty też powinieneś. To nie 

wstyd – pokazała mi wilgotną chustkę. – Oni mieli nóż.  

Poczułem, jakby ktoś mnie od tyłu poczęstował stalową pompką. Ciemność, koła przed oczami. 

Mieli nóż. Mieli nóż...  

– To nie strach – powiedziałem, czując, że słowa ledwie mi przechodzą przez gardło. Wspomnienia, 

które na długo udało mi się odsunąć i zatrzeć, teraz wyskoczyły na pierwszy plan. Znów się zaczyna.  

– Nie? – jeszcze wyżej uniosła brwi. – A co?  

Usiadłem obok plecaka. Dotknąłem kevlarowego pokrycia ramy roweru, puknąłem w 

niskoprofilowe opony semislick, zerknąłem na obudowane maszynowe łożyska...  

– Nie strach. To wściekłość.  

Dziewczyna wyjrzała przez okno, jakby odprowadzając wzrokiem kogoś na zewnątrz.  

– Miałeś już z nimi do czynienia?  



Wzruszyłem ramionami.  

– Wścibska jesteś jak paparazzi. Nie, z tym akurat nie miałem do czynienia. Ale z takimi jak oni. 

Ten sam pentagram, taki sam nóż. I ta sama siekana we łbie.  

– Zrobili ci krzywdę? Urządzili cię na gorąco?  

– Mnie? Na gorąco? Nie, mnie akurat na zimno... Ale to chyba takie jakieś osobiste sprawy, nie 

myślisz? A ja nawet nie wiem, kim jesteś. Nie widziałem cię w tamtym wagonie. A mamusia zabrania 

mi rozmawiać z nieznajomymi.  

– Schowałam się – westchnęła. – Jak by mnie zobaczyli, to umarł w trepach – złapała klamkę i 

uchyliła drzwi do przedsionka. – No, pa!  

Najwyraźniej unikała odpowiedzi na wszelkie pytania.  

– Pa – odparłem odruchowo. Nie zmuszę jej do mówienia. I nawet nie byłem pewien, czy zależy mi 

na jej odpowiedziach.  

W minutę później prowadziłem rower do końca pociągu, który na szczęście nie był specjalnie 

zatłoczony. A w pół godziny potem wysiadłem spokojnie w Krakowie i kupiłem mapę.  

 

 

poniedziałek, godz. 17.20 
– Ja już nic więcej nie wiem – kobieta złożyła ręce i pochyliła głowę. Pojedyncze łzy kapały jej na 

kraciastą spódnicę, a ramiona drgały co chwilę. Łkała bezgłośnie, walcząc z emocjami.  

– Zdaję sobie sprawę, że to straszne – powiedziałem, zwracając się także do czternastoletniej 

dziewczyny siedzącej obok matki. – Ale liczy się przecież tylko efekt. Zgodzicie się ze mną, że chodzi 

o jedno? Chcemy odnaleźć Adrianę, tak? Chcemy, żeby Ada cała i zdrowa wróciła do domu?  

– No chcemy. Ale policja już przeczytała wszystkie jej zeszyty, notatniki, liściki. Wiemy, że ten jej 

znajomy czci szatana, ale nic z tego nie wynika. Mówiła, że ona go z tego wyciąga, dlatego zgodziłam 

się dwa tygodnie temu na wyjazd do tego Kołobrzegu. No i znikła. A z nią Adaś, ten kolega z klasy. On 

chyba w ogóle z tymi satanistami to walczył...  

– Adam to kolega, tak? – zajrzałem w notatki.  

– Taki tam... Kiedyś byli w harcerskiej drużynie razem. Na jakieś zawody żeglarskie jeździli czy 

coś... Ale to tylko kolega. Razem pojechali na koncert tych pieśni żeglarskich...  

– Szant.  

– Tak, szant. No i przepadli. A potem w Internecie pokazało się to – podała mi wydruk strony 

internetowej.  

Widniało tam zdjęcie dwójki zaginionych licealistów i list, że zdrajczyni i szpieg zostaną poświęceni 

podczas czarnej mszy, aby Panu Ciemności złożyć ofiarę energii.  

– To jest Adam? – zapytałem, choć jego zdjęcie widniało w moich aktach.  

– Tak. Dobry chłopak, taki uczynny, niepijący, grzeczny. Czy ta wasza... – zawahała się – Fundacja 

może więcej niż policja?  

Westchnąłem.  

– Więcej nie. Ale inaczej. Dochodzimy do spraw innymi drogami. A liczy się czas. Tych stron już 

nie ma w Internecie?  

– Nie, jakoś to zablokowali... Policja mówiła, że umieszczono je na serwisie... 

– ...serwerze.  

– ...tak, serwerze, z jakiejś kawiarni internetowej, i że trop się urwał.  

Wstałem i skierowałem się do wyjścia, ale zamiast powiedzieć „do widzenia”, rzekłem:  

– Zrobię, co tylko możliwe.   



– Ale... – zatrzymała mnie matka Adriany. Łzy powoli ciekły jej po drżących policzkach. – Ona 

wróci do domu?  

Nie powinienem niczego obiecywać, nie ma przecież nic gorszego od gruszek na wierzbie, ale ból, 

który dostrzegłem w jej oczach, musiał zostać jakoś zaleczony. Choćby na chwilę. Nikt nie powinien 

tak cierpieć. Nikt.  

– Wrócę z nią i delikatnie zastukamy w drzwi – obiecałem i uśmiechnąłem się.  

Zobaczyłem w jej oczach rosnącą nadzieję i odwróciłem twarz, aby nie zdradzić własnych myśli. 

Kłamca, kłamca...!  

A może nie?  

Miałem przed sobą sporo pracy, a kiedy przemykałem na rowerze uliczkami Krakowa, ostrożnie 

manewrując na Rynku między ludźmi i gołębiami, dostrzegłem, że słońce powoli chowa się za 

Sukiennicami. Zbliżał się wieczór.  

  

 

poniedziałek, godz. 18.45 
– Nazywam się Grela. Mirosław Grela.  

– Aha, Fundacja! – mężczyzna uniósł palec, ale zaraz go opuścił i znów złapał ręcznik, który 

opasywał jego biodra. – Wejdź, ja się tylko ubiorę!  

Wszedłem i zamknąłem za sobą drzwi.  

Detektyw miotał się po łazience, szurał ubraniami, a ja w tym czasie spokojnie usiadłem w 

skórzanym fotelu za wielkim ciemnym biurkiem.  

– Jestem – zameldował się gospodarz, już w spodniach. – Miałem sygnał, że pojawi się młody 

rowerzysta. A rower gdzie?  

– Za drzwiami.  

Barczysty człowiek zmarszczył czoło.  

– Łoj, to niebezpiecznie. Kraków w tej kwestii nie jest lepszy od innych miast, możesz stracić pojazd, 

jeśli w ogóle jeszcze tam stoi. Wprowadź do środka...  

Teraz ja uniosłem palec.  

– To rower zmodyfikowany przez Fundację.  

– No i w związku z tym co? Gryzie? – mężczyzna nalał wody do czajnika i sięgnął do szafki w 

aneksie kuchennym. – Herbaty?  

– Tak, jasne. Z cukrem, ale bez cytryny. A rower niech stoi. Już widzę złodziejaszka, który przyczaja 

się za zakrętem klatki schodowej, leci na palcach i łapie kierownicę, żeby odjechać. Albo chce wynieść 

rower na plecach... Hi, hi! – zarechotałem. – Niech się pan nie martwi. Pięć kostek – odpowiedziałem 

na gest detektywa wskazującego cukier.  

– Pięć? – zdziwił się.  

Jak ja nie cierpię tych dziwaczków. Pięć, pięć?!  

– No pięć, raz–dwa–trzy–cztery–pięć. Lubię słodką.  

Jeśli zaraz powie coś o wlewaniu herbaty do cukiernicy, to wyjdę.  

– A może w takim razie zaparzyć ci herbatkę w cukierniczce, hę? – roześmiał się.  

Nie wyszedłem, ale tylko dlatego, że byłem tu służbowo.  

– Może następnym razem. A teraz chciałbym się czegoś dowiedzieć o tym chłopaku, który odszedł 

od satanistów. Ma pan z nim kontakt?  

– Mam. Inaczej przecież nie wysłaliby cię do mnie. Ale musisz coś wiedzieć wcześniej...  



– Wiem sporo – przerwałem mu, pokazując białą teczkę wyjętą z plecaka. – Wie pan, kiedy się 

jedzie pociągiem, rower stoi bezczynnie, chmurki uciekają, wiatr z okna dmucha w twarz, aż chce się 

poczytać.  

Wolałem nie sygnalizować, że moja podróż nie była tak bezczynna.  

 – Przestudiowałem dokładnie informacje o polskich satanistach i o dwójce zaginionych. Wiem, że 

chodzą do liceum, są parą przyjaciół, że ostatnio wyciągnęli z sekty jakąś dziewczynę. Ją sataniści 

ścigają, bo nie pozwolili jej odejść. A ta dwójka znikła, bo mieli do czynienia z tym środowiskiem i coś 

odkryli. Z kolei chłopak, na którego namiar mam dostać od pana, może coś wiedzieć o sprawie, i też 

ostatnio odszedł z sekty. Czegoś nie wiem?  

Mężczyzna podał mi kubek herbaty, a sam usiadł z puszką piwa w dłoni.  

– Mirek, tak?  

– Mirek – skinąłem.  

– No to, Mirku... Niczego nie wiesz. Serio! To znaczy znasz kilka faktów, ale jeśli chcesz kogoś 

odnaleźć w tym środowisku, musisz wiedzieć, jak oni myślą, dlaczego podejmują pewne decyzje, skąd 

pochodzą ich rojenia... Obiecałem wskazać ci drogę i tak zrobię, ale sam spadam z tego tematu.  

– Znaczy, co? – uniosłem głowę.  

– To zbyt skomplikowane. Nie biorę tej sprawy, odchodzę od zlecenia, nie będę szukał ludzi w 

środowisku, które już mi przysyła listy z pogróżkami i spełnia te pogróżki.  

Teraz ja mogłem zabłysnąć. Wyjąłem z kieszeni kamizelki zadrukowaną kartkę i podałem 

detektywowi.  

– Takie jak ten? Niejaki Belial grozi panu ogniem i upuszczeniem krwi, jeśli będzie się pan dalej 

zajmował sprawą.  

Gospodarz wziął do ręki list i z uznaniem kiwnął głową.  

– Widzę, że Fundacja ma dostęp do policyjnych kartotek. Tak, Belial, co z hebrajskiego oznacza 

tego, który nie ma pana, niegodziwca... To jeden z czterech książąt piekieł.  

– I przestraszył się pan księcia piekieł?  

– Ech, Mirku! – mężczyzna wstał i sięgnął po białą, czystą kopertę. Podał mi ją i wyszeptał: – Nie 

boję się książąt, tylko bandziorów. A wy w tej Fundacji róbcie, co uważacie za stosowne. Tu masz dwa 

namiary. Pierwszy to chłopak, który odszedł od satanistów. Sławek Ostrożny. Drugi to człowiek, który 

nigdy nie był satanistą, ale wie o nich więcej niż oni sami. A jak ci się powiedzie, zapraszam na herbatkę 

parzoną...  

– ...wiem, wiem! – machnąłem ręką. – W cukiernicy!  

W tym momencie obaj znieruchomieliśmy – z korytarza doszedł odgłos kroków. Ktoś zatrzymał się 

przy drzwiach, o czym świadczył lekki szelest gumowej podeszwy na wycieraczce.  

– Sataniści – szepnął mi do ucha detektyw, a w jego głosie wyczułem przerażenie, jakby miał do 

czynienia z sycylijską mafią. – Już raz podpalili mi drzwi. I zdemolowali samochód.  

– To dlatego pan się tak cyk-pyk wycofuje ze sprawy? – zgadłem, cicho podchodząc do drzwi.  

– Dlatego – skinął głową mężczyzna i zniknął na sekundę w wąskiej, ciemnej garderobie 

usytuowanej we wnęce przedpokoju. Po chwili wyszedł stamtąd, trzymając pistolet w uniesionej dłoni. 

– Straciłem na niej więcej, niż mogłem zarobić. Ale już się wycofałem, a oni dalej...  

Szepty zza drzwi świadczyły, że napastników jest co najmniej dwóch.  

– Kiedy wyskoczę, leć do telefonu i dzwoń po policję... – detektyw złapał klamkę.  

– Chyba nie będzie trzeba... – pokręciłem głową, przykładając ucho do drzwi.  

Z korytarza doszedł mnie szept:  

– ...za kierownicę, a ja za tył...  



Uniosłem dłoń, osadzając w miejscu mężczyznę. Znieruchomiał, ale tylko na sekundę. Bo z klatki 

schodowej dobiegł nas najpierw pojedynczy dźwięk syreny, a potem przerażające wrzaski dwóch 

nastolatków.  

– Wali, wali, coś wali! – ryczał jeden, a jego głos oddalał się z każdą chwilą.  

– Ale skoczyła, niebieska, ja cię...! – wtórował mu drugi.  

Kiedy gospodarz otworzył drzwi, nikogo tam nie dostrzegliśmy. Dopiero po kilku sekundach za 

próg swojego mieszkania wyszedł sąsiad, starszy mężczyzna w szlafroku.  

– Co tam, panie, za wrzaski? – zapytał. – Zaś jakieś gnidy w moim bloku?  

– Złodziejaszki chyba chciały ukraść rower – detektyw ruchem głowy wskazał mój wierny pojazd, 

grzecznie stojący pod ścianą. – Draństwo wszędzie, prawda.  

Sąsiad pokiwał głową.  

– Oj, panie, pan też nie aniołek, a ta dzisiejsza młodzież tylko kraść, narkotyzować się, wódkę pić i 

te, no... – zastanowił się – O! Czipsy jeść. Tylko tyle. Już chyba umierać przyjdzie...  

– No to niech się pan spieszy – warknął detektyw – bo do końca tygodnia zniżki na cmentarzu 

Rakowickim! Promocję mają!  

Skwaszona mina starszego mężczyzny starczyła za całą odpowiedź, kiedy zatrzaskiwał drzwi.  

Poczułem się trochę zniesmaczony takim potraktowaniem staruszka.  

– Pan tak zawsze do niego się odzywa?  

Mężczyzna podszedł do roweru i dotknął go palcem.  

– Pytasz, czy z natury jestem skończonym gburem? – nazwał rzecz po imieniu. – Nie, Mirek. Ale 

ten gość zasłużył na opinię najbardziej zgryźliwego, wrednego, złośliwego sąsiada. Gdyby organizowali 

konkurs na złośliwca stulecia, załapałby się od razu do finału. To on tak wył?  

Przez chwilę poczułem się skołowany. Słyszałem narzekania staruszka, ale żeby wył?!  

– Słyszałem, jak mamrotał do siebie jakieś przekleństwa.  

– Jak mamrotał? – detektyw wydał się osłupiały. – Wszczepili mu sztuczną inteligencję?  

Wzruszyłem ramionami.  

– Po co sztuczną? Z jakąś tam się już urodził, a to, że na starość dziwaczeje i mamroce do siebie, 

nie oznacza, że wszelka inteligencja już go opuściła.  

Zobaczyłem wielkie oczy detektywa wlepione we mnie, jakbym był malowanym na zielono 

kangurem zaprzęgniętym do promu kosmicznego. Coś było, na rany bociana, nie tak.  

– Urodził się? – wycharczał mężczyzna.  

– A co, wykluł się z jajka? Skonstruowali go w fabryce mamroczących złośliwców? – odparłem 

zaczepnie i dopiero teraz dostrzegłem, że detektyw cały czas wskazuje palcem rower.  

– A, on – niepewnie złapałem powietrze, wycofując się nieco. – Że to on wył, nie staruszek? Tak, 

on – pokiwałem głową. – Nie lubi obcych. Jak pan widzi, nie był przypięty do kaloryfera. Ale 

zapewniam, że łatwiej byłoby buchnąć ten kaloryfer niż rower.  

Rozmówca pokręcił głową, obrzucając niechętnym spojrzeniem najbliższe drzwi.  

– Ale mnie się nie czepia, nawet jak go pomacam – pogłaskał ramę. – I mówię o rowerze, nie o 

sąsiedzie.  

– Póki go pan nie ruszy z miejsca... Radzę nie próbować! – ostrzegłem. – Kopie jak zepsuty 

transformator.  

– Tak? A co to jest za model?  

Uśmiechnąłem się i złapałem kierownicę. Nikt nie wiedział, że zanim wykonam jakikolwiek 

manewr, wyłączam cały system zabezpieczeń.  



– Kiedy Fundacja go kupowała, to był Wilier Izoard Lampre. Ale trochę przy nim podłubali i 

należałoby mu dodać chyba w nazwie Delux albo Rambo. No, do widzenia i dziękuję. Jak pan widzi, 

nie zawsze sataniści i nie zawsze groźni...!  

Już wkrótce miałem się przekonać, że owszem, nie zawsze.  

Ale czasami.  

 

 

poniedziałek, godz. 19.30 
– Szukasz mnie? 

– Wątpię... – zerknąłem na wychudzonego chłopaka.  

Był młodszy ode mnie o dobre dwa lata.  

– Przecież się do mnie wybierałeś. Byłem teraz u pana Zbyszka... tego detektywa... I powiedział mi, 

że właśnie wyszedłeś. Jechałem za tobą jak wariat – wskazał rower przypięty do znaku drogowego.  

Te kilka słów wystarczyło, abym skojarzył w tempie błyskawicy, kto tu przede mną stoi.  

– Sławek Ostrożny? – zgadłem, podając mu dłoń. – To ślicznie, bo mamy do pogadania.  

– No! Mamy. Słuchaj, oni tę Adę i tego Adama tak serio chcą... Wiesz... – przejechał palcem w 

okolicy szyi. – To wariaci! Świry!  

– Wiem – odparłem oschle.  

– Wiesz?  

– Jasne, że wiem. Trzeba być wariatem, żeby w to środowisko w ogóle wejść.  

Nie zauważyłem u niego nawet cienia obrazy. Pokiwał tylko swoją czternastoletnią głową, po czym 

równie dosadnie nią pokręcił.  

– To nie takie proste. Czytałeś „Biblię Szatana” La Veya?  

– Fragmenty – odparłem.  

– Widzisz. Kto nie chciałby być wolny, sam sobie wyznaczać normy, robić tylko to, na co ma ochotę, 

niczego sobie nie zakazywać...? Kto nie chce być najważniejszym na świecie i jako największe święto 

czcić własne urodziny?  

Przerwałem mu uniesieniem dłoni.  

– Chcesz mnie nawracać czy pomóc odnaleźć tę dwójkę? 

– Chcę pomóc.  

– Masz czas, żeby mi opowiedzieć kilka rzeczy?  

Chłopak tylko uśmiechnął się lekceważąco.  

– Myślisz, że kogoś obchodzi, o której wracam na chatę? Stara trochę tylko popyszczy, jak zawsze, 

ale tak to jest okej. A w ogóle nie mam co opowiadać. Minuta i po zawodach.  

Sławek właśnie pokazał swoją drugą twarz, od razu zmieniając także sposób wyrażania się. Ciekawe 

zjawisko. Nie był to jednak czas na psychologiczne analizy – miałem coś do zrobienia.  

– Gdzie się spotkamy?  

– Nigdzie. Ale coś ważnego musisz wiedzieć! – krzyknął niemal w biegu, oddalając się ode mnie. – 

Wiem coś o Marzenie.  

– Tak? – uniosłem głowę.  

– Ona nie jest więziona. Uciekła im.  

– Zaraz, może to i ważna informacja, ale powiedz mi, kim jest ta Marzena? Bo ilość postaci w tej 

sztuce nie przechodzi w jakość.  

Sławek zatrzymał się przy swoim zdezelowanym rowerze.  



– Marzena! – syknął z niecierpliwością. – Ta dziewczyna, która odeszła od satanistów, i którą cała 

grupa próbuje dopaść. To ją Adriana i Adam przekonali, żeby odeszła z ekipy, i przez nią wpadli 

w Kołobrzegu. A teraz ona lata po Polsce, a sataniści nie mogą jej znaleźć.  

– No, dobrze, jakie masz informacje o niej?  

Sławek rozejrzał się znowu. Najwyraźniej zależało mu, by nikt nas razem nie widział.  

– Spotkała się z rodzicami – powiedział szybko. – Będą wiedzieć, gdzie jej szukać. To nie kit! Matka 

sprzedaje bilety na PKP Łobzów.  

Niczego już nie dodał. Odpiął rower i zniknął w najbliższej bramie.  

Wsiadłem na Wiliera i pojechałem do akademika – Nawojki.  

– Dzień dobry – przywitałem się z portierką, zdejmując rowerowy kask i podając jej małą karteczkę. 

– W którym pokoju znajdę tego człowieka?  

Kobieta wpatrzyła się w nazwisko i sięgnęła po spis mieszkańców.  

– Odwiedzający zostawiają jakąś legitymację. Ma?  

Miałem, oczywiście. Choć mama zdziwiłaby się, gdyby zobaczyła nazwisko wypisane przy moim 

zdjęciu.  

Mirosław Grela.  

Ślicznie.  

 

 

poniedziałek, godz. 20.10 
– Tak czy siak, wchodzisz z butami w bagno  – podsumował Tomasz i podał mi mikroskopijny 

kubek z herbatą. Wszystko tu było małe, bo sam pokój w domu studenckim wielkością nie przekraczał 

standardowej psiej budy. – Jedni filozofują, inni po prostu są bandytami. Jak zwał, tak zwał, ale masz 

do czynienia z niebezpieczną ideologią rodzącą demony. Uważaj na każdego z tego środowiska, czy 

będzie przeklinał, czy używał pięknej polszczyzny. Możesz ich rozpoznać po stroju i zachowaniu, ale 

możesz też w pierwszej chwili nie mieć żadnych podejrzeń.  

Ręce mi opadły.  

– Ale ja nie wyruszam na krucjatę przeciw satanistom, moim zadaniem jest odnalezienie porwanych 

ludzi. Przyszedłem do ciebie jako do fachowca, ale na razie tylko mnie straszysz.  

– Od straszenia są duchy, Mirku. Ja tylko ostrzegam. Szukaj, chociaż policja też przecież szuka – 

stwierdził specjalista.  

– No, szuka – odparłem. – I jakoś kiepsko jej to idzie...  

– Jeśli więc naprawdę chcesz być skuteczny – Tomasz zawiesił głos – znajdź najpierw to miejsce – 

nagryzmolił na kartce jakąś nazwę. – Znajdź je. Zajrzyj tam, ale ostrożnie. Jeśli cię złapią, nie licz raczej 

na szybką pomoc któregoś z przechodniów. Ale tam możesz spotkać tych, którzy coś wiedzą o 

zaginionej dwójce młodych ludzi. Więcej ci powiem – to ich grupa uprowadziła tę dwójkę. Dziś jest 

poniedziałek? Więc jeśli uzyskasz informacje, pojaw się tam jutro wieczorem. Warto.  

– A policja?  

– Co policja?  

– Wie o tym miejscu?  

Tomasz twierdząco pokiwał głową, zrobił to jednak powoli, z wyraźnym smutkiem w oczach.  

– Wiedzą, szukali, nie dotarli. Wiedzą tyle, ile ja, czyli tyle, ile ty w tej chwili. Mają nazwę. Datę. 

Szukają.  

– A ja mam tak sobie cyk-pyk odnaleźć to miejsce i pójść tam jutro?! – zgrzytnąłem zębami. – Pójdę 

sobie na krakowski rynek, stanę pod dziadkiem Mickiewiczem i ryknę: Ludzie, kto wie, gdzie jest... – 

zerknąłem na kartkę – ...Grota Beliala? Myślisz, że jak mam ich odnaleźć?  



– Gdybym wiedział, jak, sam byłbym tam już dawno – westchnął Tomasz. – I policja pewnie też. 

Szukaj.  

 

 
wtorek, godz. 07.35 

Wyjechałem spomiędzy bloków na asfalt, przeprowadziłem rower przez czteropasmówkę i dotarłem 

okrężną drogą na ulicę Wrocławską. Wepchnąłem Wiliera pod górę, na stację Kraków-Łobzów, i 

skierowałem się do okienka kasowego.  

– Dokąd?  

Rozejrzałem się uważnie. Nie było innej kasjerki, zaryzykowałem więc:  

– To zależy od pani. Muszę się zobaczyć z Marzeną. Wiem, co pani powie, ale chodzi o to, by dać 

jej szansę wyjścia z tego bagna na zawsze.  

– A ty kto jesteś? – podejrzliwie zapytała kobieta.  

– Mirosław Grela z Fundacji do Zwalczania Przestępczości Młodzieży. Pomagamy tym, którzy 

potrzebują pomocy. Marzena potrzebuje, tak?  

Kobieta zagryzła trzy palce i wpatrywała się we mnie wielkimi oczyma. Trwało to dobrą minutę.  

Nikt nam nie przeszkadzał – ruch na stacji był raczej znikomy.  

– A masz na to jakieś dokumenty? – zapytała i już wiedziałem, że wygrałem tę rundę.  

– Oczywiście, że mam. Proszę.  

 

 

wtorek, godz. 15.20 
– Ona jest przerażona.  

– Ona jest starą gderą i tyle – powiedziała piętnastolatka z wielkimi kołami w uszach.  

Ta sama, którą spotkałem w pociągu. Wówczas się nie przedstawiła, bo nie chciała. Teraz też nie – 

bo nie musiała.  

– Gderą? – powtórzyłem z niesmakiem. – Bo jej się nie podobało towarzystwo, w jakie się 

wtarabaniłaś?  

Marzena pokręciła głową i sięgnęła po wąskiego papierosa. Zaciągnęła się mocno, po czym 

wydmuchnęła dym pod sufit kuchni. Kłąb rozszedł się aż do błękitnych mebli, niosąc z sobą zapach 

przypominający tlące się szmaty zalane olejem silnikowym. Jak można coś takiego wkładać do ust? 

Czemu sobie po prostu nie possie trochę smaru?  

– Ty, Mirek, myślisz, że jak już się zgodziłam z tobą gadać, to jesteś upoważniony do rozmów o 

układach między mną a matką? Słuchaj, ja skirałam od chłopaków Śledzia, bo przegięli pałę z tymi 

dzieciakami. Ale jestem satanistką i będę nią. Czuję się wolna, odkąd przyjęłam tę filozofię. Czuję się 

kimś. Więc jak przyszłeś mnie tu nawracać, to se daruj na wstępie. Mieszkam w chacie po babci, robię, 

co chcę i tak ma zostać. Nie będę nikogo ratować, pomagać. Dbam o siebie i o to chodzi.  

Poczułem, że dłonie pocą mi się bardziej niż przy ostatnim rowerowym zjeździe nartostradą z 

Leskowca w Beskidach.  

– Satanistką sobie bądź, to nie moja rzecz, chociaż osobiście się dziwię... Ale ja tu jestem mało 

prywatnie – uciąłem wszystkie pytania ruchem ręki. – Cieszę się, że od nich odeszłaś, może odejdziesz 

od tego w ogóle. Ale mnie interesuje teraz los Adriany i Adama. Szukam ich.  

Dziewczyna prychnęła i opuściła na chwilę głowę.  

– Sam, tak? To możesz już szykować dla nich dwa czarne worki – powiedziała bezwzględnie i znów 

sięgnęła po papierosa. – Człowieku, za Śledziem stoi wielka kasa i ludzie, którym nie chcę włazić w 



drogę. Dlatego im skirałam. A w ogóle to szykuj trzy czarne worki, bo tobie też nie darują – powiedziała 

swobodnie, jakbyśmy rozmawiali o weekendowej wędrówce po mazurskich ścieżkach.  

Nie notowałem niczego. Jawił mi się krok po kroku świat odrażający jak sopel w środku mroźnej 

zimy, jak tafla grubego lodu, a ja na siłę w ten świat wpełzałem na swoich dwóch kółkach. Ohyda.  

– Jak ich mam odnaleźć? – zapytałem wprost.  

Pochyliłem się przy tym do dziewczyny i patrzyłem jej w oczy. Chciałem, aby skupiła na mnie całą 

uwagę. Chodziło o to, aby nie dostrzegła manewrów mojej lewej ręki sięgającej teraz do jej herbaty.  

– Zapytaj Śledzia. To on ich złowił i przekazał dalej. On tu jest ważny – pokazała na stół, choć miała 

pewnie na myśli Kraków – ale w organizacji siedzi dość nisko. Zresztą, ja się nie orientuję, kiedy się 

okazało, że to cała mafia, odeszłam. Ja chcę wyznawać swoją filozofię, a nie bawić się w jakieś porwania 

dla kasy... Chcę zniknąć. I uda mi się. Dla mnie worka nie szykuj.  

– Świetnie – odetchnąłem i usiadłem na swoim miejscu. Herbata Marzeny jeszcze lekko musowała. 

– Doskonale, bo jeszcze chwila, a z zawodnika crossowego musiałbym się przekwalifikować na 

grabarza.  Jeden worek, dwa, trzy...  

– Bawi cię to? – przekrzywiła głowę, gasząc papieros w szerokiej szklanej popielnicy zajmującej 

kąt między piecem a zlewem. – Bo mnie nie. Wcale nie chcę, żeby coś się stało tej Adzie. Ani Adamowi. 

Poznałam ich, trochę nawet przyspieszyli moje odejście z grupy. Ale to ich życie i ich problem. Nie 

prosiłam ich o pomoc. Ja chcę tylko robić swoje.  

– Bawić się w czarne msze – wpadłem jej w słowo – w niszczenie cmentarzy, ofiary...  

– Nie! – uniosła się, aż herbata chlapnęła na stół. Na szczęście tylko kilka kropli. – Tak daleko nigdy 

bym się nie posunęła. Ja z natury szanuję życie ludzkie i godność. Zapytaj Śledzia o tych dwoje. Jak go 

znajdziesz. On wie, gdzie ich schował. Może ci powie, ale musisz w to włożyć dużo siły. On szanuje 

tylko silnych ludzi. Jak go znajdziesz, oczywiście.  

W odpowiedzi pokazałem jej małą karteczkę z napisem „Grota Beliala”. Musiałem działać szybko.  

– Dziś wieczorem, tak?  

Szeroko otworzyła oczy i z daleka wskazała papier. Zbladła przy tym w ułamku sekundy.  

– Skąd... to... masz...?!  

– Każdy ma swoje źródła. Chciałbym się tylko upewnić, gdzie dokładnie to jest. No i mam nadzieję, 

że nie będziesz ich ostrzegać. Powiedz mi jeszcze, o co chodzi z tymi dziećmi? I porwaniami dla 

pieniędzy? Bo ja myślałem, że zostali uprowadzeni jako szpiedzy i zdrajcy.  

Obserwowałem jej zachowanie.  

Od trzydziestu sekund źrenice dziewczyny rozszerzały się, ruchy stawały się powolne, jakby 

ociężałe. Głowa powoli opadła na lewą stronę, wróciła do pionu i bezwiednie powędrowała w prawo. 

Środek, który wsypałem jej do herbaty, zaczynał działać.  

– Z dziećmi? – uśmiechnęła się smutno. – Nie powinnam... Odeszłam, bo przygotowali porwanie 

następnego dziecka. Mają adres, czasem nawet zdjęcie i smyk! Podbierają. Śledź dostaje za taką akcję 

dziesięć tysięcy! Pieniążkami się trochę dzieli, a czasy takie, że kaska każdemu potrzebna. Ale ja nie 

chciałam wchodzić w ten interes. To mi śmierdzi, te mercedesy, te tajemnice...  

– Mercedesy? – zapytałem, ale widząc, że głowa dziewczyny chwieje się mocno, rzuciłem się na 

konkrety. – Kto każe porywać dzieci? I komu?  

– Śledź ma ten kontakt. Gość z mercedesa, zawsze tak samo. Ale ja nie chcę w tym się paprać... 

Przyjeżdża z pielęgniarką, od razu biorą malucha i jadą gdzieś na Księżyc.  

– Na Księżyc – pokiwałem głową, widząc, że niewiele zdziałam.  

– Na Księżyc... Gdzieś w Warszawie... Wymiana przy samolotach. Ale ja tam nie jeździłam, tylko 

jeden opowiadał...  



Dotknąłem czoła dziewczyny. Kropelki potu spływały pojedynczo, łącząc się w maleńkie strugi. 

Zaraz zaśnie.  

– A Adriana? A Adam? Też tam ich przekazali? Powiedz, od ciebie zależy życie dwójki ludzi. Nie 

masz przecież serca z kamienia!  

Wiedziałem, że wysuwam argumenty rodem z wenezuelskiej telenoweli, ale musiałem znaleźć jakiś 

hak, punkt zaczepienia. I chyba pierwsza iskra zaskoczyła, bo wyszeptała:  

– Pytaj Śledzia... Oni chcą ich poświęcić.  

Chrząknęła jeszcze i jak podcięta runęła lewym policzkiem na stół. Środek, który wsypałem jej do 

herbaty, zaczął działać z pełną mocą. Pierwsza iskra okazała się ostatnią, przynajmniej chwilowo.  

Wstałem i obszedłem stół. Uniosłem ostrożnie bezwładne ciało i zaniosłem do pokoju, na złożoną 

wersalkę. Pod głowę podłożyłem jej poduszkę, nogi nakryłem kocem i podreptałem do łazienki. Tam 

do przybrudzonego kubka nalałem zimnej wody i po chwili stanąłem nad nieprzytomną Marzeną.  

Pierwsze krople rozprysły się na jej nosie, nie wywołując żadnej reakcji. Dopiero kiedy wylałem na 

jej twarz pół kubka lodowatej wody, uchyliła powieki.  

– Co...?  

– Marzenko, spokojnie – powiedziałem zgodnie z instrukcją. – To ja, przyjaciel, prawda?  

Ze świstem wypuściła powietrze przez nos, po czym bąknęła:  

– Psssyjaciel... Tata? – zapytała, błądząc ręką wokół. Podałem jej dłoń, którą ścisnęła mocno. – 

Dlaczego odjechałeś?  

A więc to ojca uważa za przyjaciela. Zadanie staje się coraz cięższe. Nagle zostałem ojcem.  

– To ja, Marzenko. Już jest dobrze – wyszeptałem bezczelnie.  

Wiedziałem, że po tym środku widzi co najwyżej zarys postaci.  

– I zostaniesz? – wbiła paznokcie w moje przedramię.  

– Na zawsze, kochanie – wyrzuciłem z siebie. Czego się nie robi dla sprawy?  

Marzena rozluźniła uścisk i uśmiechnęła się jak czterolatka wpadająca w ramiona mamy. Albo taty.  

– A Grota Beliala? – zapytałem, nie przejmując się nagłą zmianą tematu.  

Pytany tego nie wyczuje, ma zachwiane poczucie spójności, obce jest mu poczucie łańcucha 

przyczynowo-skutkowego. Pytaj o szczegóły, konkrety.  

. – Jak tam iść? Długo się tam jedzie na rowerze?  

Szerzej otworzyła oczy.  

– Na rowezzze? Ze trzy godziny.  

Sięgnąłem do plecaka i rozłożyłem mapę Małopolski. Potem pozostałą zawartość kubka wylałem 

dziewczynie na głowę. Zdawałem sobie sprawę, że moje zachowanie nie znajdzie się w podręcznikach 

dobrego wychowania, ale stawką było coś ważniejszego niż opinia dżentelmena.  

– Pokaż gdzie! Przecież mi ufasz – uniosłem jej bezwładne ciało do pozycji siedzącej.  

– Ufam...  

Nie miała wyboru. Zawartość małej fiolki, którą wypiła z herbatą, pozbawiła ją wolnej woli.  

– No, więc gdzie?  

Długo wodziła palcem po mapie. Z trudem koncentrowała wzrok, spoglądała z bliska. Wreszcie 

znalazła wioskę, rzekę i mały punkt tuż obok, zaznaczony według legendy jako „jaskinie, szczeliny”. 

To mi wystarczyło. Kiedy jej głowa znów opadła na poduszkę, jak przystało na niewychowanego 

oprycha, bez pożegnania, bez buziaka i bez żalu ulotniłem się, zatrzaskując za sobą drzwi.  

Martwiłem się o przyszłość Ady i Adama.  

Martwiłem się, że ci sekciarze okazali się przy tym porywaczami dzieci. Nie martwiłem się 

natomiast, że Marzena komukolwiek powie o naszej rozmowie. Środek oparty na mieszance amytalu 



sodu i tradycyjnej skopolaminy spowoduje, że przez kilka godzin poszarpią dziewczyną zwidy i majaki, 

a potem obudzi się, nie pamiętając, co z tego, co działo się dziś od rana, było snem, a co rzeczywistością.  

Proste, bezwzględne, skuteczne.  

 

 

wtorek, godz. 16.50 
– Ewelina? – zapytałem bez sensu. Przecież do niej wysłałem sygnał, specjalnie w tym celu 

załączając zegarek. I to ona odpowiedziała impulsem zwrotnym.  

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

– Głośniczek, Ewelinko, głośniczek. Może i ładnie, kiedyś sobie posłucham własnymi uszkami. A 

jak tam twoje zadanie? Krążysz po Polsce, jak piękna i szeroka, i ratujesz... jak to było...? „tych, którzy 

sami się nie potrafią bronić i dla wielu stanowią łatwy kąsek...”? 

Z drugiej strony na długo zapadło milczenie.  

Już sądziłem, że zrządzeniem losu i elektroniki nasze połączenie zostało przerwane, ale ona 

odezwała się cicho.  

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

– Ja nie żartuję – pokręciłem głową. Ona sobie wyobraża, że ja co? Na grzyby zostałem posłany? – 

Może i jestem trochę frywolny, ale to chyba problem z odreagowywaniem. Mam do czynienia z 

wariatami, którzy chcą ukatrupić dwoje ludzi.  

– A ja ze zdrowymi, którzy dają ludziom radość.  

– Tak? To po co ich ścigasz?  

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

Wyraźnie nie chciała się rozwodzić na temat swojego zadania, ale ja musiałem ją wcześniej 

wybadać. Teraz już wiedziałem...  

– Znalazłaś te dzieci?  

Pytanie musiało ją zaskoczyć, ale okazała się zimnym graczem.  

– Szukam. Co masz dla mnie?  

Podjąłem wyzwanie i równie konkretnie odparłem:  

– Mam coś, co być może do niczego ci się nie przyda. Ale może. Trafiają na Księżyc, koło 

samolotów. W Warszawie. Do mercedesa. I nie pytaj mnie, co to oznacza. Wiem natomiast, kto je 

porywa.  

– Tak? – zapytała, zachęcając ciepłym głosem.  

– Banda satanistów.  

Ewelina odchrząknęła.  

– Grupa Śledzia, co? Dzięki za ten Księżyc. Masz u mnie buziaka.  

– Soczystego? – chciałem pograć jeszcze chwilę.  

– Jak cytryna – odparła i przerwała połączenie.  

Czar prysł, uśmiech zgasł na mojej twarzy, wręcz czułem, jak rysy mi tężeją, a wzrok wraca do 

badania okolicy. I choć nie wydobył niczego spomiędzy leśnych ścieżek, to z najwyższą ostrożnością 

nacisnąłem pedał i ruszyłem przed siebie.  

Nie spieszyłem się.  

Miałem już za sobą spory kawałek drogi, nie musiałem się więc już teraz wysilać.  

 

 
wtorek, godz. 19.30 



Jura Krakowsko-Częstochowska poryta skałkami i wapiennymi dolinami może urzec turystę o 

zmierzchu, kiedy pojedyncze, pomarańczowe promienie zasypiającego słońca spadają na łysiny jasnych 

skał, łaskocząc ich pęknięcia i uskoki.  

Każdy wrażliwy wędrowiec zachwyci się pojedynczymi sosenkami rozpychającymi się pomiędzy 

szarzejącymi głazami, buczyną karpacką znikającą na tle suchych borów sosnowych, ucieszy oczy 

szukającymi schronienia motylami, którym wieczór odbiera kolory.  

A gdyby ktoś chciał na zawsze znielubić ten teren, posadziłbym go obok siebie na kilka chwil. 

Wystarczy – uraz do końca życia gwarantowany. Zupełnie mnie nie obchodziły zalety Wyżyny 

Olkuskiej, zachwyty nad Garbem Tenczyńskim, skoro wisiałem na ścianie częściowo wysadzonego 

bunkra wchodzącego w naturalną grotę krasową. Byłem przechylony mocno w prawo, z obiema nogami 

zaklinowanymi między przerdzewiałą drabinką a porowatą betonową ścianą. Zabezpieczonymi 

rękawiczkami dłońmi trzymałem mocno skorodowany zawias i co jakiś czas zerkałem do wnętrza 

minifortecy.  

Od strony zachodniej punkt obserwacyjny wydawał się idealny: trzy stopnie prowadziły do okienka 

strzelniczego, przez które mógłbym obserwować całe wnętrze. Cóż z tego, kiedy zachodzące słońce 

zaglądało właśnie od tej strony, i gdybym zasłonił łepetyną ten otwór, ludzie znajdujący się w środku 

natychmiast zorientowaliby się, że nie są sami. Że też słońce nie chce zachodzić czasem od wschodu, 

uparciuch!  

Ale skoro na uparciucha nie było mocnych, sam usadowiłem się od wschodu. Prócz cienia miałem 

tu też w pobliżu krzaczki i skalne załomy. I nie chodziło bynajmniej o problemy z brakiem toalety.  

Przed akcją sprawdź jak największą ilość dróg odwrotu.  

W Fundacji szkolono nas tak, abyśmy nie zasłynęli jako kamikaze. Wlepiałem wzrok w jedenaście 

postaci ubranych w czarne kurtki, spodnie, czapki. Z bunkrojaskini wiało chłodem. Tu, na zewnątrz, w 

koszulce z krótkim rękawem było mi gorąco. Czułem, że strugi potu leją mi się po karku i wsiąkają w 

ubranie. Wmawiałem sobie, że to tylko z upału.  

A temperatura wzrosła znacznie, gdy w półmroku rozproszonym tylko płomieniami świec pojawił 

się człowiek w purpurowej pelerynie. Twarz zasłaniała mu maska przedstawiająca rogate stworzenie o 

wystających kłach i przerażająco głębokich, pustych oczodołach. Ale widząc granatowe dżinsy i 

wysokie wojskowe buty zwane opinaczami, poznałem go natychmiast. To ten człowiek przed piętnastu 

minutami zaparkował pod kępą brzóz błękitnego forda sierrę.  

– Pan Ciemności z wami! – huknął, unosząc dłonie, a pogłos pustego, kamiennego pomieszczenia 

wzmocnił jeszcze jego moc.  

– I z tobą, i przy tobie – odrzekli zebrani młodymi głosami.  

Mrok nie pozwalał ich rozpoznać, ale sprawiali wrażenie nastolatków.  

Rozpoczęła się dziwaczna ceremonia wymyślona chyba przez samego Śledzia. Machali przed sobą 

pięściami, unosili wysoko głowy, coś nucili. „Nie moja wina, nie ma winy!” – krzyczeli, stukając się w 

klatkę.  

Cały czas obmyślałem drogę ucieczki. Zwłaszcza od chwili, kiedy w słowach, które dla swoich 

potrzeb mogę nazwać kazaniem, prowadzący zapowiedział krwawą ofiarę. Zebrani przywitali 

informację radosnym dzikim wyciem, ja – gęsią skórką. A więc niewiele mam czasu. Ale może i dobrze, 

że to się skończy tu, za chwilę.  

Trzy lata temu, w szpitalu, gdy podpięty do kroplówek i otoczony grzejnikami postanowiłem nigdy 

więcej nie zadawać się z satanistami, kiedy gasła we mnie potrzeba odwetu, zasnęło potworne, 

wracające jak pływająca góra lodowa uczucie nienawiści. Teraz budziło się, podnosiło czarny, mroźny 

łeb. Czy to dobrze? Czy sprawiedliwość musi się dopełnić? Czy potem zasnę spokojnie, bez 

powtarzającego się po tysiąckroć snu o tafli grubego lodu?  



Mistrz świadomie wpakował mnie w to środowisko. Wiedział przecież, znał moją przeszłość, miał 

opinie psychiatry. I zrobił to specjalnie. Może miał rację? Może żaden rozdział życia nie powinien 

pozostać bez rozliczenia? I żaden czyn bez oceny?  

Skinąłem głową i mocno ścisnąłem w dłoni podłużną tuleję zakończoną czarnym przyciskiem.  

Uda się.  

 

 

wtorek, godz. 20.05 
Kolejno gasili świece. Kiedy została tylko jedna, położyłem się powoli na kamienistym podłożu i 

przytuliłem do zimnego muru.  

Prowadzący obrzęd – człowiek w wojskowych butach i rogatej masce – na chwilę zniknął w 

bocznym pomieszczeniu. Sekundy ciągnęły się w nieskończoność, od ściskania w dłoni metalowej tulei 

zbielały mi kostki. W każdym razie takie miałem wrażenie, bo nie widziałem niczego prócz 

żółtopomarańczowej poświaty skaczącej nerwowo po ścianach.  

Sięgnąłem do paska i odpiąłem małe urządzenie zakończone rozszerzającym się plastikiem. 

Wetknąłem je sobie w usta, specjalną gumową klamerką zatkałem nos. Okulary przypominające 

podwodne założyłem na oczy. Nie było to łatwe, biorąc pod uwagę, że miałem do dyspozycji tylko jedną 

dłoń. Dopiero kiedy skończyłem, uświadomiłem sobie, że przecież nic nie stało na przeszkodzie, abym 

tuleję na chwilę położył na ziemi... Ech, głupi ja człowiek, niemądry, baranina wstrząśnięta, 

niemieszana, kawał tępego tłuka pięściowego, cymbał nienastrojony...  

Spokój! – uderzyłem się wolną dłonią w twarz. Bez sensu, zaczynam gadać do siebie w myślach! I 

to takie głupoty...  

Zza muru dochodziły szelesty pojedynczych kroków, chrząknięcia, głośne oddechy. Nikt nie 

rozmawiał, ale dziesięcioosobowa grupa nie potrafi zachować całkowitej ciszy.  

Chyba że są to ludzie wyszkoleni.  

Od tej chwili oddychałem powoli przez aparat stanowiący substytut maski przeciwgazowej. Jego 

zaletą były małe rozmiary i fakt, że nie filtrował powietrza z otoczenia, tylko pobierał z własnego 

zbiornika, a potem oczyszczał i dotleniał to, które wydychałem. Inna rzecz, że trzeba było umieć 

posługiwać się taką maską o zamkniętym obiegu, i z całej naszej szkolonej ekipy tylko dwie czy trzy 

osoby zdecydowały się na dołączenie tego sprzętu do swojego ekwipunku.  

– Oto nadchodzi chwila – z zamyślenia wyrwały mnie słowa wypowiedziane dwa metry ode mnie.  

Drgnąłem, o mało nie wypuszczając tulei. Ano nadchodzi. Aż się zdziwisz, brzydki.  

– Oto ofiara najwyższa, ofiara życia. Niech moc jej i energia spłynie na nas, niech siła wleje się w 

nasze czarne dusze.  

Prowadzący bełkotał nadal, ciągnąc za sobą spory stół na kołach przykryty ciemną, chyba zieloną 

płachtą. Pod spodem mogło się zmieścić wszystko albo nic, człowiek i koza. Zarysu nie sposób było 

rozpoznać, bo płachta opierała się na czterech pałąkach.  

Może należało poczekać, aż odkryją prześcieradło i upewnię się, kto leży pod spodem?  

Przed oczyma stanęła mi jednak sytuacja sprzed trzech lat... Zupełnie przypadkowo naszedłem ich 

na niszczeniu grobowców. Wracałem z nocnych jazd po śniegu, jeszcze na starym rowerze, i 

postanowiłem odpocząć pod kamiennym murem zasypanym tysiącami białych płatków. Odgłosy 

dochodzące zza pleców zdziwiły mnie, zwłaszcza że dawno już minęła północ...  

Nie odezwał się żaden dzwonek alarmowy w mojej głowie. Nikt mnie przecież wtedy jeszcze nie 

szkolił. Wychyliłem się zza cmentarnego muru i podszedłem do dwóch ludzi wyrywających stary, 

drewniany krzyż.  

– Co wy tu robicie?  



Pytanie było zaskakujące, naiwne i idiotyczne. Długo trwali w bezruchu, zanim odwrócili się i 

spojrzeli mi w twarz.  

Nie powiedzieli ani słowa. Doskoczyli, zanim uświadomiłem sobie niebezpieczeństwo. Gdzieś zza 

ich pleców wypadło dwóch następnych.  

Z rękami związanymi z tyłu i ustami zakneblowanymi szalikiem zostałem zaprowadzony nad staw 

hodowlany. Dopiero kiedy zobaczyłem z bliska zamarzniętą taflę, zrozumiałem, że oto ważą się moje 

losy... A oni byli bezwzględni...  

Potrząsnąłem głową i siłą oderwałem się od wspomnień.  

– To wszystko nieważne – powiedziałem do siebie bezgłośnie, poruszając jedynie ustami. – To 

nieważne. Liczy się tu i teraz. Mogę uratować dwoje ludzi. Adama i Adrianę. Obiecałem to jej matce. 

Obiecałem! A ja dotrzymuję słowa.  

Zanim uświadomiłem sobie, co robię, z metalowej tulei oderwałem kciukiem lewej dłoni pętlę 

stanowiącą zawleczkę. Odczekałem trzy sekundy, po czym rzuciłem świecę dymną wysoko w 

powietrze.  

Nie pozwól, aby przeciwnik zlokalizował twoją pozycję.  

Gdybym turlał tuleję, dźwięk doszedłby od wejścia. Teraz, rzucona wysoko, bezszelestnie 

poszybowała nad głowami zebranych w chwili, kiedy mamroczący pod nosem człowiek w wojskowych 

butach uniósł nad głowę długi sztylet i złapał róg zielonego prześcieradła.  

– Niech się spełni! – krzyknął i zamachnął się nożem.  

Poczułem, że drętwieję, że sekunda wydaje się wiecznością, że spóźniłem się o nieskończoną 

chwilę... Jak ja teraz spojrzę w oczy matce Adriany?  

Kiedy tuleja uderzyła z brzękiem o przeciwną ścianę, wszystkie głowy automatycznie skierowały 

się w tę stronę. Wykorzystałem ten moment i uniosłem się. Nie czekając, wyskoczyłem z cienia w 

chwili, kiedy nóż zaczął opadać w stronę odkrywanego prześcieradła.  

Odbiłem się od betonowego progu i rozłożyłem ręce, aby nie stracić równowagi.  

W tej chwili zahaczyłem lewą dłonią o stojącą na murze świecę. Kiedy spadała, usłyszałem wreszcie 

upragniony syk gazu dobywający się ze świecy, a w ostatnich drgających promieniach dostrzegłem 

odwracające się do mnie zdziwione spojrzenia. Było w nich zresztą więcej przerażenia niż zdumienia – 

pewnie wpadli w trans i byli przekonani, że oto odwiedza ich sam szatan. Zwłaszcza że mój wygląd – z 

maską na twarzy – odbiegał od normalnego.  

A ja, wciąż w locie, byłem skłonny podpisać szybki cyrograf, byle sztylet nie zdążył opaść na ofiarę. 

Dałbym sobie przekłuć dłoń, byle zahamować lot ostrza, które w tej chwili, choć niewidzialne w mroku, 

wciąż tkwiło w mej wyobraźni.  

Stopy zetknęły się z podłożem i odbiłem się mocno, jak do biegu. Wiedziałem, że jeszcze jeden 

skok, a wpadnę na człowieka w wojskowych butach. I o to chodziło. Wystarczyło go dopaść, uderzyć, 

potem w zamieszaniu wykraść niedoszłe ofiary i uciec z nimi...  

Proste. Jak sznurek w kieszeni.  

Skoczyłem na pamięć, wiedząc, gdzie znajduje się przeciwnik. Zakładałem, że zdążę, zanim sztylet 

dojdzie do celu. I pomyliłem się.  

Potworny wrzask, krzyk, pisk i charkot doszedł do moich uszu pośród niemal całkowitego mroku. 

Zachodzące słońce wpychało pojedyncze pomarańczowe promienie przez maleńkie okno, ale nie były 

one w stanie rozproszyć ciemności.  

Teraz dopiero, po niekończącej się sekundzie, uderzyłem całym ciałem w człowieka ze sztyletem. 

Nie miałem pojęcia, czy nie będzie to ostatnia świadoma akcja w moim życiu – ostrze mogło przecież 

być skierowane w moją stronę! Ale pośród ciemności oblepiającej mnie, ofiarę, bandytę i całą grupkę 

wrzeszczących ludzi zabłysły jakieś tajemnicze światła. A w każdym ich źródle odkryłem pojedynczy 



obraz – wspomnienie chwili, kiedy z grupą satanistów schodziłem nad zamarznięty staw, kiedy 

krzyczeli mi do ucha tajemnicze, niezrozumiałe słowa, gdy ze związanymi rękami, opierającego się, 

wepchnęli na lód.  

W rogu bunkra zabłysło kolejne czerwone światło. W nim dostrzegłem własny upadek na 

przezroczystą taflę, pierwsze rysy pojawiające się na gładkim lodzie, wreszcie otwierającą się pode mną 

czeluść zmrożonej, ale nie zamarzniętej wody. I wreszcie – choć wiedziałem, że wszystko dzieje się 

tylko w mojej wyobraźni – nad ofiarnym stołem w białym, jaskrawym świetle wybuchły tysiące 

maleńkich bąbelków, które wówczas wraz z krzykiem tłumionym przez knebel z szalika wydobyły się 

z moich ust. Porażające zimno, którego nie sposób sobie wyobrazić, wtargnęło w mój umysł, zamrażając 

świadomość, utrwalając lęk, budząc zwierzęce przerażenie, jakiego pewnie doznaje sarna trafiona 

pociskiem myśliwego. Wpadałem pod lód kilka chwil, ale niczego pewnie w życiu nie będę pamiętał 

tak szczegółowo, jak tamtych sekund. Własnej bezsilności i wciąż brzmiącego mi w uszach 

szyderczego, bezwzględnego śmiechu... 

Otrząsnąłem się ze wspomnień, które mogły trwać ledwie pół sekundy, gdy razem z bezwładnym 

ciałem człowieka ze sztyletem upadłem pod ofiarny stół.  

W starciu bezpośrednim nie pozwól odebrać sobie inicjatywy.  

No więc nie pozwoliłem. Nikt, nikt już nigdy nie będzie w imię diabłów, szatanów czy innych 

ufoludów krzywdził ludzi! Nie przy mnie!  

Dym z sykiem wydobywał się z metalowej tulei, teraz już nawet ta odrobina światła wpadająca przez 

okienka nie miała żadnego znaczenia.  

Pod ręką wyczułem twarz bandyty. Usłyszałem pośród krzyków brzęk metalu – znak, że sztylet 

wypadł mu z dłoni. Poczułem, że mnie odpycha, próbuje z siebie zdjąć, wysunąłem więc prawą rękę 

przed siebie najdalej, jak potrafiłem, po czym w błyskawicznym ciosie zgiąłem ją, przesuwając łokieć 

blisko swojego ciała. Cios łokciem jest jednym z najsilniejszych, jakiego można się nauczyć – ale też 

wcale nie było mi żal bandyty. Nie zastanawiałem się, w jakim stanie jest w tej chwili jego ofiara. Czy 

dziki krzyk wydobył się w gardła Adriany czy może jej kolegi. Nie wiedziałem, co zrobią pozostali 

sataniści. Teraz chciałem dokonać tylko jednego: obezwładnić przeciwnika. No, może nawet trochę mu 

przyłożyć, bo – dziś mogę to przyznać – wściekłość zaciemniała mi obraz.  

Uderzyłem go w klatkę piersiową. Raz, potem drugi. Usłyszałem odgłos podobny do walenia pałką 

w bęben i leżący pode mną satanista ze świstem wypuścił powietrze. Może zemdlał od ciosu, może od 

gęstniejącego dymu – nie wiem. Tak czy siak musiało go zaboleć, bo palce szarpiące moją koszulkę 

rozluźniły się, a dysząca obok mnie głowa opadła na betonowe podłoże. Mimo krzyków usłyszałem 

stuknięcie potylicy o twarde podłoże.  

Jakoś nie potrafiłem wzbudzić w sobie żalu.  

Wiedząc, że czas gra na moją niekorzyść, zerwałem się i odrzuciłem na bok zielone prześcieradło. 

W tym momencie w rogu sali, pośród wrzasków i odgłosów krztuszenia się dymem, błysnęła latarka – 

zapewne któryś z młodych satanistów zaopatrzył się w tak przydatne urządzenie. Światło przedarło się 

przez biały kłąb i uderzyło najpierw w podłogę, a potem powędrowało aż do sufitu. Odbite od szarego 

betonu pozwoliło dostrzec zarysy ludzi tłoczących się przy wyjściu. Zobaczyłem też stół i dwie ofiary 

leżące na szerokim blacie.  

Tylko ja mogłem swobodnie oddychać i tylko ja nie miałem załzawionych oczu. Ale są chwile, kiedy 

tego żałuję. Dostrzegłem przebite na wylot ciało, z którego obficie płynęła krew...  

Przez chwilę nie wiedziałem, gdzie jestem, wreszcie przeważyły odruchy nabyte podczas trzech lat 

szkoleń w Fundacji:  

Ratuj to, co da się uratować.  



Odpiąłem pojedynczy pas i uniosłem drugą niedoszłą ofiarę, po czym wmieszałem się w tłum ludzi 

opuszczających bunkier. Nie bałem się ich – załzawione oczy, katar i ślinotok nie pozwoliły im nawet 

rozpoznać, kto obok nich się przeciska.  

Okrążyłem bunkier i dopiero sto metrów dalej, za rzędem równo posadzonych świerków, usiadłem 

na trawie. Wyplułem ustnik, jednym ruchem zdjąłem okulary i dopiero teraz położyłem na trawie obok 

siebie ledwie żywą niedoszłą ofiarę satanistów.  

– A więc moje poszukiwania dopiero się zaczęły – powiedziałem do siebie na głos, aby wrócić do 

rzeczywistości. – A myślałem, naiwny, głupi sopel, że dziś wrócę z tarczą do Fundacji... A ty? – 

zwróciłem się do uratowanego. – Ten drugi nie miał szczęścia, przebili go na wylot... Co masz zamiar 

z sobą zrobić? Mam cię zabrać, tak? Ale ty czarny jesteś, musisz obiecać, że nie przyniesiesz mi pecha! 

No dobrze, chodź, mamy parę spraw do załatwienia.  

Nie odpowiedział. Tylko spojrzał na mnie wielkimi oczami i ziewnął, ukazując czerwony język.  

Jak to kot.  

 

 
wtorek, godz. 20.50 

Miauczał jak wariat, a ja coraz mocniej naciskałem pedały, zastanawiając się, po jakie lodowe licho 

zabrałem tego czworonoga. W każdej chwili mogłem polecieć w dół jaru, brzegiem którego pędziłem, 

mogłem w półmroku zahaczyć o korzeń, kamień czy – ja wiem? – wystający z ziemi pręt. Polecę ja, 

poleci rower, ale żeby latał kot?!  

A jednak jakoś nie mogłem się z nim rozstać. Zapakowałem go do obszernej kieszeni plecaka i 

wskoczyłem na rower... To Chińczycy mówili: Jeśli komuś uratujesz życie, jesteś od tej chwili za niego 

odpowiedzialny. Ale miauczał!  

Samochód jechał powoli. Wiedziałem, że człowiek prowadzący ceremonię, to ten sam, o którym 

opowiadała Marzena. Śledź. Tak przynajmniej wołali do niego pozostali sataniści, kiedy udało im się 

opuścił bunkier i odetchnąć świeżym powietrzem. On więc był odpowiedzialny za uprowadzenie Ady 

z Adamem. I on wie, gdzie należy ich szukać. I powie mi to. Oj, powie... Byle tylko udało mi się przeciąć 

mu drogę!  

W tym momencie gruby korzeń podbił mi przednie koło. Skok nie stanowił wyzwania – kot, niestety, 

nie miał opanowanych tych manewrów. Wysunął się i z dzikim krzykiem spadał w dół wysokiego jaru. 

Jeszcze sekunda, a będzie poza moim zasięgiem...  

Skręciłem i wyciągnąłem lewą rękę, aby go uchwycić. Jeszcze sekunda...!  

Złapałem. Na szczęście dla kota łapanie za skórę na karku jest naturalne. Dla roweru za to nie jest 

naturalne pozostawanie zbyt długo w lewym przechyle. Mimo nacisku na pedały nie ruszył – za to koła 

cofnęły się i po raz pierwszy w życiu w tak głupiej sytuacji straciłem kontrolę nad rowerem.  

Leciałem w dół. Wiedziałem, że lecę, ale nie mogłem puścić kota, aby chwytać się krzaków. 

Zwierzak poleciałby na dno kamienistego jaru... Zamiast więc chronić swoją głowę, osłoniłem czarne 

futro, które miauknęło w chwili, gdy moja potylica z dziwnym stukiem zetknęła się z pniem starej sosny. 

Ale przecież ratując zwierzakowi życie, niejako obiecałem go chronić. A ja dotrzymuję słowa...  

Co działo się przez następne godziny, pytajcie kota.  

 

 

środa, godz. 06.00 
– Tylko żebyś się nie struł, Maciuś – burknąłem do futrzaka.  

Nie przejął się moimi słowami – wcinał ze smakiem zawartość moich ostatnich wczorajszych 

kanapek – wędzony boczek. Może i lepiej, nie powinienem tego jeść na drugi dzień.  



Zapiąłem zamek goretexowej kurtki, wcześniej stawiając kołnierz bluzy. Maj, słonko grzeje, ptaszki 

świergolą, kwiatki kwitną i lody już dawno spłynęły do Bałtyku, ale jak się przeleży całą noc pod 

krzakiem w samym podkoszulku, mróz ostry ściska uszy!  

Czułem się dobrze, nie licząc telepiącej mi się z zimna szczęki i bolących żeber. No i wielkiego guza 

z tyłu głowy.  

Zjadłem, czego nie zjadł kot, to znaczy kanapki z masłem, popiłem mineralną, dzieląc się też ze 

zwierzakiem. Wypił chętnie. Najwyraźniej uwielbienie kotów wyłącznie dla mleka jest znacznie 

przesadzone.  

Teraz mój mały czarny towarzysz zgodził się bez problemu zasiąść w kieszeni plecaka. Wsiadłem 

więc na rower i zjechałem do jaru, bacznie lustrując miejsce wczorajszych obrzędów.  

Grota Beliala wyglądała, jakby przeszła trzecią wojnę. Przewrócony stół, połamane podstawki pod 

świece, pełno papierów i niedopałków, a to wszystko wymieszane z wonią spalenizny.  

Nieład wskazywał, że sataniści wynieśli się stąd w popłochu, i to chyba na zawsze.  

Bardziej z obowiązku, niż wierząc, że warto, przeszukałem dokładnie pozostałe po satanistach 

szczątki. Zapomniana czarna bluza dresowa kryła w kieszeniach zużytą chusteczkę, pod kraciastym 

kocem leżały połamane świeczki, a przewrócony stół częściowo ukrywał ciało drugiego czarnego kota.  

Nie sądziłem, że taki widok spowoduje u mnie przyspieszone bicie serca. Widywałem już przecież 

koty rozjechane przez samochód! A jednak ten tutaj stał się ofiarą zidiociałych bandytów. I zabili go 

przy mnie. Celowo i świadomie. No niech ja was...  

Przez chwilę zapomniałem, że stawką w tej grze jest coś więcej, niż pomszczenie kota. Oni chcą to 

samo zrobić z dwójką ludzi!  

Wstrząsnął mną dreszcz, a przed oczyma stanęły wielkie czarne koła. Zachwiałem się i aby nie 

upaść, zgiąłem nogi, przyklękając przy stole. Podparłem się prawą dłonią, ale musiałem ją przesunąć, 

bo trafiłem na jakąś nierówność. Zaraz, chwila! A cóż to jest?  

Porwałem znalezisko. Obejrzałem je najpierw ostrożnie, z zewnątrz, uśmiechając się do siebie, jak 

Czerwony Kapturek, który wychodząc do lasu znalazł przy drodze rewolwer. Czyżby to było to, o czym 

myślę?  

Powoli rozchyliłem brązowe okładki. W plastikowym, brudnym etui zobaczyłem dwa dokumenty. 

Oba wielkości karty kredytowej. Oba z nazwiskiem, adresem. I ze zdjęciem.  

Śledź zgubił je najwyraźniej, gdy naparłem na niego podczas tego wariackiego obrzędu. Motyw jak 

z taniego kryminału!  

Wyszedłem i schowałem się za krzakami. Co kilka sekund podnosiłem głowę i lustrowałem okolicę. 

Nie mogłem sobie teraz pozwolić na wpadkę.  

Rozłożyłem mapę Krakowa, jeszcze raz zerknąłem w znalezione dokumenty i bez trudu odnalazłem 

ulicę Pagórkową. Cóż, skończmy wreszcie te podchody rodem z filmów o Rambo. Czas na kulturalną 

wizytę.  

A nawet dwie.  

 

 

środa, godz. 10.10 
– Dla mnie? Naprawdę?  

Skinąłem głową i nogą pchnąłem drzwi.  

– Rower ci ukradną – Marzena wskazała ruchem głowy korytarz, odbierając ode mnie małego, 

przestraszonego, czarnego kota.  

Uśmiechnąłem się szeroko.  



– Dlaczego wszyscy w Krakowie zaczynają rozmowę od straszenia mnie złodziejami? Tak bardzo 

tu kradną? Wszędzie i wszystko?  

– Wszędzie kradną – wzruszyła ramionami. – Tylko u nas nie udajemy, że nie ma sprawy.  

– Tak, cyk-pyk – mruknąłem. – Siła wielkich blokowisk. Ale nie martw się o mój rower, jest 

zabezpieczony. Zresztą zaraz lecę. Marzena... – ująłem ją za rękę, spoglądając głęboko w oczy. – Czy 

ty naprawdę nie wiesz, gdzie oni ukryli Adrianę...?  

Sięgnęła na mały stolik i podała mi butelkę z piwem.  

– Nie wiem. Napij się.  

Wyciągnięta ręka zawisła w powietrzu.  

– Dzięki, nie jestem miłośnikiem piwa. Zaopiekuj się Maciusiem – pogłaskałem jeszcze kota. – I nie 

rób głupot.  

Wzruszyła ramionami, skinęła głową i odstawiła butelkę na stolik. Patrzyła, jak wychodzę, ale kiedy 

zamykałem za sobą drzwi, odezwała się cicho:  

– Nie wiem i nie wie nikt. Śledź sam ich zawoził.  

Zatrzymałem się, ale nawet nie odwróciłem głowy. Nie chciałem nagłym gestem spłoszyć 

informacji. A Marzena mówiła dalej:  

– Ukrywam się przed nimi, ale wiem, co się dzieje. I wiem, że Śledź ma zostawić jednemu takiemu 

kartkę z informacją, gdzie i kiedy przeprowadzi... hm, jak to powiedzieć...?  

Dreszcz przebiegł mi po plecach. Wiedziałem, co ma przeprowadzić, i problem polegał tylko na 

tym, by ubrać to w słowa. Ubrałem więc:  

– Przeprowadzi ofiarowanie, tak? Rytualne pozbawienie ich energii?  

– No, tak – wyjąkała. – Mirek, gdybym mogła, dowiedziałabym się, gdzie oni są. Naprawdę. Ten 

Śledź to kretyn pierwszej wody.  

– Przekonałem się.  

– Ale twardy jest, nawet policja niczego z niego nie wyciągnęła. Wypytywali wszystkich, straszyli, 

prosili. On udaje durnia, siedzi jak na tureckim kazaniu, no i go puszczają, bo co mają zrobić?  

Tu akurat miałem przewagę nad policją: nie musiałem się kierować procedurami przesłuchań.  

– Zdobędę tę informację, tak czy siak. Dziękuję ci...  

Ale to nie był koniec. Podeszła bliżej i położyła mi dłoń na ramieniu. Wciąż stałem w otwartych 

drzwiach, z dłonią na klamce.  

– On ma dziś wieczorem zostawić list do Generała. I nie pytaj mnie, kto to taki. To może być gość 

powiązany z tymi uprowadzeniami dzieci, ale głowy ci za to nie dam. Wiem tylko, że on tu rządzi.  

– I ten Generał odbierze list?  

– Nie – stanowczo pokręciła głową. – Nie wiem gdzie, ale Śledź ma zostawić list w skrzynce 

kontaktowej, a Generałowi dostarczy to niejaki Ziotas.  

– I tam będzie adres, pod którym znajdę Adrianę i Adama?  

– Tam będzie adres.  

Zerknąłem jej znów w oczy. To nie było spojrzenie człowieka złego, przesiąkniętego diabelskimi 

ideami. Nie patrzyła na mnie zimna egoistka, bezwzględna i nieubłagana córka Belzebuba. W jej 

szklistych oczach wyczytałem smutek, jakąś tęsknotę, prośbę...   

Zatrzasnęła za mną drzwi, a ja wyłączyłem zabezpieczenie w rowerze i przymknąłem na chwilę 

oczy.  

Marzena wciąż deklarowała się jako satanistka, ale chyba nie była nią w rzeczywistości. Za bardzo 

dba o innych, zbyt mało myśli o własnych potrzebach. Po prostu czuje się samotna. Ze starymi 

przyjaciółmi pewnie zerwała, nowych nie ma... Pułapka. Jak we wszystkich sektach.  



Pojechałem na przełaj przez podwórka i dalej aż na ulicę Królowej Jadwigi. Dalej przemknąłem 

przez Wisłę jednym z nowszych mostów i wąskimi uliczkami pomiędzy domami dotarłem na 

Kurdwanów, przekraczając po drodze ruchliwą ulicę Wadowicką.  

Nie musiałem się spieszyć, w końcu Śledź miał przekazać informację dopiero wieczorem, ale 

stanowisko obserwacyjne na klatce schodowej zająłem tuż po dwunastej. Z butlą wody mineralnej i 

czterema drożdżówkami wlepiałem oczy w wyjście z bloku przy ulicy Pagórkowej, co jakiś czas przez 

lornetkę lustrując okna jego mieszkania. W pewnej chwili zrezygnowałem jednak z tego procederu, bo 

Śledź zbyt często podchodził do okien i niewiele brakowało, a zauważyłby mnie ukrytego w sąsiednim 

bloku. Czekałem więc spokojnie. W końcu wyjdzie.  

Bądź opanowany, trenuj cierpliwość, czasem lepiej nie robić nic, niż miotać się bez sensu.  

Trenowałem więc.  

Przez siedem minut.  

 

 

środa, godz. 12.45 
Nie wsiadł w samochód, nie poszedł do autobusu. Zbiegł po kilku schodkach i powędrował w dół, 

w stronę ulicy Myślenickiej. W dłoni trzymał małą kopertę złożoną wpół. I o tę właśnie kopertę toczyła 

się kolejna runda gry.  

Rower czekał grzecznie pod schodami, plecak miałem na sobie, zbiegłem więc tylko z półpiętra, 

złapałem Wiliera i podreptałem za Śledziem.  

Zimny wiatr od zachodu wiał mi w twarz, gdy wychyliłem się zza wysokiego płotu-bariery 

chroniącego osiedle przed hałasem.  

Mało uczęszczana Myślenicka okazała się czteropasmówką podzieloną pasem zieleni. Śledź 

przeszedł ją na przełaj i wpadł między domy ukryte w zagłębieniu po drugiej stronie. Albo kierował się 

na zadrzewiony pagórek naprzeciwko, albo była to pułapka.  

Jednym z najlepszych sposobów sprawdzenia, czy lew ma ostre kły, jest włożenie mu ręki w 

paszczę. Tak też uczyniłem – rozglądając się we wszystkie strony, przejechałem ulicę wyżej, bardziej 

na północ od miejsca, gdzie zniknął satanista. Swoją drogą, w tej chwili w żaden sposób nie 

sygnalizował swojego szatańskiego kultu, ubrany był w wytarte dżinsy i koszulkę polo.  

Obok domów prowadziła wąska ścieżka wijąca się pomiędzy drzewami. Znikała na wzgórzu – i tam 

właśnie dostrzegłem Śledzia. Szedł spokojnie nie oglądając się. Pewien, że tu jest już niewidoczny, 

powachlował się kopertą i skręcił w stronę drewnianej budki przypominającej klasyczne baraki 

budowlane.  

Pchnąłem przerzutki na najwyższe koła i kręcąc szybko metr za metrem, wspinałem się między 

brzozami. Szum wiatru tłumił odgłosy, mogłem bokiem prześcignąć idącego i dotrzeć na szczyt przed 

nim.  

W pewnej chwili aż stanąłem na pedałach, a przez myśl przemknęło mi, że gdyby przyjechał tu taki 

osiedlowy ujeżdżacz niby-górala kupionego w markecie, to albo sam by się już połamał, albo złamałby 

się jego rowerek. Ale ani ja nie byłem chodnikowym ujeżdżaczem, ani rower nie był przeciętny. Po raz 

kolejny przekonałem się o tym, gdy pod szczytem wzgórza przednie koło wpadło w betonową szczelinę. 

Poczułem, że siła bezwładności niesie mnie do przodu i za chwilę wykonam śliczne salto z lądowaniem 

plecami na gruzie, kiedy docisnąłem lewy pedał, podrywając jednocześnie maszynę w górę. Opona 

zaszurała mocno, ale rower wyszedł z dziury i jak sprytny koń Zorra wskoczył pode mnie, chroniąc 

przed upadkiem.  

Zająłem pozycję dwadzieścia metrów od baraku, podejrzewając, że właśnie ta konstrukcja z desek 

jest celem wędrówki Śledzia. Niczego innego w okolicy nie było, chyba że bandzior chce zanieść 



kopertę do budynków oczyszczalni ścieków, którą stąd dostrzegałem między gałęziami drzew. Ale 

gdyby szedł tam, musiałby przejść szczyt i zejść znowu w dół – bez sensu, wygodniej przecież byłoby 

obejść wzgórze! Skoro więc drapał się aż tu, nie miał wyboru.  

Pojawił się w dwie minuty później. Tym razem to mnie słońce świeciło w plecy, byłem więc w 

lepszym położeniu. Aby mnie dostrzec, musiałby nie tylko uważnie się rozglądać, ale też mieć na nosie 

okulary z mocnym filtrem. Nie miał jednak żadnych, więc odruchowo odwracał twarz od słońca. 

Mogłem go obserwować bez ryzyka wykrycia, zwłaszcza że leżałem pod szczytem wzgórza dodatkowo 

osłonięty świeżą wysoką trawą i gałęziami jakiego krzewu. Nie miałem pojęcia, co to za krzaczory, ale 

chwaliłem los, że wyrosły, i to tak bujnie. Wszystko zresztą, co rosło na tym wzgórzu, pleniło się 

soczyście i bujnie.  

Śledź podszedł do drewnianej budki, oparł plecy o drzwiczki zamknięte na kłódkę i rozejrzał się 

uważnie. Dłuższą chwilę lustrował okolicę, po czym pokręcił głową i trzy razy kopnął piętą w barak. 

Głuchy huk poniósł się daleko. Jakby to nie wystarczyło, Śledź nabrał w płuca powietrza i ostentacyjnie 

zaniósł się dzikim kaszlem. Najwyraźniej spodziewał się kogoś i dawał znaki, że oto już przybył.  

Wzmogłem ostrożność. Jeśli to umówione spotkanie, ten drugi może nadejść z każdej strony.  

W przeciwieństwie do Śledzia nie rozglądałem się, nie podnosiłem głowy. W takim terenie, pełnym 

gałązek, liści i kamieni, szybciej usłyszę przybysza, niż go zobaczę.  

Gromadź informacje za pomocą wszystkich zmysłów.  

Słuchałem więc, węszyłem. Oczywiście patrzyłem także, ale przede mną wciąż jawił się ten sam 

obrazek – barak na tle drzew, w oddali, na dole, nowe osiedle, a przy baraku znudzony satanista drapiący 

się w podbródek złożoną wpół kopertą.  

O ile jeszcze przed chwilą skłonny byłbym rzucić się na tego zbója i siłą odebrać mu informacje 

zawarte w kopercie, o tyle teraz musiałem czekać na pojawienie się tego drugiego. Dopiero po 

rozpoznaniu mogłem wkroczyć. Gdybym zadziałał teraz, mógłby mi nagle na plecach wylądować 

nowoprzybyły...  

Dłonie pociły mi się strasznie, kark sztywniał, a serce waliło gorzej niż przy ostrym podjeździe. Ale 

nie mogłem się wycofać. Nie chciałem. Znałem ryzyko i wiedziałem, o co idzie gra.  

Adriana. Adam.  

Moje nierozliczone wspomnienia.  

 

 

środa, godz. 13.20 
Pierwszy raz widziałem człowieka ze zrośniętymi brwiami. Przy głębokich oczodołach, szerokiej 

kwadratowej szczęce i barach jak komoda przypominał wysłannika piekieł, który osobiście przybył z 

zaświatów na spotkanie z szefem grupy satanistów. Ale najgorsze było to, że występował... w sutannie!  

Ani przez chwilę nie sądziłem, że mam do czynienia z prawdziwym księdzem. W każdym 

środowisku, także duchownych, pojawiają się ludzie lepsi i gorsi, ale nie wyobrażałem sobie, że któryś 

z nich może się zadawać z satanistami, kierować ich działaniami.  

– Szedł za tobą? – zapytał niskim głosem przebieraniec.  

– Patrzcie, patrzcie! Ziotas osobiście – przywitał go Śledź. – Szedł, ale nie doszedł. Widziałem go z 

lornetką na schodach w bloku naprzeciwko, ale urwałem mu się przy Myślenickiej.  

– No, mam nadzieję – mężczyzna nazwany Ziotasem rozejrzał się.  

Nie kręcił przy tym głową, jak źrebak, ale obracając nią oszczędnie, we wszystkie strony rzucał 

sekundowe spojrzenia.  

Zadrżałem.  

Zawodowców poznacie po ich zachowaniach. Jednym z nich jest system lustrowania okolicy.  



Specjaliści Fundacji dobrze nas wyszkolili. Ale to właśnie przez nich dostawałem teraz gęsiej skóry, 

a zimny wiatr pogłaskał mnie po plecach.  

Kiedy w ręce tego przebierańca trafi kartka z adresem, muszę ją odebrać dopiero, kiedy Śledź 

pójdzie. Wariactwo? Tak, wariactwo!  

Jeśli w grę wchodzi życie dwójki ludzi, czasem trzeba się porwać na wariactwo. Inaczej Śledź, 

wiedząc o mojej akcji, przeniesie więźniów, zanim dotrę do jego kryjówki.  

– Uważaj – powiedział satanista. – Ten młody nie tylko jest narwany, ale ma sporo różnych 

gadżetów. Nas dziabnął świecą dymną.  

– Dałeś się podejść, młody człowieku – spokojnie odparł Ziotas. – Rozkojarzyłeś się, opuściła cię 

moc księcia ciemności. Musisz poczuć siłę, jaką nasz książę daje wszystkim swoim poddanym! Masz 

tę moc, ale nie umiesz z niej jeszcze korzystać. Spójrz w siebie, masz ją, prawda?  

Nie wiem, czy Śledź spojrzał w siebie, i czy dostrzegł tam jakieś jelita i żyły, czy może coś innego, 

ale po chwili odrzekł tonem znacznie mniej nawiedzonym niż głos mężczyzny:  

– Czuję moc, czuję. Ale on nas zaskoczył podczas składania ofiar.  

– Żeby was nie zaskoczył podczas składania tamtych ofiar! – wysyczał Ziotas, kładąc nacisk na 

słowo „tamtych”.  

Wiedziałem doskonale, o kogo mu chodzi.  

– Tylko ja wiem, gdzie oni są. Ja i ta kartka.  

Wyjrzałem zza krzewów. Śledź uniósł w palcach zaklejoną kopertę.  

– Za chwilę się zmyję na te trzy dni. Zaprosiłem na ofiarowanie tylko kilku zaufanych ludzi. I tylko 

ja znam ich adresy. Nikt nie ma żadnego śladu, nikt nie dowie się, gdzie są i gdzie to się stanie. Chyba 

że zgubisz kartkę. Nawet oni nie wiedzą, gdzie wszystko się odbędzie, mają tylko adres, pod którym 

mają się pojawić.  

Ziotas wyciągnął przed siebie otwartą dłoń.  

– Nie będę tam zerkał, aby mnie nic nie kusiło. I żebym nie zdradził się słowem niepotrzebnym – 

stwierdził. – Otworzę kopertę dopiero w sobotnie popołudnie. Albo wcale. Mówisz, że chcesz to zrobić 

w niedzielę o trzeciej w nocy? A dlaczego o trzeciej?  

– To dla mnie magiczna pora. Słyszałeś? Urodziłem się dokładnie o trzeciej...  

Nie wiem, co odpowiedział Ziotas, bo wsiadłem na rower i minąłem ich z drugiej strony pagórka. 

Popędziłem w dół, w stronę oczyszczalni.  

Obok zakładu stała zaparkowana półciężarówka. Nie namyślając się, przyhamowałem, uniosłem 

rower i ukryłem na pace. Potem sam wskoczyłem za wysoką burtę. Póki leżałem, przechodzący 

człowiek nie mógł mnie dostrzec.  

Będę musiał znów użyć usypiającego gazu, ale tak, by Ziotas nie miał pewności, kto i po co go uśpił. 

Skoczę na niego, gdy będzie przechodził.  

W szparze pomiędzy metalowymi burtami dostrzegłem niby-księdza schodzącego szybko z 

zadrzewionej góry. Wykonywał lekkie ruchy głową, ale jego oczy biegały szybko. Raz zatrzymał się i 

z kieszeni wyjął lusterko. Przejrzał się w nim i przeczesał dłonią włosy. Akurat! 

Wiedziałem, że w ten sposób, bez oglądania się, zlustrował całą okolicę za plecami. Nie dostrzegł 

mnie, bo nie mógł, ale jego zachowanie wystarczyło, abym zaczął się ostatecznie i potwornie bać. Nie 

nadchodzi głupkowaty osiłek, którego można pokonać sprytem, nie zbliża się nieświadomy niczego 

bandyta. Oto pewnym krokiem idzie zawodowiec, który w dodatku spodziewa się, że wyskoczę na niego 

z żądaniem wydania informacji. Wie o tym! I przejdzie pewnie ścieżką pół metra ode mnie. Czy odważę 

się wtedy zaatakować? Przecież to jakiś kosmiczny absurd, głupota. Mam się rzucać na faceta, który 

może mnie pokonać jedną ręką? A jeśli gaz nie zadziała? Jeżeli nagle zmieni się wiatr?  

Dziesięć metrów.  



Ten człowiek pewnie całe lata nie robi nic, tylko uczy się wykorzystywania reguł operacyjnych. Ma 

doświadczenie. Jest większy i silniejszy. Jest zawodowcem. A ja co?  

Osiem metrów.  

A może on myśli tak samo? Wie, że ja widzę jego pewne zachowanie, i liczy na to, że zwątpię? Ale 

ja nie mogę... Nie po tym, co ci ludzie zrobili mi wtedy, zimą. Nie po tym, kiedy banda satanistów 

wepchnęła mnie pod lód, związanego jak ofiarnego baranka. Nie przepuszczę draniom po tym, jak 

skazali mnie i do końca przeprowadzili swój zamiar. Bez litości. Bez ludzkich uczuć. Bez wątpliwości. 

Fanatycy.  

Sześć metrów.  

Mocno ścisnąłem miotacz gazu. Nie żadne psikające pióro, ale porządną tuleję z czarnym gazem CS 

– bandzior powinien zostać obezwładniony na dobre kilkanaście minut.  

Miałem obawy, ale nie dotyczyły one szkody, jaką mogę wyrządzić temu draniowi. Satanista 

przebrany za księdza, do tego zlecający zabicie dwójki ludzi tylko dlatego, że nie chcieli uczestniczyć 

w porwaniu dzieci, że stali się niewygodnymi świadkami...  

Od chwili, kiedy zaparłem się plecami o muliste dno i nogami próbowałem wypchnąć taflę lodu, 

pod którą wylądowałem. Wówczas z wysiłku połknąłem beczkę brudnej wody. Nie tak jednak brudnej, 

by mimo mułu i kilkucentymetrowego lodu nie widzieć ostrego, zimowego słońca.  

Cztery metry.  

Zatrzymał się. Przez chwilę zamierzałem właśnie teraz wyskoczyć, ale w miejscu osadził mnie 

charakterystyczny dźwięk wybieranego numeru telefonu.  

– Załganow, mam kartkę – powiedział po chwili Ziotas. W jego głosie nie było śladu uduchowienia 

i ekstazy, z jaką mówił przed kilku minutami tam, na szczycie. – Dobra, nie otwieram. Dostarczę, jak 

kazałeś. Ten szczyl z Fundacji ich dorwał, ale na szczęście Śledzior go zgubił. Tamtych? – przerwał i 

wyjął z kieszeni kluczyki do samochodu. Wetknął je w zamek półciężarówki i szarpnął drzwi. – Tamta 

dwójka będzie załatwiona w nocy z soboty na niedzielę. Nie, ja tam nie chcę jechać. Swoją drogą, jak 

ty to robisz, że najbrudniejszą robotę odwalają za ciebie inni? Wiem, wiem. Kretynów nie brakuje, ale 

żeby to tak wymyślić... Oni są pewni, że będą składać ofiarę. Dobra, nie gadam. Jadę.  

Wskoczył do samochodu i zapuścił silnik.  

Dwa metry.  

Ziotas znajdował się tak blisko, ale nie tylko nie mogłem go potraktować gazem – nawet nie miałem 

możliwości podniesienia się i wyskoczenia z samochodu bez pewnej dekonspiracji.  

W miejscu osadziły mnie do tego słowa Ziotasa. A więc taki z niego satanista, jak ze mnie cielna 

krowa! Wykorzystuje grupę nawiedzonych młokosów dla własnych ciemnych interesów. Najpierw 

porywają dla niego dzieci, a teraz chcą się pozbyć niewygodnych świadków.  

W myślach powtórzyłem sobie kilka razy cały monolog Ziotasa, zwracając uwagę na kolejne 

nietypowe imię, jakie usłyszałem. Załganow. Załganow? Nie znam...  

Półciężarówka potoczyła się w stronę Górki Borkowskiej, mijając po drodze słynny klasztor, cel 

pielgrzymek tysięcy ludzi. Potem przeskoczyła skrzyżowanie, po prawej mijając salon jeepa. E, tam. 

Wolę rowery.  

Chwilowo jednak ani jeep, ani rower do niczego się nie przydawały.  

Jechałem jako pasażer na gapę. Ale nie to było ważne.  

W kabinie siedział Ziotas. Ale nie to było ważne.  

W kieszeni Ziotasa tkwiła koperta z kartką. I to ona była ważna.  

 

środa, godz. 17.50 



Zgasił światło i pchnął metalowe drzwi. Piskliwy zgrzyt towarzyszył przymykaniu wejścia, wreszcie 

głuchy łoskot dał mi znać, że zostałem sam jak palec w... nosie.  

Jeśli chciałem kiedykolwiek poćwiczyć poruszanie się w całkowitej ciemności, oto nadarzyła się 

okazja. W garażu nie było okna, dziury, szpary pod drzwiami ani nawet mizernego świetlika. Zacząłem 

więc od tego, czego uczono nas na szkoleniach.  

W ciemności zaufaj pozostałym zmysłom. I nie spiesz się – tam czas płynie inaczej.  

Sprawdziłem przestrzeń nad głową, ale pamiętałem chwilę, kiedy tu wjechaliśmy – samochód od 

sufitu dzieliły przynajmniej dwa metry.  

Przechyliłem się przez burtę i przerzuciłem nogi, opuszczając je powoli. Wreszcie, po 

niekończących się dwudziestu sekundach, butami dosięgłem betonowej wylewki. Złapałem rower i 

powoli postawiłem go obok samochodu.  

Choć byłem sam, starałem się zachowywać jak najciszej. Brzęki i posapywania w pustym garażu 

mogłyby wzbudzić niepotrzebne zainteresowanie przypadkowego przechodnia. Jeśli ktokolwiek był w 

tej rezydencji przypadkowo! Wątpiłem w to zresztą od chwili, gdy przez szpary w burtach dostrzegłem 

zamykaną szczelnie bramę i dwóch uzbrojonych strażników. Potężna willa w środku lasu chroniona 

była jak siedziba prezydenta. Ale tym razem trafiłem raczej na jakiegoś mafijnego bossa. Cóż on może 

mieć wspólnego z satanistami porywającymi ludzi? Z czarną mszą? Z mordowaniem kotów?  

– Handel dziećmi – wyszeptałem do siebie.  

Byłem pewien, że rozwiązanie zagadki jest o tyle proste, co przerażające. W dodatku moje zadanie 

uciekało daleko od tego procederu, ja miałem odnaleźć ludzi zagrożonych tu i teraz. Znaleźć kartkę, 

którą Śledź dał Ziotasowi. Odnaleźć Adrianę i Adama. Uwolnić ich. Dziećmi zajmuje się, według 

wszelkich danych, Ewelina.  

Myśląc intensywnie, zdążyłem przejść cztery metry – a trwało to dobre pięć minut. Bardzo powoli 

stawiałem stopy, utrzymując ciężar ciała na jednej, póki druga nie znalazła oparcia dla siebie. Potem 

dopiero przenosiłem ciężar z jednej na drugą, wciąż otwartymi dłońmi zataczając przed sobą ósemki. 

Gdybym miał trafić na jakąkolwiek przeszkodę, musiałem ją wyczuć, dotknąć, ale nie strącić. Dlatego 

robiłem to bardzo powoli. Od mojego zachowania zależało życie. I to nie tylko moje.  

Słuchałem.  

Docierały do mnie tylko dalekie odgłosy – rozmowa dwóch ludzi zza kilku ścian, odpalanie silnika, 

chwilami przesuwanie czegoś ciężkiego. W samym garażu – tylko mój własny oddech.  

Odnalazłem stalową szafę i metalowy regał z kilkoma narzędziami. Wróciłem do samochodu i 

podprowadziłem rower do ściany. Ustawiłem go tam i nakryłem wymacanym na regale kocem. Może 

w pierwszej chwili nie rzuci się w oczy.  

Starając się nie tracić orientacji, podążyłem w stronę drzwi, którymi Ziotas w przebraniu księdza 

opuścił garaż. Chcę czy nie, muszę pójść w jego ślady.  

Czas ucieka.  

Zadowolony, że potrafię tak cicho poruszać się w mroku, pewnie uczyniłem krok w stronę wyjścia. 

Niech pies podziobie pewność siebie! Kierunek, zdaje się, obrałem słuszny. Tyle tylko, że zamiast 

zbadać podłoże, przeniosłem ciężar ciała na prawą nogę. A ta, mimo szczerych chęci, nie znalazła 

punktu podparcia...  

Runąłem w czarną przepaść i jedyne, co zdążyłem zrobić, to wyciągnąć przed siebie ręce. 

Odruchowo je wyprostowałem, ale natychmiast ugiąłem łokcie. Wiedziałem, że upadek na zablokowane 

ręce może mi wyłamać stawy – do wyboru barkowe, łokciowe lub nadgarstki.  

Nie krzyknąłem – i to też efekt trzech lat treningów – lecz, niestety, lądowanie miałem nieudane. 

Dłonie trafiły na przeciwległą ściankę kanału remontowego, który często można spotkać w garażach. 



Uderzyłem mocno, ale część energii pochłonęły napinające się mięśnie. Za to prawa noga wciąż nie 

mogła znaleźć oparcia, nie mówiąc o lewej, która tkwiła hektary stąd, na górze.  

Robiłem kiedyś szpagat, i dziś – po rozgrzewce – pewnie poradziłbym sobie z takim wyzwaniem, 

ale ta wymuszona figura akrobatyczna wywołała u mnie wielokrotne błyski przed oczyma. Poczułem, 

jakby ktoś przywiązał mnie do średniowiecznej machiny tortur i właśnie rozpoczął zabawę. A przecież 

to nie koniec, przecież wciąż leciałem!  

Nie minęła sekunda, a lot marzeń skończył się twardym lądowaniem na schodach. Nawet lewa noga, 

nieskora do podróży, wreszcie ustąpiła i zsunęła się w dół. Całej akcji towarzyszył dźwięk, jakby 

zmęczony rolnik zrzucił z przyczepy na beton stukilogramowy wór ziemniaków. Z tą różnicą, że 

rzucone ziemniaki chyba nie jęczą.  

– Ummmmm... – zacisnąłem zęby i wytężyłem zmysły. – Ty baranie pod włos czesany, ogłupiały 

tumanie na trzech łapach, cymbale kilofem strojony, pewnie się połamałeś?!  

Pot wystąpił mi na czoło. Chyba nawet nie z bólu – przeraziła mnie moja własna głupota i 

nieostrożność.  

Poruszyłem prawą nogą. Nic. To znaczy nic takiego – działa, choć kolano boli od uderzenia. Lewa 

– też w normie. Tutaj za to odezwały się tępym bólem nadciągnięte mięśnie uda. Przejdzie. Ręka, druga, 

szyja... Chyba mam szczęście!  

Jak każdy głupi.  

Pogratulowałem sobie w myślach i zaraz potem obiecałem, że z następnymi gratulacjami poczekam 

do końca akcji. Oto po prawej, dalej, niż się spodziewałem, uchyliły się drzwi, przez które wyszedł 

Ziotas. Pozostały otwarte tylko na sekundę. Potem ktoś je zatrzasnął z hukiem.  

Pewnie jakiś domownik usłyszał głuchy dźwięk i zerknął do środka. Stwierdził, że ciemno, i dał 

sobie spokój.  

Tylko dlaczego nie zaświecił? Dlaczego nie zapytał, kto tu jest? Czemu zamknął natychmiast, a ja 

nie słyszę oddalających się kroków?  

Gęsia skórka ścięła mi plecy. Dłonie spociły się, a serce uderzyło dwa razy szybciej.  

A jeśli ktoś wszedł i teraz stoi w ciemności, czekając na mój ruch?  

Jeśli nie jesteś pewien, zakładaj najgorszy scenariusz.  

Cóż, reguły specjalistów zwykle się sprawdzały. Jeśli nikogo tu nie ma, nie zaszkodzi mi nadmierna 

ostrożność. Jeśli zaś jest...  

Najpierw zbadałem obszar wokół siebie. Metrowej szerokości schodki prowadzące pod samochód. 

Lepkie od smarów, śliskie, porowate. Żadnych narzędzi, śrubek, szmat. Dobre i to, nie potknę się.  

Otworzyłem szeroko usta, by nie wydobywał się z nich świst. Oddychałem jednak powoli – ruch 

ciepłego powietrza mógłby mnie zdradzić, gdyby przeciwnik znalazł się blisko.  

Czekałem, odliczając w myślach sekundy. Uczono nas, że niewyszkolony człowiek wytrzyma bez 

ruchu maksymalnie trzy minuty. Potem mózg wyśle mu sygnał, że to, co słyszał czy widział było tylko 

halucynacją, albo już się skończyło, poszło sobie, znikło. Doliczyłem więc do stu osiemdziesięciu – i 

nic. Policzyłem więc drugie tyle. I dopiero kiedy zbliżałem się do szóstej minuty, kiedy od 

utrzymywania ciała w pozycji półleżącej moje czoło pokryło się kroplami potu, do uszu doszedł 

pierwszy niepokojący dźwięk. Jakby ktoś dwa metry ode mnie ostrożnie pociągnął nosem. A potem 

przełknął ślinę.  

Nie miałem najkrótszych włosów, ale bez trudu mogłem sobie wyobrazić, że właśnie stają mi dęba. 

Bardzo powoli przykucnąłem, nie zapominając o badaniu przestrzeni przed sobą. Słuchałem, starałem 

się też wyczuć ruch powietrza czy nagłą zmianę temperatury. Lewą dłonią sięgnąłem w dół i wokół 

siebie zataczałem coraz szersze kręgi. Zanim znalazłem cokolwiek, co nadawało się do realizacji mojego 



planu, minęła kolejna minuta. W tym czasie dwukrotnie usłyszałem chrzęst grudki pod butem czającego 

się człowieka. Bez dwóch zdań był szkolony, zdradzała go tylko niecierpliwość.  

Śpiącej kobry nie podnosiłbym ostrożniej niż puszkę po konserwie, na którą natrafiła moja dłoń. 

Potem płynnym ruchem zamachnąłem się i rzuciłem ją nad głową gdzieś w stronę wjazdu do garażu.  

Huk wydał się potworny.  

Puszka odbiła się od drzwi i spadła na beton, tocząc się w moją stronę. Dla przeciwnika był to znak, 

że wędrując po garażu, nieostrożnie kopnąłem przeszkodę. Teraz powinien był rzucić się w tamtą stronę. 

Podejrzewałem, że ma w dłoni pałkę, może nawet nóż... Ale nie.  

Dźwięk przypominał wydmuchiwanie lotki z rurki. Albo jakby ktoś stłumił kichnięcie. Ale ja znałem 

ten rodzaj odgłosu. Nie miałem wątpliwości z rozpoznaniem go, zwłaszcza że powtórzył się trzykrotnie, 

a towarzyszący odgłosowi błysk pozwolił mi odkryć pozycję przeciwnika.  

Mężczyzna w ciemnej kurtce nie rzucał we mnie niczym, sam nawet nie zamierzał się zbliżać. 

Strzelał! Strzelał, przyklęknąwszy na prawe kolano! Strzelał z pistoletu zaopatrzonego w szeroki tłumik! 

Raz w życiu miałem okazję oddać strzał z czegoś takiego, na szkoleniach Fundacji. Wystarczyło, abym 

rozpoznał odgłos i kształt.  

Stado czerwonych mrówek wykąpanych w lodowatej wodzie przebiegło mi wzdłuż kręgosłupa, 

tupiąc przy tym porażająco. A więc nie będą mnie łapać, przesłuchiwać, nie zwiążą i nie wrzucą do 

piwnicy. Jest intruz – należy się go pozbyć!  

Jak miło...!  

Wszelkie przemyślenia nie trwały dłużej niż oddanie trzech strzałów. Wciąż ostrożnie, ale już nie 

tak wolno, sięgnąłem do prawej kieszeni po nieodłączny miotacz gazu CS. Wstrzymałem oddech i 

uczyniłem wykrok przed siebie. Być może mój niedoszły zabójca usłyszał chrzęst, ale nie zdążył już 

zareagować skutecznie. Z całej siły, jaką daje strach i wściekłość pomieszanie w jednym tyglu, 

kopnąłem rękę trzymającą pistolet. Usłyszałem jęk i jednoczesny stukot broni padającej na podłogę. 

Zanim ucichł, w stronę twarzy przeciwnika posłałem skupioną wiązkę gazu. Odwróciłem głowę i wciąż 

nie oddychając, odskoczyłem, pamiętając, że po lewej mam kanał, a przed sobą samochód.  

Mężczyzna przez chwilę szamotał się, kaszląc i chrząkając, po kilku sekundach usłyszałem jednak, 

że dał za wygraną i padł bez ruchu. Ku swojemu zdziwieniu dostrzegłem także zarys upadającej postaci. 

Więc jakieś źródło światła musiało się pojawić! 

Zagadka rozwiązała się sama: w plastikowej bramie garażu dostrzegłem trzy małe otwory 

wywiercone przez kule. Niby nic, ale dla oka spragnionego światła wystarczyło.  

Obszedłem mężczyznę i przykucnąłem za nim, zakładając mu blokadę na rękę. Nie chciałem 

ryzykować, ale ostrożność tym razem okazała się zbędna. Nie tylko go unieruchomiłem, ale gaz 

pozbawił go przytomności. Mężczyzna oddychał, ale nie reagował na żadne impulsy.  

Wróciłem – już mniej ostrożnie – pod ścianę, do ukrytego plecaka, i wyjąłem małą diodową latarkę. 

Dwie maleńkie baterie AAA wystarczały na ponad sto godzin emisji mocnego światła. Genialny 

wynalazek.  

Zamontowałem sobie latarkę na czole, oplatając głowę szeroką gumą. Teraz widziałem każde 

miejsce, w które skierowałem twarz.  

Mój przeciwnik miał około dwudziestu pięciu lat, zbudowany był co najmniej przyzwoicie. Prócz 

pistoletu miał przy sobie solidny sztylet, który wyjąłem ze skórzanej pochwy i ukryłem pod szmatami 

na półce. Zaciągnąłem go na samo dno kanału naprawczego i tam ułożyłem do snu, wiążąc mu ręce i 

nogi kablem znalezionym na stalowym regale.  

Przekonałem się, że swobodnie oddycha nosem, więc bez żadnych skrupułów zakneblowałem go 

ścierką, która za młodu musiała być żółta, całość obwiązując dodatkowo kablem. Znajdą go. Z czasem.  



Dopiero w tej chwili uznałem, że ze strony tego bandziora nic mi już nie grozi. Odszedłem w 

najdalszy kąt, starając się nie wdychać oparów gazu. I tak oczy mi łzawiły, a w gardle poczułem rodzaj 

swędzenia, ale nie ograniczało to możliwości mojego działania.  

Obejrzałem wnętrze samochodu. Teczka z jedzeniem, zapasowym ubraniem i mapą fragmentu 

Mazur świadczyła dobitnie o tym, że Ziotas wróci tu wkrótce. Kartki, którą dostał od Śledzia, nie 

znalazłem.  

Podszedłem do drzwi i zgasiłem latarkę. Przyłożyłem do nich ucho. Ze środka dochodziły odgłosy 

ożywionej rozmowy. Wreszcie na wyraźne żądanie jakiegoś mężczyzny odpowiedział płaczliwy żeński 

głos:  

– Ja nic nie wiem! Odwieźcie mnie do domu! Nawet ich nie znam, widziałam ich raz w życiu!  

– No to się jeszcze z nimi raz zobaczysz – odparł mężczyzna. – Ale tylko raz. Zamknij ją gdzieś.  

Ledwie zdążyłem odskoczyć, kiedy drzwi uchyliły się i człowiek wielkości dorodnej sosny wniósł 

do garażu dziewczynę związaną jak baleron. Zdążyłem się położyć obok plecaka i znieruchomiałem. 

Ale ten wielki nie zapalił nawet światła – posadził więźnia pod ścianą i syknął:  

– I nie drzyj się, mała, bo cię zawinę szmatą. No, dobranoc.  

Kiedy znów zaległa ciemność, odezwałem się spokojnym głosem:  

– Coś mi się zdaje, Marzenko, że jesteśmy na siebie skazani.  

– Kto...?! – zareagowała głośno, ale natychmiast się zreflektowała i dokończyła szeptem: – Kto tu 

jest?  

Podszedłem powoli, pamiętając doświadczenie z kanałem.  

– Mirek, do usług. Chyba cię znaleźli, co?  

– Chciałam odwiedzić mamę. Zgarnęli mnie na ulicy. Ale... ty nie jesteś związany! Uwolnij mnie!  

– Oczywiście, ale poczekajmy chwilę, aż pójdą spać – szepnąłem. – Mogą przyjść skontrolować stan 

twoich węzłów i byliby zdziwieni, widząc cię z pociętymi sznureczkami.  

– Ale mnie to ciśnie! – warknęła.  

– Wolisz zginąć? – odparłem ostro. – I pozbawić szans Adrianę? I Adama?  

– Mają jeszcze jakieś szanse? – westchnęła cicho. – A ja mam?  

Skinąłem głową, a potem, zdając sobie sprawę, że nie mogła dostrzec mojego gestu, potwierdziłem:  

– Tak. Mają szansę. I ty też masz. Pod warunkiem, że uda mi się odebrać Ziotasowi kartkę z adresem, 

pod którym przechowują porwanych. Ech, zamknięty krąg. Adriana chyba odkryła ich dom, w którym 

mają kryjówkę. Specjalnie po to pojechali nad morze. A teraz pewnie właśnie tam siedzą. Paranoja.  

Nie odezwałem się. Myślałem dłuższą chwilę, w napięciu czekając na kroki za drzwiami. Na razie 

chyba nikt nie odkrył zniknięcia mojego niedoszłego oprawcy, nikt nie podniósł alarmu.  

– Marzena, ty znasz ten dom? Okolicę?  

– Znam – odparła powoli. – Może już mnie rozwiążesz?  

– Zaraz. Powiedz, czy Ziotasa znajdę tu łatwo? To wielka chałupa? Piętrowa? Może ma tu jakąś 

swoją sypialnię?  

Milczała długo. Sądziłem, że już się nie doczekam odpowiedzi, kiedy roześmiała się cicho.  

– Zwariowałeś, jeżeli chcesz go szukać w tym domu. To rezydencja pełna ochroniarzy i skinheadów.  

– Skinheadów? – uniosłem brwi. – A nie satanistów?  

– Nie. To jest, jeśli dobrze jestem poinformowana, dom Adolfa.  

– Adolfa – chrząknąłem. – Myślałem, że się zastrzelił pod koniec kwietnia czterdziestego piątego 

roku. A tu proszę, ma swoją chatkę.  

– Nie kpij – przerwała mi słabo. – Tak nazywają facecika, który prowadzi jakieś interesy ze skinami 

czy coś takiego. Tak słyszałam. Jak tu kiedyś byłam ze Śledziem, nie było nikogo. Tylko Śledź mnie 



przywiózł i gadał z Ziotasem. Mnie nawet nie pozwolili być przy tej rozmowie, więc łaziłam po 

ogrodzie, żarłam jabłka, rzucałam ogryzki do bagna.  

– Słuchaj, muszę się tak czy siak zaczaić na tego Ziotasa. Zaraz rozetnę ci więzy i spróbujemy 

uchylić klapę tego garażu – powiedziałem, znów zaświecając latarkę. Z boku wjazdu dostrzegłem korbę 

do ręcznego podnoszenia bramy. – Ty musisz się stąd ulotnić, więc zrób coś dla mnie – powiedziałem, 

decydując się wreszcie na użycie noża.  

Lina puszczała powoli, włókno po włóknie.  

– Jeśli mnie uwolnisz, dla ciebie wszystko.  

– Nie musisz wszystkiego – odrzekłem. – Weź mój rower i plecak. Ukryj je w jakimś 

charakterystycznym miejscu poza tym ich obszarem – uczyniłem nad głową ruch ręką. – Ale musisz mi 

to miejsce dokładnie opisać już teraz. Żebym potem trafił. A jak schowasz moje rzeczy, znikaj stąd na 

kilka dni. Dokąd chcesz, gdzie cię tylko ci twoi diabli poniosą, byle nie do domu. Nie do Krakowa.  

– A kot? Co niby z nim zrobić? Został w domu.  

– Jedzenie ma?  

– Ma jedzenie, kuwetę, a sąsiadka go odwiedzi codziennie... Chciałam wyjechać na chwilę i mnie 

zgarnęli...  

– No to wyjechałaś. Diabełki cię przyniosły. Ale niech cię teraz wyniosą, skoro masz znajomości w 

tych kręgach.  

Byłem złośliwy, ale nie mogłem sobie darować. Zgasiłem latarkę i przez trzy dziury zlustrowałem 

okolicę. Było już ciemno – musiałem tu siedzieć dobre cztery godziny. W mroku czas biegnie inaczej!  

– Tylko tyle? – zignorowała zaczepkę. – Chciałabym coś jeszcze...  

– Nie wchodź w to z butami, bo i ciebie trzeba będzie ratować. Przeczekaj daleko stąd. Masz na 

myśli jakieś miejsce dla mojego plecaka i roweru?  

– Mam. Jest takie w parku. Tam są długie alejki, ale mniej więcej w połowie jest stara sosna ścięta 

przez piorun.  

– Dokładnie gdzie? – zapytałem szeptem, bardzo powoli kręcąc korbą. Brama garażu ustąpiła. 

Ochroniarzy nie było w zasięgu wzroku. Podprowadziłem rower i założyłem Marzenie plecak.  

– Po prawej, przy takich gęstych krzakach, po drugiej stronie szerokiej alei...  

Położyłem jej dłoń na ramieniu.  

– A... Ale nie śmiej się. Serio pytam! W jakiej części Polski jesteśmy?  

Pewnie wpatrywała się we mnie wzrokiem zdolnym zwalić z nóg cielnego kangura. Szczęście, że 

było ciemno! Po chwili złamała się jednak i odrzekła:  

– Śląsk. Górny. Okolice Tarnowskich Gór. Przyjechałeś tu w bagażniku, czy jak?  

– No niemal – odparłem. – Idź, słoneczko.  

Rozejrzała się i schyliła, żeby bezpiecznie przejść pod plastikową bramą. Na chwilę jednak zastygła, 

po czym pochyliła się i pocałowała mnie w usta.  

– Dziękuję ci. Niech ci się powiedzie. Słoneczko.  

– Niech – odparłem i po chwili opuszczałem już powoli bramę garażu.  

Przez niekończącą się minutę czekałem w napięciu na jakieś krzyki, alarmy, strzały, ale stary dom 

spokojnie usypiał po zmroku i nikt mu w tym nie przeszkodził.  

A więc będę pierwszy.  

Rozluźniłem się i ruszyłem do akcji.  

 

 

środa, godz. 21.15 



Mrowienie w nadgarstku powtórzyło się trzykrotnie – znak, że ktoś z naszej szóstki znalazł się w 

tarapatach i wzywa pomocy. Powoli zerknąłem na zegarek. Mimo że był wyłączony, sygnały alarmowe 

i komunikacyjne i tak do mnie docierały. Waldemar! Nasz człowiek w garniturze! Znajdował się jednak 

ponad pięćdziesiąt kilometrów ode mnie na wschód i nic w tej chwili nie mogłem dla niego zrobić. 

Może za godzinę...?  

Nie zdążyłem jednak tego przemyśleć, kiedy na wyświetlaczu pojawił się nowy znak – wielki minus 

i litera W. Oznaczało to, że Waldemar odwołuje wezwanie.  

Po kilku sekundach cała akcja powtórzyła się. Wezwanie – i anulowanie.  

Bawi się tym zegarkiem, czy jak? 

 

 

środa, godz. 22.35 
Cień przemknął przez korytarz i zniknął w małym schowku przy schodach nie dalej niż dwa metry 

ode mnie. W półmroku nie miałem szans dostrzec ani twarzy, ani sylwetki, ale z zachowania 

tajemniczego osobnika wnosiłem, że nie jest jednym z ochroniarzy. Ci chodzili po korytarzach otwarcie, 

znudzeni, wielcy, łysi. Cień skoczył z jednego z pokoi. Skoczył cicho i szybko. Skoczył, starając się jak 

najkrócej przebywać na otwartej przestrzeni. Nie był więc po ich stronie.  

Wróg twojego wroga nie musi być twoim sprzymierzeńcem. Ale może.  

Jak nigdy potrzebowałem teraz samotności. A obcy, przez którego za chwilę cały dom może stanąć 

na baczność, stanowił zagrożenie.  

Nie ruszałem się. Skoro cień biegł od strony schodów, następnym jego przystankiem będzie mój 

zaułek stanowiący rodzaj schowka na płaszcze. A wówczas pogadamy...  

Nie zdążyłem przemyśleć, o czym pogadamy, kiedy aż jęknąłem od silnego ciosu w przeponę. 

Zanim w ogóle pogłówkowałem, jak się bronić, drugi cios, tym razem w kark, powalił mnie na ziemię 

jak wiatr halny obala podcięte drzewo. Zgiąłem się wpół i marzyłem tylko o jednym – żeby znów zacząć 

oddychać. Niech mnie zastrzelą, poturbują, zdegradują, dadzą mi mandat, zjedzą z sałatką grzybową, 

tylko niech pozwolą mi nabrać powietrza!  

Czyjaś dłoń dotknęła mojego lewego policzka, potem nagły błysk latarki oświetlił mi na sekundę 

twarz. Byłem pewien, że przeciwnik świeci, aby lepiej wycelować, przymrużyłem więc oczy w 

oczekiwaniu na cios. Jak wiadomo, przymrużanie oczu chroni doskonale przed uderzeniem. Mniej 

więcej tak samo skutecznie, jak wydęcie policzków.  

Czekałem na tę chwilę z utęsknieniem, wręcz pragnąłem, aby to się już stało, aby mieć to za sobą...  

I wtedy stało się.  

Ktoś pochylił się nade mną. Poczułem delikatne dotknięcie w policzek, a napastnik wciągnął w płuca 

powietrze, jakby się dławił. Czoła dotknęło coś zimnego, ktoś przyłożył tam szkło. Okulary?  

Pocałunek przyszedł nagle. Jeden, a po chwili drugi. Ktokolwiek to był, na pewno nie Marzena. A 

to oznaczało, że wyrabiam dzisiaj roczną normę w ilości całowanych dziewcząt. Choć, po prawdzie, to 

one mnie całowały, ja tu niewiele miałem do powiedzenia.  

– Mirek, Mireczku, jasssny gwint, ale cię strasznie przepraszam. Otwórz oczka, proszę cię, co ty tu, 

do diabełka jasnego, robisz? Co ty tu robisz? Czego się czaisz po kącikach, proszę cię, obudź się.  

Nie spałem, ból przepony zelżał, ale Ewelina całowała mnie co dwa słowa, i nie chciałem tego 

stracić. Dopiero po kilkunastu sekundach otworzyłem oczy. Widziałem tylko zarys jej sylwetki, więc 

ona mnie też pewnie ledwie dostrzegała.  

– Pocałuj jeszcze – szepnąłem. – Robisz to z wielką wprawą.  

Puściła mnie jak poduszkę, na której nagle odkrywa się jakiegoś ohydnego robala. Zanim się 

zorientowałem, uderzyłem głową w podłogę.  



– No i jeszcze mi guza nabije!  

Żartem próbowałem pokryć zaskoczenie, które odebrało mi zdolność logicznego myślenia. 

Dlaczego Ewelina szukająca jakichś zaginionych dzieci w Warszawie trafia na Górny Śląsk do domu 

faceta zwanego Adolfem? Do domu pełnego skinheadów? A ja śledzę satanistów i też tu trafiam. Jakaś 

paranoja!  

Nie, nie paranoja.  

Hydra.  

Mistrz wepchnął nas w objęcia jakiejś mafii, bandy, ośmiornicy o wielu ramionach. Hydry o iluś-

tam głowach. Chyba dziewięciu. Co to za idiotyzm, przecież wszyscy możemy tu zarobić kulkę w łeb!  

– Wstawaj – usłyszałem tuż przy uchu i potulnie wykonałem polecenie.  

Niech się cieszy, że jakiś facet słucha jej bez szemrania.  

– Mireczku, nie wiem, czego tu szukasz, ale pewnie nie przygnało cię na wakacje do tej szczurzej 

norki. Rób swoje, ja chcę się tylko czegoś dowiedzieć. Nie widziałeś tu faceta o szerokich barach, z 

twarzą jak kowadło, z oczami osadzonymi głęboko jak u orangutana? Nosi sutannę. Aha, i brwi. Ma 

zrośnięte brwi. Nie widziałeś go może?  

W jej pytaniu kryła się wielka nadzieja, a ja poczułem zastrzyk adrenaliny na samą myśl, że mogę 

Ewelinie odpowiedzieć twierdząco.  

– Szukasz Ziotasa.  

– Ziotas? Niech będzie. Widziałeś go?  

– Jest na górze. Chyba na górze, bo na dole nie widzę żadnej sypialni. Też go szukam.  

Ewelina pomogła mi wstać. Cios pięści tej szczupłej dziewczyny był jak uderzenie młotem – wciąż 

miałem przed oczyma kolorowe błyski.  

– Chcesz go potraktować tak jak mnie? – zapytałem, wyglądając w prawo, w stronę oświetlonego 

pomieszczenia, z którego przez oszkloną ścianę widać było alejki przed budynkiem.  

– A miałbyś coś przeciwko temu? – zapytała i pociągnęła mnie za rękę.  

– Możesz mu nawet coś złamać – wysapałem, biegnąc za nią na ugiętych kolanach.  

Zdecydowanie dla skuteczności cichego chodzenia trzymanie jej dłoni nie było dobre. A jednak nie 

miałem ochoty się wyrywać. Ewelina była taka ciepła, miękka. A przy tym tak bezpośrednia...  

– Złamię. Z całą przyjemnością. Ale najpierw muszę mu coś odebrać.  

Zajęliśmy pozycje po dwóch stronach schodów. Nikt jednak nie nadchodził. Na razie szło gładko.  

– Przydała się informacja ode mnie? – zapytałem, gdy wtuliła się plecami w mój brzuch, przykucając 

przed zakrętem schodów.  

– Bez niej nie byłoby mnie tutaj. Bez niej już dawno porzuciłabym swoje zadanie. Bez niej parę 

dzieciaków nie miałoby już żadnych szans. Jesteś kochany! – cmoknęła mnie w locie i jak kocica 

skoczyła na półpiętro. Współczułbym człowiekowi, który stanąłby tam na jej drodze. Ale żaden z 

ochroniarzy nie miał tej nocy aż tak wielkiego pecha. Przynajmniej na razie.  

Mieliśmy przed sobą oświetlony, prosty korytarz z brązowymi drzwiami prowadzącymi do ośmiu 

pokoi. Nie sposób jednak włamywać się do każdego, albo chociaż uchylać i pytać, czy zastałem pana 

Ziotasa.  

Ewelina zamilkła. Nie miała przy sobie plecaka, ale jej kieszenie mieściły sporo sprzętu. Wskazała 

ruchem dłoni dwa przeciwległe, najbardziej skrajne pomieszczenia. Przywarłem uchem do drzwi tego 

po lewej, ona sprawdziła prawe.  

Ochrona zawsze zajmuje skrajne pokoje.  

Tam ochroniarze śpią, siedzą, czekają na zmianę, jedzą kanapki. Po mojej stronie nie usłyszałem 

niczego. Za to Ewelina natychmiast wyjęła z kieszeni wąski foliowy woreczek.  

Wiedziałem, co to jest.  



Wsunęła folię pod drzwi, po czym ścisnęła mocno ten jej koniec, który wystawał spod drzwi. 

Pamiętałem, że w woreczku znajdują się dwie szklane ampułki. Po ich zmieszaniu wydziela się duża 

ilość bezwonnego i bezbarwnego gazu. Uchodzi drugą stroną woreczka, tam, gdzie znajdują się 

specjalne otwory. Jego zaletą jest też fakt, że utlenia się w ciągu dziesięciu minut. Kogo ma uśpić, uśpi 

na wiele godzin, ale po kwadransie można takie pomieszczenie swobodnie penetrować.  

Przyglądałem się dłoniom dziewczyny, kiedy łamała kapsułki, i doznałem dziwnego uczucia, że 

znam ją tak dawno, a niewiele o niej wiem. Prawie nic. Choć chciałbym... Niestety, moje rozmyślania 

przerwał głos dobiegający z dołu.  

– W okolicy, to może sobie być. Pytam, czy jest tu, tu!  

– Panie Generale – odparł spłoszony męski głos. – Tego nie wiemy na pewno...  

– Milczeć! No to wyślij kilku i niech poszukają. Idę pogadać z Ziotasem, musi chyba pomóc 

młodemu w tych Ujazdach.  

Jak na komendę rozejrzeliśmy się trwożliwie. Dostrzegłem kilka identycznych drzwi i uznałem, że 

na chybił-trafił muszę wejść w któreś z nich.  

Ewelina runęła na podłogę i obejrzała wejścia z tej perspektywy.  

– Tam! – szepnęła i wskazała drugie drzwi po lewej. – Tam się nie świeci!  

A, spryciara! Z poziomu podłogi zobaczyła, skąd pada światło. Chyba jeszcze dużo się muszę 

nauczyć...  

Pierwsza dopadła klamki, szybko ją nacisnęła i wskoczyła do środka, odsuwając się w prawo. Zanim 

zdążyłem zamknąć za sobą, poczułem, że czyjaś dłoń łapie mnie od tyłu i zakrywa mi usta. Była 

niewielka, ale silna. Abym nie stawiał oporu, dostałem kopniaka pod żebra. Niezbyt silnego, ale na 

chwilę pozbawił mnie oddechu. Na tyle w każdym razie, ze zanim się zorientowałem, ten ktoś wciągnął 

mnie do wielkiej szafy i bezszlestnie zasunął drzwi.  

Co z Eweliną?! – przeszło mi przez głowę i uznałem, że muszę się uwolnić za wszelką cenę. Mimo 

bólu w plecach przechyliłem się w lewo, kontynuując obrót, skłoniłem głowę, aby przełożyć ją pod ręką 

przeciwnika. Ale znał ten chwyt – poruszył się razem ze mną i ugiął lekko tak, że nadal pozostałem w 

silnym uścisku, tyle że obaj byliśmy pogięci jak konary nadmorskiej sosenki.  

Znieruchomiałem na sekundę, bo do moich uszu dotarło trzaśnięcie drzwi. Przeciwnik nie bił mnie, 

nie dusił, wciąż tylko nie pozwalał mi się odezwać. Tymczasem w pokoju zapłonęło światło, o czym 

świadczyła pionowa kreska rysująca się przy niedomkniętych drzwiach szafy.  

– Ziotas, mam sprawę – oświadczył nagle ten sam głos, który rugał kogoś na dole. A więc do pokoju 

wszedł człowiek, którego nazwano przed chwilą Generałem. Czyżby? 

Generał był dotąd równie nieuchwytny jak duch Napoleona. Ktoś o nim słyszał, podobno go 

widziano, komuś wymknął się z pułapki. Policja ani służby specjalne nie miały jednak żadnego zdjęcia, 

a portret pamięciowy pasował do kilkudziesięciu tysięcy starszych panów.  

Druga myśl, która przyszła mi do głowy, to brak jakiejkolwiek reakcji na obecność Eweliny. Może 

więc zdołała się gdzieś ukryć w ciemności?  

– Siedź cicho i słuchaj – szepnął mi do ucha tajemniczy napastnik.  

Rozluźniłem się i uniosłem dłoń. Delikatnie odsunąłem palce zatykające mi usta. Ustąpiły – Ewelina 

wiedziała już, że ją rozpoznałem. Tak mnie załatwić! Taka chudzinka! Ale wiedziałem, że gdyby 

cokolwiek mi tłumaczyła, zanim wciągnęła mnie do szafy, Generał zastałby nas w pokoju Ziotasa 

sterczących na środku jak wyłamane szprychy.  

Starszy mężczyzna odchrząknął.  

– Nie śpij, kiedy do ciebie mówię, Ziotas.  

– Nie śpię. Tylko tak odpoczywam.  



– Słuchaj mnie uważnie – westchnął Generał, a jego słowom towarzyszyło szurnięcie nóg krzesła. 

– Załganow ma jakieś problemy z poszukiwaniami, jeszcze nie wiem, ale kogoś tam podsyła. Dostałem 

informację, że będziesz potrzebny jutro w Ujeździe.  

– Gdzie? – Ziotas ziewnął szeroko, wydając przy tym odgłosy jak wygłodniały hipopotam.  

– Ujazd. Taka miejscowość – wyjaśnił Generał.  

– A gdzie to jest?  

– Nie wiadomo.  

Ziotas chyba wreszcie wstał, bo źródło dźwięku przesunęło się.  

– Nie stać nas na atlas samochodowy? Mam jakiś w aucie...  

– Zamknij się – zażądał Generał. – Siadaj. Problem w tym, że Ujazdów w Polsce jest jak psów. Nie 

wiemy, do którego cię puścić.  

– Ale będziemy wiedzieć? Bo ja mam na sobotę robotę w Bagienku.  

– Zdążysz. Jutro najpóźniej koło południa powinniśmy wiedzieć. A co do tych twoich szatanków...  

– A właśnie! – prawie krzyknął Ziotas. – Mam kopertę od tego śledziowatego młokosa. Nie 

czytałem, nie wiem, gdzie to chcą zrobić. Tak chciał Załganow.  

– I nie czytaj – zażądał Generał.  

W szafie robiło się coraz cieplej. Ewelina siedziała oparta o boczną ściankę, ja opadłem powoli tak, 

że nie mogłem jej widzieć – moje plecy stykały się z jej klatką piersiową. Dziewczyna objęła mnie 

powoli swoimi długimi nogami i dopiero teraz, kiedy jej stopy spoczęły na moich łydkach, mogła je 

rozluźnić. Dłońmi obejmowała mnie w pasie, jakbyśmy właśnie pędzili na motorze szeroką autostradą. 

Wiedziałem, że tak jej po prostu wygodnie, a jednak słowa Generała coraz bardziej mi uciekały, wciąż 

łapałem się na tym, że myślę o siedzącej za mną dziewczynie, a nie o akcji, którą mam wykonać. Bałem 

się, oczywiście, że się bałem – gdyby nas teraz znaleziono, nici z planowanych urodzin! Nici 

z jakichkolwiek urodzin. Kiedykolwiek.  

Ta myśl otrzeźwiła mnie momentalnie. Zagrożenie życia zupełnie inaczej odbiera się w grach, w 

filmach, a inaczej na jawie. Twardnienie mięśni, nadmierne pocenie... nie lubiłem tego, ale nie 

potrafiłem opanować.  

Za to Ewelina wydawała się spokojna jak granitowa rzeźba. Oddychała powoli, a jej rozluźnione 

dłonie spoczywały na moich udach. Twarda dziewczyna.  

– Chciałbym tylko mieć pewność, że w razie potrzeby znamy to miejsce. Wiesz co, Ziotas – 

kontynuował Generał, a jego głos przesuwał się w stronę drzwi. – Zostaw tę kartkę rano po prostu sub 

rosam.  

– Gdzie?! 

– Ej, ty, ty... Wszystko trzeba takim jak ty do głowy łopatą! – zdenerwował się starszy człowiek. – 

Co jest symbolem tajemnicy?  

Ziotas myślał dłuższą chwilę.  

Wcale mi to nie przeszkadzało – Ewelina, zaciekawiona, pochyliła się do przodu. Jej włosy łaskotały 

mi kark.  

– Sfinks?  

– Tak, to też – rzekł Generał. – Nawet Szekspir stwierdził w Straconych zachodach miłości, że 

miłość jest „jak sfinks subtelna”. Ale, Ziotasku, mnie chodzi o jeszcze inne znaczenie. Nie będziesz z 

tą kopertą pędził do Egiptu. W starożytności symbolem dochowania tajemnicy była róża. Taki kwiat. 

Spiskowcy spotykali się nawet w pomieszczeniu z zawieszoną pod sufitem różą. Pod różą. Sub rosam, 

gdybyś znał łacinę.  

– Łacinę? Ale to martwy język.  

– Tak sądzą tylko bałwany. Z kim ja mam to wszystko rozwijać...  



Trzasnęły drzwi i na schodach usłyszałem kroki Generała.  

A Ziotas? Wstał, przedreptał pokój i zgasił światło. Po chwili skrzypnęły sprężyny łóżka.  

– Generał, ty świrze – powiedział do siebie Ziotas, klepnięciami zmiękczając poduszkę. – Ty 

intelektualisto pogrzmocony. Nie mogę ci po prostu dać kartki, kretynie? Sub rosam! Dup srozam! Ech, 

jakbyś ty nie był tak bogaty...  

Nie minęły kolejne trzy minuty naszego bezruchu, kiedy do naszych uszu dotarło paskudne, głośne 

chrapanie. Wtedy Ewelina drgnęła. Stuknęła mnie lekko w ramię i zbliżając usta do mojego ucha, 

szepnęła:  

– Muszę przeszukać jego pokój. On ma tu taką kopertę...  

Zrobiłem wielkie oczy, a szczęka opadła mi na dno szafy. Nie mogła tego na szczęście dostrzec, bo 

pewnie wyglądałem, jakby mi ktoś rowerem najechał na odwłok.  

– Ano ma! – odparłem. – I ja też jej szukam!  

Dziewczyna chrząknęła cicho, wyrażając swe zdziwienie.  

– No to do roboty.  

 

środa, godz. 23.50 
– Najciemniej pod latarnią – wzruszyłem ramionami i zabrałem się za zapinanie wielkiej walizki.  

Już od godziny szperaliśmy w osobistych rzeczach Ziotasa i udało mi się przyzwyczaić do jego 

obecności tak bardzo, jakbym to ja sam uśpił go jakąś chemią. A przecież w każdej chwili mógł się 

obudzić!  

Sprawdziliśmy szafę, szuflady w komodzie, ubrania. Odwinąłem część dywanu, wyjąłem – ohyda! 

– wkładki z butów, przegrzebałem portfel. Dopiero teraz Ewelina podeszła do śpiącego i podniosła 

złożoną wpół kopertę z małej nocnej szafeczki!  

Przykleiłem ucho do drzwi. Cisza.  

Złapałem klamkę, powtarzając sobie w myśli cały znany słownik wyzwisk pod własnym adresem. 

Matoł szyszkami karmiony i skretyniały worek suszonych ptasich odchodów to były najdelikatniejsze 

stwierdzenia. Godzina szukania tego, co leży na wierzchu!  

Przez schody przemknęliśmy jak strzała. Znów stłoczyliśmy się w miejscu, w którym zaczęło się 

nasze spotkanie.  

Teraz wystarczyło zejść na parter i wymknąć się przez ogród. Marzenie się udało przecisnąć razem 

z rowerem, uda się i nam...  

Za oszkloną ścianą parteru dostrzegłem dwóch ochroniarzy. Jak zwykle znudzeni, śpiący, co chwilę 

zerkali na zegarki. Ten ostatni gest świadczył dobitnie o zbliżającej się zmianie.  

Wśród różnych nietypowych życiowych przyjemności mogę wymienić szybką jazdę rowerem po 

schodach, nawet kiedyś brałem udział w takich zawodach na wąskich uliczkach Bratysławy... Ale 

czołganie się po stopniach, to już zupełnie inna bajka, raczej z półki z horrorami. Straszne! Udało mi się 

jednak nie pozostać za Eweliną w tyle. Przyspieszyłem zwłaszcza w chwili, kiedy czołgałem się przez 

w pełni oświetlony przedpokój. Gdyby któryś z uzbrojonych ludzi spojrzał wtedy w naszą stronę, 

bylibyśmy już wspomnieniem!  

– Teraz trzeba coś zrobić, żeby odeszli – westchnęła Ewelina.  

– Mają zaraz zmianę warty – poinformowałem. Tylko skinęła głową. – Patrz, jeden poszedł, pewnie 

po zmienników.  

– A drugiego trzeba jakoś unieszkodliwić.  

– To znaczy co? Mam skoczyć na niego z dachu?  

Ewelina ścisnęła mi dłoń.  

– Mało czasu. Mam pomysł. Pod warunkiem, że nie będziesz patrzył.  



– Że co? – znów zrobiłem wielkie oczy, teraz przy świetle.  

– Nie patrz po prostu. Obiecaj mi!  

– No – bąknąłem pod nosem.  

Nie miałem wyboru. Nie obiecałem, powiedziałem tylko „no”. Gdybym dał słowo, nie mógłbym go 

złamać.  

A ona przyjęła to jako obietnicę, znów westchnęła, wstała i zawróciła na schody. Normalnie, w  

pełnym świetle. Kiedy przechodziła obok mnie, strażnik musiał ją już widzieć, zresztą uśmiechnęła się 

do niego szeroko, a do mnie powiedziała, nie poruszając ustami:  

– Zamknij oczy, obiecałeś! 

Zanim to zrobiłem, zobaczyłem, że rozpięła trzy guziki kamizelki. Pchnęła drzwi i wyszła w 

półmrok chłodnej nocy.  

Sądziła, że obiecałem, to prawda. Ale jeśli coś jej grozi? Jeśli stanie się jej krzywda? Co potem 

powiem? Że mogłem jej pomóc, ale zamiast skoczyć, siedziałem z zamkniętymi oczami za załomem? 

Bo powiedziałem „no”?  

W ostatecznym rozrachunku liczy się tylko efekt twojej akcji. Bilans zysków i strat.  

Nie łamiąc więc we własnym przekonaniu danego słowa, po czterech sekundach wyjrzałem przez 

oszklone drzwi.  

Ewelina szła bokiem do mnie. Ochroniarz wpatrywał się w nią w ten sam sposób, w jaki wygłodniały 

lew prowadzi wzrokiem przez step samotne jagnię. A ona? Rozpięła już kamizelkę i jasną bluzę, która 

miała pod spodem. Pod tym wszystkim natomiast... nie miała niczego.  

Kiedy wiatr nadszedł z boku, jej ubrania zafalowały i dostrzegłem niewielkie, kształtne piersi. 

Ochroniarz też musiał je dostrzec, bo na kamiennym murku położył służbową czarną pałkę – tonfę i 

założył ręce na klatce. Uśmiechnął się szeroko i zwilżył językiem górną wargę, po czym ruszył powoli 

w stronę dziewczyny. Poruszał przy tym palcami, jakby coś łapał.  

Wyobrażałem sobie, co teraz mogła myśleć Ewelina. Pewnie coś w rodzaju: „Faceci to jednak proste 

stworzenia. Nieskomplikowane. Ten nawet nie zastanowił się, co ja tu robię, skąd się wzięłam, jego 

czujności nie obudził fakt, że ni stąd ni zowąd zapałałam do obcego faceta jakąś dziką żądzą... 

Wystarczy rozpiąć bluzkę i już jest w pułapce!” 

Zbliżali się do siebie powoli, jakby odbywając rytualny taniec. Gody skończyły się jednak w chwili, 

kiedy ich ciała spotkały się. Ochroniarz usiłował rozchylić dziewczynie bluzę. Ona przytuliła go i nagle 

spięła mięśnie, wyprowadzając w górę cios kolanem. Uch!  

Odruchowo zacisnąłem pięści. To musi być bolesne nawet w wykonaniu niewyszkolonej kobiety. A 

o Ewelinie można powiedzieć wiele, na pewno jednak nie to, że treningom walki poświęca zbyt mało 

czasu.  

Nie musiała poprawiać. Porcja pieszczot, jakie otrzymał ochroniarz, wystarczyła, by złożyć go wpół.  

A dziewczyna, nie spoglądając nawet w moją stronę, machnęła przyzywająco ręką i zajęła się 

zapinaniem bluzki. Wycofała się w tym czasie w cień jabłoni.  

Odruchowo sięgnąłem po zielony sztormiak wiszący przy drzwiach nad stertą wykrywaczy metalu, 

przeskoczyłem próg, schody, przekroczyłem wijącego się – uch! – ochroniarza i zatrzymałem się obok 

Eweliny, kiedy dopinała kamizelkę.  

– Miałeś nie patrzeć – powiedziała w wyrzutem. – Obiecałeś.  

Pochyliła się i ścieżką obok niewielkiej szklarni pociągnęła mnie za sobą. Powyginane bajkowo 

gałęzie drzew owocowych tworzyły zamknięty baldachim z kolczastymi krzewami wijącymi się za 

grubym szkłem podzielonym na kwadraty.  

– Nie obiecałem. Powiedziałem tylko „no”. A poza tym nie patrzyłem – stwierdziłem odruchowo.  

Skręciliśmy w prawo. Stąd wiodła szeroka droga wzdłuż lasu, prowadząca gdzieś na północ.  



– Jasne, że nie patrzyłeś – przykucnęła i dopiero teraz spojrzała mi w oczy. – To skąd wiedziałeś, że 

masz już tu przyjść?  

Fakt, złamała moją linię obrony. Ale...  

– Ale chyba byłaś pewna, że będę patrzył, skoro machnęłaś i nawet nie czekałaś na potwierdzenie. 

No, byłaś pewna?  

Ruszyliśmy wzdłuż lasu, badając teren przed i za sobą. Miałem latarkę, ona pewnie też, ale użycie 

jej na otwartej przestrzeni zdemaskowałoby nas na pewno.  

– Ech, faceci – burknęła, kiedy sto metrów dalej doszliśmy do niknących w ciemności bagien. Droga 

oddzielała je od lasu. – Wszyscy tacy sami. Nabierają się na proste manewry. I jak ci się podobały?  

Była bardziej bezpośrednia, niż sądziłem.  

Poczułem, że fala gorąca występuje mi na twarz, i chwaliłem niebo, że tej nocy wielkie chmury 

zasłoniły księżyc. Może spadnie z tego deszcz, ale chwilowo było mi to na rękę.  

– Jak mi się... podobały? – powtórzyłem, zastanawiając się gorączkowo, jak wybrnąć z tej sytuacji.  

Ewelina weszła w głąb lasu, na czoło założyła diodową latarkę, ustawiła czerwony filtr i ostrożnie 

otworzyła kopertę zabraną z pokoju Ziotasa.  

– No? – ponagliła mnie.  

– No... Ładne.  

A co miałem powiedzieć?  

– Ładne? – uniosła głowę znad koperty. – Pytam, jak ci się podobały moje manewry odwracające 

uwagę przeciwnika. Myślałam, że powiesz coś o skuteczności, o zaskoczeniu wroga, a ty: ładne.  

– A, manewry! – nabrałem powietrza i teraz dopiero musiałem przypominać dojrzałego buraka. – 

No, skuteczne. A przecież tylko to się liczy.  

Zgasiła latarkę, żeby mnie nie oślepić. Popatrzyła mi prosto w twarz.  

W półmroku dostrzegłem białka jej oczu i nieprawdopodobnie jasne, równe zęby.  

– Nie śmiej się ze mnie – burknąłem i oboje wiedzieliśmy, o co chodzi. – Schowaj te błyszczące 

zębiska.  

– Zazdrościsz mi? – zapytała, znów zapalając latarkę.  

– Powinnaś je podczas nocnych akcji maskować jakąś czarną pastą. Najlepiej do butów, pożyczyć 

ci? O, niech ja soplami porosnę, co to jest?  

Wszelkie dywagacje na temat zębów odpłynęły, kiedy zobaczyłem treść listu wyjętego z koperty.  

Ewelina czytała półgłosem:  

– Dzieciak dostarczony na Księżycową, potem odjechali. Czekam na gotówkę w czwartek w 

południe. Jak się spóźnicie, sami szukajcie klientów. Heinrich.  

Spojrzałem na nią załamany. Poczułem, że do serca napływa mi dziwna lodowata fala.  

– To nie ten list! To w ogóle nie ta koperta! Muszę tam wrócić i poszukać mojej... Ziotas dostał 

kopertę z informacją o miejscu i czasie złożenia ofiary... błł... 

Położyła mi dłoń na ustach. Pokręciła głową i przymknęła oczy.  

– Czy mogę ci w tym pomóc? – zapytała rzeczowo.  

– Nie – odparłem. – Teraz już nie.  

– Więc nie zdradzaj, co wiesz. Gdyby ktoś wyciągnął ode mnie informacje... – rozłożyła ręce. – Sam 

widzisz, że te wszystkie sprawy jakoś się zazębiają. Ale tam już nie wracaj – wskazała kierunek, z 

którego przyszliśmy. – Pewnie znaleźli swojego ochroniarza i przeszukują teren. Musisz zdobyć ten 

list?  

Położyłem jej dłoń na ramieniu.  

– Tak, ale nie muszę wchodzić do budynku. Coś mi się wydaje, że sami mi go przyniosą.  

Zdjęła moją rękę z ramienia i objęła mnie mocno.  



– Bądź mądry i zrób, co trzeba. Ja muszę... Chętnie pomogłabym ci, ale właśnie dostałam ważny 

ślad. Mam mało czasu.  

Puściła mnie tak nagle, jak przytuliła, i stanęła metr ode mnie. W leśnym mroku była tylko zarysem 

szczupłej, wysokiej sylwetki. Bez imienia, twarzy, historii. Wyglądała jednak jak ptak, który chce 

zerwać się do lotu, czeka tylko, by ktoś otworzył klatkę.  

– Leć – powiedziałem. – Leć, ja sobie poradzę.  

– Znajdziesz tę kartkę? Ten list?  

– Tak – odparłem. I dopiero, kiedy szelest jej ostrożnych kroków ucichł całkowicie, dodałem: – 

Poczekam na nią sub rosam.  

 

 

czwartek, godz. 12.20 
Gdyby nie mój uraz, marzyłbym teraz o długiej kąpieli w kostkach lodu.  

Od sześciu godzin leżałem plackiem w krzakach za małą szklarnią. I o ile o szóstej rano miejsce 

wydawało mi się bezpieczne, wygodne i doskonale zamaskowane, o tyle teraz, gdy minęło południe, 

czułem się potwornie, wszystko mnie swędziało, łaziły po mnie mrówki, a ilość rosy, którą pochłonęło 

ubranie mimo założenia gumowanego zielonego sztormiaka, wystarczyłaby na zagotowanie herbaty dla 

sześciu rowerzystów.  

Nie mogłem się ruszyć – i wiedziałem, że ani drgnę, póki Ziotas nie opuści szklarni.  

Kiedy poszedł w stronę samochodu, a potem odpalił i podjechał do bramy, wyczołgałem się spod 

krzaków i rzucając spojrzenia we wszystkie strony, wpełzłem do szklarni. Musiałem uważać – dziesięć 

metrów dalej usiadł młody skinhead i położył sobie na kolanach pistolet. Jakby na kogoś czekał.  

W tej chwili zagrożeniem był jeszcze inny ochroniarz siedzący na ławce między szklarnią a 

budynkiem. Ale zdawał się drzemać...  

Nie chciałbym być różą. A już na pewno nie taką, jak te uprawiane w maleńkiej szklarni. Zaduch i 

temperatura były nie do wytrzymania. Nie musiałem tu jednak długo zostawać – niemal natychmiast 

dostrzegłem kopertę.  

Leżała na wpół wsunięta za wielką donicę, z której pod sufit szklarni strzelał rozłożysty krzew. Jego 

kwiaty okazały się niewielkie, ale czerwonokrwistym kolorem przyciągały wzrok. Były jak krew, którą 

chcieli przelać złoczyńcy.  

A teraz dowiem się, gdzie to ma się odbyć. Wystarczy wówczas powiadomić policję – w końcu od 

tego są, by udaremniać zbrodnie.  

Porwałem kopertę, położyłem się, by nikt mnie nie dostrzegł, i otworzyłem ją, starając się drżącymi 

dłońmi nie rozerwać papieru na strzępy.  

Oto dopadłem jedyny ślad.  

Ziotas nie wie, wyjechał. Generał nie wie. Nikt mi już nie pomoże – tylko ta kartka. Gdyby ktoś mi 

ją teraz zabrał, Adriana i Adam mogliby robić rachunek sumienia!  

W półmroku szklarni zbliżyłem  do oczu kartkę wydartą z notesu. Przeczytałem raz, potem drugi. 

Wreszcie schowałem ją na powrót do koperty, wyczołgałem się i położyłem znów pod krzakiem. 

Wiedziałem, co znaczą te słowa. Wiedziałem, że teraz mogę już tylko liczyć na cuda. Czyli na nic.  

W dzikim amoku powtórzyłem sobie kilkakrotnie zdania nabazgrolone w liście:  

– Generale, zabieram tę kartkę z sobą, bo jakby co, to tam pojadę. Ale jej nie czytałem i nie czytam, 

słowo. Jadę teraz tam, gdzie pan mówił. Ziotas.  

A więc zabrał ją z sobą. Co ja mam teraz, tak cyk-pyk wydobyć z Generała, gdzie jest Ziotas, i go 

ścigać? Nie jestem Bond, w tej chałupie jest pełno uzbrojonych gości. Ujazd, Ujazd...  

Gdy to powtarzałem, poczułem na nadgarstku mrowienie. Odebrałem natychmiast.  



– Co tam, Ewelinko?  

Milczała przez chwilę.  

– Masz trochę czasu? – powiedziała nieswoim głosem.  

– No, teraz to już mam. Tylko zamelduję do Fundacji, że nie udało mi się to, co miało się udać...  

– Szkoda. A ja... Potrzebuję cię. Za dziesięć godzin, jeśli mi nikt nie pomoże, będę tylko 

wspomnieniem.  

Aż wstrzymałem oddech.  

– A gdzie jesteś?  

– Nad morzem. Kołobrzeg. I proszę, pospiesz się...  

Nie zdążyłem odpowiedzieć. Rozłączyła się. A w chwili, kiedy wyjmowałem z ucha słuchawkę, nad 

głową usłyszałem świst i między gałęzie nade mną wpadła jakaś rura zakończona długą liną. Nawet nie 

zdążyłem się przyjrzeć ludziom, którzy za załomem domu otworzyli drzwi półciężarówki i rozpoczęli 

wyładunek jakichś skrzyń.  

 

 

czwartek, godz. 12.50 
Pewnie gdybym w oknie rezydencji mafiozów zobaczył zupełnie zielonego ufoluda, zrobiłbym 

równie inteligentną minę. Wybałuszyłem oczy jak pawian przekłuty szprychą i zdrętwiałem. Ale 

wystarczyło kilka sekund, abym znów zaczął myśleć.  

W oknie strychu zobaczyłem Waldka. Zdążył naciągnąć linę i zawisł na niej, najwyraźniej nie 

przejmując się strażnikiem sterczącym pięć metrów pod nim. A może nie miał wyboru?  

Kiedy dopełzł prawie do drzewa, posłałem mu pierwszy sygnał komunikacyjny. Nie odebrał, ale nie 

spodziewałem się, żeby miał ochotę ucinać sobie pogawędki w trakcie dyndania na linie. Wszedł na 

drzewo i zniknął mi z oczu, ale za to na linę wskoczył kolejny człowiek. Niewysoki, czarnowłosy, o 

ciemnej karnacji...  

– Zaid! – wyrwało mi się. – Zaid al Muhammad! Nasz szkoleniowiec od antyterroryzmu! Przecież 

on zniknął bez wieści!  

Z zaciśniętymi pięściami śledziłem jego sprawną wędrówkę po linie. Kiedy kończył, do mojego 

zegarka dotarł sygnał zwrotny od Waldka. Wetknąłem w ucho słuchawkę i odezwałem się:  

– Na rany bociana, Waldi, wokół pełno skinów, jakieś skrzynki ładują do ciężarówki za domem, a 

wy sobie popołudniową gimnastykę urządzacie? Uważaj na gałąź pod tobą, jest nadłamana...  

Odczekałem chwilę, zanim się otrząsnął i odpowiedział.  

– Lubisz zaskakiwać ludzi – szepnął i machnął ręką w moją stronę.  

A więc domyślił się, gdzie jestem.  

– Lubię – uśmiechnąłem się. – Ale ci nie pomacham, bo dziesięć metrów za mną siedzi jakiś 

wychudzony skinek i bawi się pistoletem.  

– Wredota – odpowiedział Waldi. Cóż, w sumie miał rację.  

– No, śliczny, to on nie jest, jak babcię kocham – roześmiałem się pod nosem. W tej sytuacji sekunda 

śmiechu była mi naprawdę potrzebna. – Może zejdziecie z tego drzewka i sobie pójdziemy?  

– Chętnie. Obserwuj teren.  

Obserwowałem – i nie mogłem się nadziwić, że z dębu zszedł Zaid, wyglądający na zmęczonego, a 

za nim – Waldek w podniszczonym garniturze i płaszczu! Elegant w każdej sytuacji!  

Podbiegłem do nich, kątem oka dostrzegając, że zza rogu budynku wyszli szybko trzej uzbrojeni 

ludzie. Najwyraźniej kogoś szukali.  

– Tam, ścieżka – wskazałem kierunek, z którego przyszedłem po rozstaniu z Eweliną.  



Uciekinierzy nie pytali o nic, poszli szybko za mną. W tej chwili za naszymi plecami rozległ się 

alarmujący okrzyk:  

– Alarm! Arab ucieka!  

Krzykliwy ochroniarz podał jeszcze naszą lokalizację. Szukanie kryjówki nie miało sensu – teraz 

liczyła się tylko prędkość.  

– Sześciu na piątej! – po raz pierwszy usłyszałem Zaida.  

Słaniał się ze zmęczenia, ale dotrzymywał mi kroku. Wychudzony i z podbitym okiem wyglądał, 

jakby zaraz miał się przenieść na lepszy ze światów. Ale biegł.  

Wiedziałem jednak, że nie dotrze w tym tempie do budynków, które znajdowały się o kilka 

kilometrów stąd. Doprowadziłem ich do bagien i zaproponowałem ukrycie się właśnie tam.  

– Mają wykrywacze metalu – przypomniałem sobie urządzenia leżące w przedsionku. – Trzeba się 

pozbyć wszelkiego żelastwa.  

Zdjąłem z siebie wszystko prócz kąpielówek, resztę pozostawiając w krzakach. Zaidowi 

wystarczyło pozbycie się pasa z metalową klamrą. Waldi miał do zdjęcia więcej ubrań, ale zdążył je 

wrzucić w krzaki i jako ostatni dotarł do kępy krzewów, podobnie jak ja i Zaid zanurzając się po szyję. 

Na szczęście zawirowania wody uspokoiły się, nim Zaid przykucnął, zmierzył wzrokiem okolicę, po 

czym szeptem i gestem poinformował:  

– Już są na drodze. Dlatego się nie spieszą.  

Nie miałem nic więcej do roboty, więc przyjrzałem mu się z bliska. Brudny od zarastających bagno 

glonów, wychudzony, z przekrwionymi oczami, nie wyglądał już na pewnego siebie specjalistę. Ale te 

same oczy wciąż gdzieś na dnie chowały jakąś energię, moc, która nie pozwalała zapomnieć jego 

spojrzenia.  

Podczas szkoleń drażnił mnie trochę. Zawsze odnosiłem wrażenie, że choć wie sporo, to chce 

uchodzić za człowieka, który posiadł wszelkie tajemnice i mógłby swoją wiedzą obdzielić wszystkie 

agencje wywiadowcze tego świata. Choć nigdy tego nie powiedział, czasem wyrywały mu się jakieś 

takie informacje...  

A jeśli wiedział naprawdę dużo?  

W pewnej chwili przerzuciłem wzrok na twarz Waldka. Zbladł i zacisnął zęby. Powędrowałem za 

jego spojrzeniem. Z niewielkiej dziupli ścigający nasz ludzie wyjęli jego rzeczy...  

– Szukać ich dalej, dokładnie! – huknął ten, który odnalazł spodnie Waldka. Sam też pobiegł szybko 

drogą.  

A Zaid, jakby podzielając przerażenie naszego eleganta, zbliżył się do niego i zaproponował 

wyraźnie:  

– To co, wracamy do domu Adolfa?  

Spojrzałem na nich jak na wariatów. Musieli mieć jednak swoje powody. Ja chwilowo myślałem 

tylko o Ewelinie – poprosiła mnie o pomoc i nie mogę jej zawieść.  

 

 

czwartek, godz. 15.45 
– Wzywałeś interwencję? I nie przyjechali? – Zaid wydawał się przerażony. – Zepsuł się nadajnik? 

Niemożliwe!  

Fakt, dobra łączność była podstawą bezpieczeństwa. Ale to nie wina nadajników. Odwróciłem się 

od płotu, pod którym leżałem, i szepnąłem:  

– Ja dostałem wezwanie. Ale za każdym razem po kilku sekundach przyszedł sygnał anulowania.  

– Co? – oburzył się Waldek. – Niczego nie anulowałem! Potrzebowałem pomocy jak nigdy!  



Nie mogłem przysłuchiwać się ich dyskusji. Jeszcze przez chwilę obserwowałem wyjście z budynku 

i mały placyk z tyłu, gdzie stał zaparkowany sportowy wóz. Nikt go nie pilnował. Chwilowo.  

Odwróciłem się do nich i ruszyłem ręką. Z rękawa wciąż ściekało błoto – w końcu moje rzeczy 

leżały ukryte w bagnistych krzakach. Pocieszałem się tylko, że cała nasz trójka wygląda jak wodniki 

Szuwarki.  

– Jest samochód. Z kluczykami... – spojrzałem w oczy Waldkowi i na pocieszenie położyłem mu 

dłoń na ramieniu. – Z zegarkiem wyjaśnisz w Fundacji. Musimy stąd wiać...  

– Wywiozę was stąd, ale wrócę – Zaid wskazał samochód.   

Pochyliłem się. Wystarczyło teraz przeskoczyć przez płot, ominąć kamerę i podprowadzić wóz... 

Byle zdążyć przed furgonetką, którą tam za rogiem ktoś właśnie odpalił. To nie zajmie mi zbyt wiele 

czasu!  

– Dajcie mi dwadzieścia minut i podejdźcie pod bramę – poprosiłem i wybiłem się mocno z obu 

nóg.  

Lata naciskania na pedały zrobiły swoje – wyskok miałem jak koszykarz. Płot przeszedłem górą 

ledwie go dotykając.  

Podkradłem się do samochodu i wczołgałem za kierownicę w dziesięć minut. Ale najwięcej nerwów 

kosztowało mnie czekanie – czyli robienie tego, czego najbardziej nienawidzę. W każdej chwili mógł 

mnie tu ktoś nakryć, zwłaszcza że we wstecznym lusterku dostrzegłem nieprzytomnego człowieka 

leżącego obok białego furgonu. Jeśli to nie robota Zaida z Waldemarem, to ja nie umiem jeździć na 

rowerze!  

Dostrzegłem ich po następnych dziesięciu minutach. Zaid nie wyglądał najlepiej – Waldi 

podtrzymywał go, kiedy pojawili się z drugiej strony bramy. Czas najwyższy!  

Nacisnąłem pedał gazu i zgodnie z wszelkimi szkoleniami nie oszczędzałem silnika. Koła 

zabuksowały, a potem maszyna zerwała się jak dziki koń. Oj, nie lubiłem tego – nie ma jak dwa kółka!  

Rowerem jednak nie dokonałbym sztuczki, która teraz wyszła mi bezbłędnie – w chwili, kiedy zza 

rogu domu wyskoczyło kilku typów wymachujących rękami, jak taranem przebiłem się przez metalową 

bramę. Rozprysło się szkło reflektora, ale wcale nie było mi żal.  

Ponieważ Zaid nagle odzyskał siły – czy raczej uruchomił rezerwy – i pędził w moją stronę, 

uchyliłem drzwi kierowcy, a sam z radością przeskoczyłem na siedzenie pasażera. Jeszcze tylko 

wpuściłem Waldka na tył i ruszyliśmy z piskiem opon. Teraz dopiero zorientowałem się, że bandziory 

do nas strzelają! Ostry huk zmieszał się z trzaskiem tylnej szyby. Zesztywniałem na moment ze strachu, 

po czym zrobiłem jedyne, do czego byłem w tej chwili zdolny:  

– Strzelają! – ryknąłem i zanurkowałem pod siedzenie, w miejsce, gdzie zwykle mieszczą się tylko 

nogi.  

Nie wiem, ile trwała zwariowana jazda – byłem sparaliżowany strachem. Nie mogę tego inaczej 

nazwać – pociłem się, przed oczami wirowały mi kręgi, dźwięk strzałów odbierałem, docierał do mnie, 

ale wydawało się, że to wszystko dzieje się gdzieś daleko, w nierealnym świecie, w filmie, który sąsiad 

ogląda zbyt głośno...  

Zdrętwiałem na dobre, kiedy do pojedynczych strzałów doszła seria z karabinu. W tym samym 

momencie gdzieś z tyłu doszedł mnie huk, jakby ktoś rzucił pustym wiadrem w drzewo. Nasze auto 

zatańczyło dziko na ulicy czy drodze – nie miałem pojęcia, po czym jedziemy – i zatrzymało się po 

kilku sekundach.  

Dziękowałem Bogu, że mimo wszystkich niesprzyjających okoliczności nie na drzewie.  

Kiedy ucichły strzały, a samochód zrobił sobie odpoczynek, natychmiast wróciłem do 

rzeczywistości. Pomyślałem o Ewelinie, ale jednocześnie uznałem, że skoro żyję, mam jeszcze szansę 

pomóc Adrianie i Adamowi. Opatrzność po coś mnie jednak oszczędziła.  



– Znikajcie, chłopaki, szybko! – krzyknął Zaid, wyskakując zza kierownicy.  

Nie trzeba mi było tego dwa razy powtarzać. Ktoś na mnie czekał. Liczył na mnie.  

Otworzyłem drzwi w chwili, kiedy Waldek wysuwał się przez rozbitą tylną szybę. Miałem wrażenie, 

że ich akcja nie wymaga mojej pomocy.  

– Poradzicie sobie dalej, co? – obrzuciłem wzrokiem czerwony sportowy wóz, którym nas ścigali 

bandyci.  

Teraz zawisł na drzewie, cały pogięty. Obok samochodu leżał człowiek z bronią długą, z boku 

dostrzegłem pogięty rower. Mój? Nie mój.  

– Ja muszę się pokręcić jeszcze w poszukiwaniu takiej małej karteczki... – chciałem tłumaczyć, ale 

Waldemar tylko podniósł rękę.  

Spieszył się, zwłaszcza że zza zakrętu biegł ten sam chłopak, który bawił się pistoletem przy 

szklarni.  

– Leć, dzięki! – krzyknął i wskoczył w krzaki. 

Jeszcze przez chwilę wahałem się, po czym przeważyły odruchy nabyte na szkoleniach.  

Wykonaj zadanie, skup się na tym, co najważniejsze. Co możliwe. Co ma sens.  

Sensowna wydawała mi się pomoc Ewelinie. I próba ratowania zaginionej dwójki – choć tu 

musiałem liczyć na cud. Ale czyż właśnie nie zostałem uratowany cudem z opresji? Strzelali do mnie! 

Do nas!  

Na samo wspomnienie robiło mi się miękko i zupełnie przestawałem odczuwać głód. A przecież już 

drugi dzień prawie nic nie jadłem! Podobno człowiek może wytrwać bez jedzenia trzy tygodnie, ale nie 

zamierzałem tego sprawdzać. Bezbłędnie zlokalizowałem miejsce, o którym mówiła Marzena – drzewo 

złamane niegdyś przez piorun widoczne było z kilkuset metrów. I – ku swojej radości – odnalazłem za 

nim pod gałęziami rower i plecak. Wyjąłem dwie bułki i pochłonąłem je, popijając mineralną. 

Cieszyłem się – skoro są tu moje rzeczy, Marzena dotarła w to miejsce bez przeszkód.  

A więc jest bezpieczna.  

Ukryta.  

Dobre i to.  

Zanim dokończyłem bułki, załączyłem swój zegarek i odczytałem lokalizację. Zestawiając dane z 

mapą, ustaliłem, że jestem w okolicach Tarnowskich Gór, na Górnym Śląsku. Dokładnie – w połowie 

drogi między Tarnowskimi Górami a Pyskowicami.  

Marzena nie kłamała.  

– No to czeka mnie sporo kilometrów – powiedziałem, wsiadając na rower. Nareszcie byłem w 

swoim żywiole. Musiałem jednak znaleźć inny, znacznie szybszy transport. Stąd do Kołobrzegu 

musiałem się dostać niemal natychmiast.  

 

 

czwartek, godz. 17.00 
– ...zgubiłem wszelkie ślady. Nie wiem po prostu, gdzie ich szukać – ponuro zwierzyłem się 

swojemu zegarkowi, spoglądając w okno przedziału.  

Nie chciałem, aby ktokolwiek widział, że gadam do czasomierza.  

– Spróbujemy podziałać przez inne jednostki – padła odpowiedź asystenta Mistrza.  

Inne jednostki?  

– To znaczy przez kogo? – chciałem wiedzieć. – Bo ja nie słyszałem o innych...  

– Wielu rzeczy nie słyszałeś. Jesteś wolny, wracaj do Fundacji. I nie wyłączaj więcej zegarka, to 

niemożliwe, aby ktoś cię namierzał. Poza naszą centralą, oczywiście.  

– Tak jest, wrócę, kiedy tylko załatwię coś pilnego.  



Rozłączyłem się, zanim zapytał, o co chodzi.  

I tak bym mu nie powiedział.  

Zapewnienia zapewnieniami, a jednak sataniści wiedzieli o „oku w niebie”. Może i rozmowy 

podsłuchują? Wolałem tego nie sprawdzać na własnej skórze.  

 

piątek, godz. 01.30 
– Byłam przy Towarowej siedem! Przyjedź, oni mnie porwali, siedzę w bagażniku.  

– Jestem w Kołobrzegu! – poinformowałem Ewelinę i w tym momencie nasze połączenie zostało 

przerwane.  

Wyłączyłem zegarek i podprowadziłem rower do kiosku.  

– Plan miasta dostanę?  

Uśpiony sprzedawca bez słowa sięgnął po mapę, odliczył gotówkę i znów zapadł w drzemkę – jak 

to nocą na dworcu kolejowym.  

Wsiadłem na rower jeszcze w hali dworca, umykając dwóm natrętnym, od lat niegolonym facetom, 

którzy przyzywali mnie ruchami ręki. Nietrudno zgadnąć, o co chcieli mnie poprosić.  

Wyskoczyłem na uśpioną ulicę i przyhamowałem przy kamiennym murku. Dopiero teraz 

rozłożyłem plan i pospiesznie odszukałem ulicę Towarową. Z dworca wystarczyło skręcić w Spacerową, 

a cel mojej podróży był jej przedłużeniem.  

Na nic już nie czekałem. Poganiany wiatrem od morza, gnającym nocne krzyki mew i 

charakterystyczny słony zapach, naciskałem na pedały, jak na zawodach.  

Bo to były zawody.  

 

 

piątek, godz. 02.15 
– Niech to mróz ściśnie, niech to jasna śnieżna pierzynka zasypie, niech bałwan to pomaca swoją 

ohydnie zimną łapą... – mruczałem do siebie i po raz piąty oglądałem dom oznaczony numerem siedem 

przy ulicy Towarowej.  

Miałem przed sobą niską zniszczoną chałupę, której resztki nadawały się tylko do tego, by wejść w 

środek i kopnąć w ścianę. Oczywiście, jeśli ktoś chciał już zakończyć żywot. Ja nie chciałem, 

pozostawiłem więc ściany w spokoju, ale dokładnie spenetrowałem domostwo.  

Porzucone i zrujnowane, ostatnimi czasy gościło co najwyżej zdesperowanych pijaczków, bo po 

kątach walały się butelki, a w jednym pomieszczeniu, które miało jeszcze dach, odnalazłem dwa stare, 

cuchnące sienniki – materace starej daty, służące pewnie do odpoczynku po wyczerpującym opróżnianiu 

flaszek. W domu pozostały tylko resztki mebli, belki stropowe, zarys pieca, który musiał tu kiedyś 

ogrzewać całą rodzinę. 

Ani w domu, ani w pobliżu nie spotkałem żadnych śladów Eweliny.  

Wyszedłem więc i skierowałem się zamyślony w stronę ukrytego roweru. Musiałem przejść w 

poprzek ulicę. A przecież na szkoleniach mówili:  

Nie pozwól sobie na rozluźnienie, póki nie znajdziesz się w bezpiecznym miejscu.  

Za drzwiami musiało stać dwóch ludzi: jeden skierował mi w twarz porcję gazu, drugi – widać 

tradycjonalista – zastosował starą wypróbowaną metodę. Zdzielił mnie w kark, aż jęknęło.  

Podziałało.   

 

 

piątek, godz. 07.35 
Błysk tuż przed oczyma uświadomił mi, że żyję. Że widzę. Że to jeszcze nie koniec.  



Poczułem chłód. Wyciągnąłem dłoń i zorientowałem się, że leżę na wilgotnej, ceglastej podłodze 

jakiejś piwnicy. A przede mną ktoś właśnie zapalił trzy świece.  

– Przy świecach jest nastrojowo! – usłyszałem ciepły głos Eweliny.  

– No. Jak na pogrzebie – odpaliłem i wstałem.  

Nie chciałem się dać zaskoczyć, ale pod czaszką szumiało mi tak potwornie, że nic więcej nie 

potrafiłem wymyślić.  

Jak szybko wstałem, tak szybko znalazłem sobie miejsce pod ścianą. Rozejrzałem się spokojnie, 

przypominając sobie wydarzenia aż do chwili, kiedy tajemniczy osobnik potraktował mnie jakąś pałą.  

Pomieszczenie sklepione łukowo było chyba starą piwnicą. Takie w każdym razie wnętrza 

widziałem w dziesiątkach kafejek urządzonych w przyziemiu pod starymi kamienicami. Ale co by nie 

rzec o mokrej, zimnej sali, w którą ktoś wstawił dębową szafę, kilka starych ław, stół, trzy krzesła i dwa 

świeczniki, to nie była to kafejka.  

Żółtopomarańczowe płomienie świec migotały nerwowo, wydobywając z mrocznych kątów 

zapomniane resztki mebli, ukazując worek ziemniaków i nadgryzione przez rdzę zawiasy maleńkich 

drzwiczek. Tylko stalowe, antywłamaniowe drzwi do tego lochu okazały się świeże, zdrowe i zadbane.  

Odruchowo zerknąłem na zegarek – i teraz dopiero przekonałem się, że nikt mi go nie odebrał!  

– Ty masz swój? – zapytałem Ewelinę.  

Skinęła głową i usiadła na starym krześle tak, że żółty płomień świecy rzucał na prawą połowę jej 

twarzy jaskrawe światło.  

– Mam, i chyba się domyślam, dlaczego nam ich nie zabrali.  

– Ech, ech – westchnąłem, jak po rowerowej podróży dookoła świata. – Wolą mieć nas na oku, 

prawda? – Wskazałem niebo, i oboje wiedzieliśmy, co mam na myśli.  

Ewelina przyjrzała mi się z uwagą.  

– A więc ty też do tego doszedłeś? – wstała i podeszła do mnie. – Namierzają nas przez satelitkę. 

Musieli zdobyć kody Fundacji, hasła... A mówiono nam, że złamanie tych haseł jest niemożliwe!  

– Bo niemożliwe – odparłem. – Za to możliwe jest przekupienie kogoś z operatorów i wykradzenie 

kodów. Jesteśmy jak na dłoni. Dlatego kiedy się gdzieś wybieram, wyłączam zegarek.  

Zajrzałem we wszystkie kąty – śmieci. Uchyliłem szafę – tylko sterta brudnych, starych zasłon.  

– No mów, mów.  

Zachęcałem ją do mówienia, sprawdzając jednocześnie wiadomość, która o piątej czterdzieści 

dotarła do mojego komunikatora. Kaśka! Czarnooka lady wzywała pomocy. I tym razem żadne 

anulowanie się nie pojawiło. Miałem tu namiar satelitarny GPS. Ale niewiele mogłem dla niej teraz 

zrobić...  

Ewelina przez chwilę stała naprzeciwko z uniesioną dłonią, po czym skinęła głową i wskazała stół.  

– Usiądźmy. Mamy chyba sporo czasu, Mireczku. Z tego, co słyszałam, wiedzą o nas dużo i wsadzili 

nas do tej klatki, żebyśmy nie pokrzyżowali im planów.  

Spoważniała, zacisnęła zęby i uderzyła pięścią w stół.  

– Ta paskudna pułapka! Oni są genialni! A teraz Spidi straci swoją ostatnią szansę... Dranie. 

Słyszycie?! – wrzasnęła, spoglądając na sufit. – Dranie! Świnie! Bandyci! Mordercy! Ja nie chcę... Nie 

mogę pomóc jemu, nie mogę dzieciakom, nie mogę sobie i tobie! Ani nawet Kasi, która wzywa pomocy 

– wskazała swój zegarek. – Nikomu. Wciągnęli nas w ten adres: Towarowa siedem. To pułapka.  

– To była ich pułapka – potwierdziłem. – Zresztą nie nas pierwszych w to wciągnęli...  

Ukryła twarz w dłoniach i zanim się rozpłakała, z impetem kopnęła drewnianą skrzyneczkę 

porzuconą pod stołem. Mały kuferek stuknął w wiadro pełne wody. A więc dostaliśmy zapas picia. 

Wzruszające!  

Najpierw biologia, potem psychologia.  



Kiedy nasi specjaliści rzucali takie hasło, wcale nie mieli na myśli kolejności odrabiania zadań 

domowych. Chodziło o to, że w sytuacji zagrożenia najpierw musimy dbać o biologiczne 

bezpieczeństwo, o przetrwanie, potem dopiero przyjdzie czas na pocieszanie, przytulanie i konwenanse. 

Albo udzielanie pomocy medycznej. Ratujmy więc.  

Przyjrzałem się swojemu zegarkowi – poza zasięgiem. Porwałem dłoń Eweliny – to samo. 

Musieliśmy się znajdować głęboko pod ziemią!  

Dziwne, irracjonalne przekonanie, że złoczyńcy zrobią wszystko, abym już nigdy nie dosiadł 

służbowego Wiliera, gnało mnie do działania.  

Ponieważ w pomieszczeniu nie dostrzegłem niczego innego, co stanowiłoby zagrożenie, upadłem 

na kolana i podniosłem spod stołu małą szkatułkę. W świetle świecy bardzo powoli uniosłem pudełko. 

W jego dnie wydrążono schowek, w którym tkwiły teraz dwie okrągłe bateryjki. Czyżby w środku 

znajdowało się jakieś urządzenie?  

Tylko jedno przychodziło mi do głowy. Bardzo rozrywkowa zabawka. Rozrywająca...  

Postawiłem skrzyneczkę i uchyliłem wieko powoli, jakby to była śpiąca kobra. Teraz dopiero włosy 

zjeżyły mi się na karku. W dodatku wszystko przez Zaida al Muhammada! To on pokazywał nam takie 

urządzenie...  

– Co to? – zapytała Ewelina.  

Może nie było jej na tych zajęciach? A może zapomniała? Nie powinna.  

Całą wieczność trwało, zanim wydobyłem z siebie kilka słów.  

– Długo to tu stoi? – wskazałem wyłożoną folią szkatułkę, we wnętrzu której powoli roztapiała się 

duża kostka lodu, kształtem dopasowana do objętości samej szkatułki.  

Teraz była roztopiona może w dwudziestu procentach.  

– Przynieśli razem ze mną, jakąś godzinę temu. Wcześniej trzymali mnie w bagażniku... – zamknęła 

oczy i westchnęła. – Oni chyba liczyli na to, ze wezwę kogoś z Fundacji. I że nas złapią razem...  

Jak bardzo pragnąłem objąć ją i wysłuchać całej opowieści. Przytulić i zapewnić, że wszystko będzie 

dobrze. Ale teraz zakrawałoby to na kpinę.  

Do wnętrza przezroczystej lodowej kostki prowadził srebrny pręt. Na pierwszy rzut oka można było 

rozpoznać bardzo cienkie, za to długie wiertło. Jego koniec tkwił w centrum lodowej kostki, we wnętrzu 

przebitej podłużnej ampułki.  

– Co to ma być?  

Jeśli nie wiedziała, domyślała się z całą pewnością.  

– W ten sposób terroryści montują najprostszą bombę z opóźnionym zapłonem – poinformowałem 

jak automat. – Popatrz, w środku zatapiają śmiercionośny ładunek w postaci zamkniętej kapsułki, 

wszystko zamrażają, po czym dostają się do wnętrza za pomocą cieniutkiego wiertła. Przebijają szklaną 

kapsułkę i tyle. Wiertła nie mogą wyjąć, bo ładunek wydostałby się przez szczelinę. Zostawiają.  

Jak zahipnotyzowana wpatrywała się w połyskujący tysiącem iskier kawał lodu. Wiedziała to, nie 

powiedziałem niczego nowego. Ale widocznie musiała usłyszeć wyrok, aby zacząć działać.  

– To nie chemia – zerwała się. – Gdyby chcieli nas otruć na przykład botuliną, nie mogliby jej 

zatopić w lodzie.  

– Bo co?  

– Botulina znacznie łatwiej wchodzi w reakcję z wodą niż z powietrzem. Mogłaby się cała rozpuścić 

w pozostałościach lodu.  

– Mamy jakieś dwie godziny – oceniłem spokojnie grubość warstwy lodu, po czym poruszyłem 

ramionami.  



Już nie było mi zimno. Pot spływał strugą między łopatkami. Jeśli stąd wyjdę, znajdę prysznic. 

Stróżu mój, aniele, spraw, abym stąd wyszedł! Abym ją uratował. Spraw w końcu coś, co udowodni, że 

o mnie nie zapomniałeś... Że nie grasz właśnie w karty z cherubinem...! 

– Nie chemia? – zapytałem, rozglądając się szaleńczo.  

Podbiegłem do drzwi i szarpnąłem klamkę. Idiota! Kretyn! Czego sobie życzyłem? Żeby bandyci 

zapomnieli przekręcić klucz?  

Dostrzegłem jeszcze tylko, że między drzwiami a futryną widnieje mocno ściśnięty kołnierz z 

czarnej gumy. Nic nie mogło się wydostać z tego pomieszczenia.  

Ani tchnienie.  

– Nie, nie chemia – stwierdziła spokojnie Ewelina i oparła brodę na otwartej dłoni.  

Wpatrzyła się w przeciwległą ścianę, jakby tam, sto tysięcy lat świetlnych dalej, chciała znaleźć 

rozwiązanie sytuacji. – To broń biologiczna. Wirusek. Kiedy to się rozpuści, pewnie jeszcze chwilę 

pożyjemy. Sami, w zamknięciu, skazani. Potem pojawią się pierwsze objawy. Wystąpią poty, plamy, 

zaburzenia mowy, gorączka. Albo coś innego. Nikt nie wie, co tu wpakowali. A mogłam pomóc tylu 

ludziom. Mogłam wyciągnąć Spidiego. I tyle dzieciaków!  

Odruchowo powędrowałem za jej wzrokiem, choć nie miałem zamiaru szukać rozwiązania na 

drugim końcu galaktyki.  

Patrzyła na prostokątną plamę widniejącą pod sufitem. Światło słabego płomienia ledwie tam 

docierało, ale to wystarczyło, abym porwał świecę i podreptał w tamtą stronę. Na dole, przy połamanym 

krześle, znalazłem metalową kratkę szerokości pół metra, wysoką może na czterdzieści centymetrów, 

leżącą na potężnej stercie starych gazet.  

Długą chwilę wpatrywałem się w znalezisko.  

A potem zawróciłem.  

Raz już wielki kawał lodu przegrał ze mną, kiedy walczyłem o życie. Paskudna, gruba tafla poddała 

się moim szaleńczym kopniakom i w ostatniej chwili, kiedy traciłem przytomność, pękła na połowy, 

otwierając się jak drzwi szklanej szafy.  

Wygrałem.  

Teraz też nie poddam się kawałkowi lodu. O, nie!  

 

 

piątek, godz. 09.15 
– ...nigdy mnie nie kochałeś, chyba nigdy, chłopczyku. Bo prawdziwa miłość to akceptacja, to wiara, 

to szacunek. Miałam tajemnice? No i co z tego? Nie wolno stawiać ultimatum. Ciekawe, czy ty mi 

wszystko zawsze mówiłeś... A przecież poznałeś moje tajemnice. Wszystkie. Nie mogłam ci tylko 

powiedzieć o nie swoich. A teraz już się nie spotkamy. Już ci niczego nie wyjaśnię. Ani ty mi nie 

wyjaśnisz, chłopczyku...  

Kiedy przed godziną zaciągnąłem Ewelinę do targania gazet i mieszania w wiadrze, znajdowała się 

w stanie całkowitego otępienia, rezygnacji.  

Wykonywała zadania dokładnie i spokojnie, ale jednocześnie, siedząc na zimnej podłodze, zaczęła 

mówić. Najpierw cicho, niemal szeptem. Potem pełnym głosem, podnosząc go do krzyku.  

Z początku aż znieruchomiałem na stole przystawionym do ściany. Resztki żelaznego zawiasu, 

którymi wydłubywałem gips z zasłoniętego otworu wentylacyjnego, zastygły mi w dłoni. 

Potrzebowałem jednak tylko dziesięciu sekund, by zorientować się, że dziewczyna w tej chwili mówi 

do innego chłopaka. Kimkolwiek był i gdziekolwiek się znajdował, miał na imię Piotr.  

Wróciłem do pracy fizycznej, zdając sobie sprawę, że paskudny lodowy zegar cyka nieubłaganie.  



Ktoś niedawno zamurował ten prostokątny otwór wentylacyjny. Strach pomyśleć, ale 

prawdopodobnie z myślą o takich gościach jak my. Na szczęście posłużył się warstwą gipsu. Na 

szczęście dla mnie, oczywiście, nie dla siebie. Kiedy tylko dorwę tego drania, polecą wióry, oj, polecą! 

Będę zimny jak sopel lodu! Niech mnie straszą swoimi szatanami czy co tam mają w zanadrzu – 

mówiłem do siebie w duchu, równomiernie uderzając zawiasem w kruchy mur. – Niech się dwoją i 

troją, potraktuję ich należnie do zasług... Jeszcze tylko ten kawałeczek!  

– Miałeś w Fundacji zostawić list – powiedziała nagle Ewelina i znów zadrżałem.  

Czułem się, jak w którejś z książek Stephena Kinga: ludzie skazani na śmierć zaczynają rozmawiać 

z duchami... Tymczasem Ewelina wypełniła całe wiadro gazetami, z których powstała miękka papka. I 

mówiła dalej:  

– Miałeś zostawić list. I co? Wiem, Piotrusiu, wiem. Pamiętam całą tę kłótnię. Mówiłeś: Nie będzie 

listu, to znaczy, że nic już nie będzie. To tak chcesz mnie rzucić? Czekałam na ten list, a ty zniknąłeś 

na tyle dni i nic... A przecież umówiliśmy się, że napiszesz do mnie w tym tygodniu. Teraz! No to sobie 

pisz... No, pisz! I tak go nie przeczytam...  

Choć chciałem, nie mogłem się uwolnić od złowróżbnego czaru jej słów. Nie mogłem też wzbudzić 

w sobie żalu. Ewelina była dziewczyną, jakiej szukałem. Pogodną, bezpośrednią. Kiedy miała ochotę, 

śpiewała, kiedy chciała, całowała. I to jak! Ten Piotrek jest kosmicznym idiotą!  

Wielki kawał gipsu odpadł od ściany i z hukiem rozprysnął się na kilkanaście kawałków. Otwór nie 

był prostokątem w rozumieniu geometrii, ale dla moich planów przedstawiał kształt idealny.  

Podbiegłem do Eweliny, która zamilkła przed kilku minutami. Stała z dłonią mokrą od papierowo-

wodnej mazi i wpatrywała się w topniejący lód. Wyglądała jak ktoś, kto zbudzony o piątej nad ranem 

wie już, że nie śpi, ale nie ma jeszcze pojęcia, w jakiej rzeczywistości się znalazł. Mrugała oczyma i 

rozglądała się coraz mocniej. Wreszcie jej wzrok utkwił w dziurze, którą dzielnie wydłubywałem od 

półtorej godziny.  

– Wskakuj, już! – rozkazałem.  

W sytuacjach krytycznych bądź stanowczy – rozkazuj, nie pozwól nikomu na protesty. Nie masz na 

to czasu.  

Ewelina znała te same zasady. A jednak nie wskoczyła w dziurę – zamiast tego wskazała cienką już 

warstwę lodu.  

– To nas dogoni – powiedziała spokojnie.  

– Nie – pokręciłem głową. – Zamkniemy za sobą kratką i gęsto zaciapiemy tym – wskazałem wiadro, 

dumny ze swojego pomysłu.  

– A jak ty to wiadro chcesz zabrać z sobą do szybu wentylacyjnego? Kiedy chcesz to uszczelnić? 

To się roztopi w ciągu kilku minut! I gdzie pójdziemy tymi rurami?  

Znów była doskonale wyszkoloną, kalkulującą Eweliną. Odniosłem wrażenie, że w ogóle nie 

pamięta, co mówiła przed dziesięciu minutami. Nie wie, że słyszałem jej myśli.  

I to mnie przerażało nie mniej niż fakt, że z tym wiadrem miała rację. Jak ja je tam wetknę?!  

– Kurczę, niech to ropucha podziobie, może nawrzucam tam tej mazi, a potem będę nabierał... Jak 

ten lód?  

– Nie wiem – odparła i teraz dopiero dostrzegłem, że dziewczyna nie siedzi bezczynnie.  

Zasychającą papierową masą obkładała dokładnie skrzyneczkę z lodową bombą. Warstwa po 

warstwie robiła dokładnie to, co i ja zaplanowałem – gazetową masą oddzielić nas od wirusów. Z tym 

tylko, że Ewelina zastosowała inną skalę.  

Skoro tak, nie muszę zakrywać otworu w ścianie. W zasadzie moglibyśmy wcale nie uciekać...  

Rozejrzałem się, po czym nabrałem na dłoń białej masy i zarzuciłem tę porcję na metalową kratkę, 

która niegdyś zasłaniała otwór wentylacyjny. Potem nabrałem drugą, trzecią. Po minucie szkatułka była 



otoczona kilkucentymetrową warstwą schnącej masy, a kratka, cała zaklejona, prawie gotowa do 

założenia w ścianę.  

– A więc powiadasz, że cały ten namiar na Kołobrzeg był tylko pułapką? – zagadnąłem Ewelinę, 

która przyglądała mi się z ciekawością.  

– Słyszałam ich rozmowę. Specjalnie stworzyli takie miejsce. Tu pojawiali się policjanci, różni 

śledczy. A to ślepy zaułek. Ci handlarze spod ciemnej gwiazdy rozpuszczali plotkę, podsuwali namiary, 

policjanci  przychodzili i odnajdywali ruinę. Tutaj też zwabili niedawno jakichś młodych. Podobno parę, 

która ich zdradziła...  

Dreszcz przeszedł mi po plecach. Czyżby zaświtała nowa szansa?  

– Adriana i Adam! – niemal wykrzyknąłem. – Wiesz coś o nich?  

Ewelina wzruszyła ramionami.  

– Widzę, że jedziemy na tym samym koniku, choć zaczynaliśmy od różnych końców sznureczka. 

Ale niewiele ci pomogę. Jeżeli to w ogóle na coś się zda – ruchem głowy wskazała swoje dzieło. 

Najwyraźniej nie była pewna szczelności zasychającego kokonu. – Tę parę zabrała jakaś... – zastanowiła 

się – ryba.  

– Ryba? – podniosłem z podłogi kratkę i jak młoda kozica wskoczyłem na stół.  

– Ryba. Jakaś flądra czy makrela. Ty mimo wszystko zamierzasz tamtędy wychodzić? Ale przecież 

trzeba najpierw przejść przez dziurę, a potem dopiero zakładać kratę, Mireczku.  

Z rękami nad głową odwróciłem się w jej stronę.  

– A może to był Śledź?  

– Tak – klasnęła jak sześciolatka. Zmienność jej nastrojów przewyższała wszelkie normy. – Śledź. 

Chodzi o rybę śledzia. Zabrał ich i nikomu nie powiedział dokąd. To chyba musi być jakiś pseudonim?  

No i jesteśmy w punkcie wyjścia.  

– Nie – warknąłem, zły, że przez chwilę znów żywiłem nadzieję. – To był oczywiście śledź w occie. 

Wskakuj.  

– Ale ja się tam chyba nie zmieszczę? – zamarła na moment, po czym pokazała drzwi. – Słyszę. 

Ktoś idzie!  

– Wskakuj! – warknąłem i wcisnąłem kratkę w ścianę.  

Ewelina stanęła obok mnie na stole.  

– Ale ty już założyłeś kratkę. Jak ja mam wskakiwać? Gdzie?  

Tupnąłem nogą w stół.  

– Chodź, chodź! – popędziłem ją i kazałem zeskoczyć na podłogę. – A teraz wskakuj!  

– Co to ma być? Zeskakuj, wskakuj? Zabawa jakaś? – popatrzyła na mnie jak na wariata, póki nie 

pociągnąłem jej za rękę.  

Wtedy zrozumiała, gdzie ma wskakiwać.  

 

 

piątek, godz. 09.50 
Szczęknęła stalowa zasuwa i drzwi otworzyły się powoli.  

– No i gdzie są? – dotarł do moich uszu silnie zniekształcony głos.  

Mogłem się tylko domyślać, że skoro jacyś ludzie przyszli tu o tej porze, to na pewno założyli 

kombinezony. Dopiero kiedy się nachyliłem, mogłem dostrzec przez wąską szparę ich błękitne 

gumowane wdzianka. 

– Próbują zwiać – beznamiętnie orzekł niski głos starszego mężczyzny. – Wydłubali stary przewód 

wentylacyjny.  



– No to daleko uciekną – orzekł z wyraźną kpiną pierwszy osobnik. – Ten przewód został 

zamurowany szczelnie z dwóch stron. Tylko że z tamtej płytą betonową. Niech ją spróbują wydłubać. 

Są w pułapce.  

– Ale cwaniaki! – huknął nagle inny, młodszy głos. – Patrzcie, obłożyli kapsułkę z tym wirusem 

mokrymi papierami. Lód się stopił, ale wszystko się trzyma w środku.  

– W środku? – zdziwił się starszy. – W takim razie sami sobie trumienkę sklecili. Ty, Wojtuś, wrzuć 

to do przewodu i bardzo dokładnie załataj tą paciają, co masz tu w wiadrze. No, nie gap się tak!  

Jeden z mężczyzn wyrwał kratkę założoną przeze mnie bardzo prowizorycznie, wrzucił do środka 

opatuloną szkatułkę i natychmiast na powrót założył osłonę wentylacji. Mimo że zakleiłem ją dokładnie, 

dwaj ludzie pracowali jak maszyny, aby wszystko to na nowo przyczepić do ściany, narzucając kilka 

centymetrów białej masy. Wykorzystali całe wiadro.  

– A teraz niespodzianka – powiedział niski, starszy głos.  

Mężczyzna sięgnął do kieszeni po urządzenie wielkości telefonu komórkowego i nacisnął czerwony 

guzik.  

Huk okazał się mało imponujący, ale przecież nie musiał być specjalnie silny.  

Teraz dopiero zrozumiałem, do czego w podstawie szkatułki potrzebne były baterie. Gdyby lód 

rozmarzał zbyt wolno, można było wysadzić w powietrze wirusa z całą skrzyneczką. I tak uczynili 

bandyci.  

– Gdziekolwiek doszli, dopadnie ich w ciągu czterech minut. A za dziesięć będzie można zdjąć 

kombinezony. Utleni się i zdechnie. Jak oni robią te mutacje, nie wiem...  

Mężczyźni opuścili piwnicę.  

Nie usłyszałem zgrzytu zawiasów ani sztaby. Oznaczało to, że drzwi zostawili otwarte.  

Odczekałem jeszcze dwie minuty, obejmując w ciemności Ewelinę przerażoną tym, co słyszała i co 

zrobili bandyci. Siedziała na moim udzie i wtulała mi głowę w szyję. Mógłbym tak zostać na wieki...  

Zamknąłem oczy i westchnąłem. Dobrze, koniec tej wieczności.  

Wygrzebałem się pierwszy spod sterty stęchłych zasłon i cicho jak opadający puch uchyliłem drzwi 

dębowej szafy.  

Poprowadziłem dziewczynę za rękę piwnicznym korytarzem, potem po schodach. Szybko 

przekonałem się, że uwięziono nas w starej willi otoczonej ogrodem.  

Mocne przedpołudniowe światło, mimo chmur, oślepiło mnie przez piwniczne okienko. Poraziło, 

kiedy niezauważeni wymykaliśmy się drzwiami prowadzącymi do ogrodu. Wywołało łzy, gdy 

spojrzałem w niebo, zatrzymując się hen, daleko, na końcu sadu. Oczy bolały, piekły od dziennego 

światła.  

Światła, którego mieliśmy już nigdy nie zobaczyć.  

Jakby na nasze powitanie chmury rozstąpiły się tylko w jednym miejscu i kilka promieni słońca 

uderzyło w oczy z całą siłą. Popłakaliśmy się oboje. Zmęczeni, skazani, uratowani, przytuleni.  

I to było piękne.  

Zapomniałem się bez reszty.  

Na sześć sekund.  

– Kaśka czeka na pomoc. Ja już swoje zadanie... cóż, spartoliłem – przyznałem. – Ale może jej 

pomogę. Dasz sobie radę?   

Skinęła tylko głową i przytuliła się raz jeszcze.  

Nie wiedziałem, co mnie czeka w ciągu najbliższych godzin, odważyłem się więc po raz pierwszy 

w życiu. Spojrzałem jej prosto w oczy i zapytałem:  

– Czy Piotr to już przeszłość?  

Spłoszyła się jak napadnięta gołębica.  



– Skąd o nim wiesz?! 

Wyglądała na naprawdę zdziwioną, wręcz zaszokowaną. A więc niczego nie pamiętała. Amnezja 

wsteczna, szok pourazowy czy jak to tam nazywają...  

– Nie napisał listu? – pominąłem jej pytanie. – Miał napisać w tym tygodniu i zignorował sprawę?  

– Skąd o tym wiesz? – zapytała jeszcze głośniej.  

Przyłożyłem palec do ust.  

– Cicho... Idziemy. Ja muszę wrócić na Towarową, tam, niedaleko ukryłem rower i plecak.  

Pokiwała tylko głową.  

– Ale pamiętaj, Ewelina... – zająknąłem się. Dlaczego o pewnych sprawach tak trudno jest mówić? 

Przecież są na to proste słowa... – Pamiętaj. Zawsze i wszędzie masz mnie. Ja nigdy nie zapomnę o 

liście do ciebie.  

Spojrzała na mnie jakoś dziwnie. A potem pocałowała mnie w policzek i odwróciła się.  

Patrzyłem, jak sprężystym krokiem wędrowała wzdłuż kamiennego muru, ciągnąc za sobą szczupły 

cień.  

– Niech się odwróci – szepnąłem do siebie. – Na dobrą wróżbę! No odwróć się! – zacisnąłem pięści. 

– Już!  

Ale ona znikła za zakrętem.  

 

 

 
piątek, godz. 17.40 

– Gdzieś tutaj – burknąłem do siebie i zsiadłem z roweru. Z kieszeni wyjąłem kolejowy bilet, który 

towarzyszył mi podczas podróży z Kołobrzegu na Mazury. Na jego odwrocie przerysowałem sobie z 

atlasu plan terenu, z którego przyszedł rano sygnał wezwania pomocy od Kasi. Od tego czasu nie miałem 

od niej żadnej informacji.  

Procedura zakładała niekontaktowanie się z osobą wzywającą pomocy, jeśli nie jest to bezwzględnie 

konieczne, aby jej nie zdradzić. Nikt nie wycofał wezwania, traktowałem je więc jako aktualne. Nie 

wiedziałem, jak pomóc Adrianie. Nie mogłem nic zrobić dla Adama. Przepadł Ziotas z tą paskudną 

kartką. Asystent Mistrza twierdził, że ktoś inny przejmie sprawę, ale jakoś mnie to nie pocieszało.  

Może chociaż pomogę Kasi...?  

Oparłem rower o sosnę i załączyłem elektroniczną ochronę. Położyłem się wśród gęstych krzewów 

i z plecaka wyjąłem lornetkę.  

Równina pode mną stanowiła plac długości trzystu metrów, szeroki na sto. Cały prostokąt 

zajmowały niskie baraki, nieco wyższy, drewniany budynek przypominający stodołę stał w głębi, pod 

drzewami. Ale nad całą równiną królowała wysoka na dobre trzy piętra drewniana wieża 

przypominająca rakietę, którą rysowałem przed laty, zafascynowany kosmosem. Jako sześciolatek tak 

właśnie ją widziałem – jako okrągłą konstrukcję z drzwiami na dole, zakończoną szpicem. Prowadzący 

do tej budowli taśmociąg i wystające elementy konstrukcyjne pozwoliły się domyślić, że mam do 

czynienia z wąskim, obudowanym silosem. Raczej jednak nie nasiona tu składowano i nie cement. 

Stojące dwadzieścia metrów dalej zardzewiałe dziś piły i tony wiórów rozwiewanych przez wiatr 

opowiadały historię zamkniętego tartaku. Na taśmociągu leżały także drewniane wiórki, pewnie więc i 

silos krył ich sporą garść.  

Długo lustrowałem okolicę. Przyglądałem się zwłaszcza zarysowi dużego czarnego samochodu 

ukrytego kilka metrów od drewnianych drzwiczek do wieży. Ktoś siedział w środku, poruszał się co 

jakiś czas.  



Rozpocząłem proces podczołgiwania się do budowli. Kilka ruchów – i cisza. Znów kilka – i spokój. 

Gdy niedaleko mnie trzasnęły drzwiczki samochodu, ukryłem twarz w trawie i odczekałem minutę. 

Potem znów się podczołgałem. Kiedy w trakcie podchodów uniosłem głowę, odniosłem wrażenie, że 

we wnętrzu wieży właśnie znikły dwie osoby. Albo może człowiek z czarnym psem? Ale był to tylko 

szczątkowy obraz, nie zdążyłem się nikomu przyjrzeć. Czołgałem się więc dalej.  

W pewnej chwili znieruchomiałem, bo z wnętrza doszły wrzaski.  

– Ty psychopatko! Wariatko! – krzyczał młody męski głos, który gdzieś już słyszałem.  

Nie mogłem go teraz jednak skojarzyć z twarzą. Czułem w nim napięcie, rozpacz, walkę. Ale przede 

wszystkim zwykły, pierwotny strach.  

Okrzyki jednak umilkły i po chwili z wieży wyszło kilka osób. Aby mnie nie dostrzegli, znów 

musiałem pochylić głowę. Wszyscy wskoczyli do czarnego auta i odjechali drogą wzdłuż lasu.  

Podbiegłem do drewnianych drzwi, ale zamknięte były na solidną kłódkę. Nikt ze środka nie wzywał 

pomocy, było więc prawdopodobne, że wszyscy po prostu wyszli i odjechali.  

Wróciłem do roweru, po czym hamując, dziko zjechałem na dół. Metr po metrze przepedałowałem 

cały tartak i nie znalazłem w nim żywej duszy. Martwej zresztą też nie. Uznałem więc, że namiar 

satelitarny był nieco chybiony.  

Skoro jednak ludzie w samochodzie stanowili jedyny ślad życia, jaki odkryłem od godziny, odkąd 

wysiadłem z autobusu we wsi Stańczyki i popędziłem na północ, trzeba było ten ślad tropić.  

Wskoczyłem na Wiliera i po piaszczystej drodze powoli pojechałem po śladach samochodu.  

Droga wiła się przez gęsty las iglasty, pachniało żywicą, igliwiem. Docierał do mnie też coraz 

mocniejszy zapach gnijących roślin, a wzmagająca się wilgoć powietrza i roje komarów atakujących 

moje ręce i szyję niosły paskudną informację: zbliżam się do bagien, mokradeł, terenów wilgotnych. 

Nie lubiłem ich, oj, nie lubiłem! 

Baraki dostrzegłem w ostatniej chwili. Dwa pomalowane na zielono budynki z góry okryte były 

siatką maskującą tak, że żaden samolot nie miał szans ich wykryć. W każdym razie nie za pomocą 

zwykłych kamer czy prostej obserwacji.  

Zatrzymałem się i w dole przypominającym lej po bombie ukryłem rower i plecak, na siebie 

wkładając zielony sztormiak ukradziony bezczelnie spod schodów, na Śląsku. Narzuciłem na moje 

bagaże kilka suchych gałęzi świerkowych i podreptałem w stronę dziwnych budowli. Czy tu znajdę 

Kasię?  

Przed wejściem do większego z baraków dostrzegłem dwóch mężczyzn drzemiących w 

rozkładanych leżakach. Nie sprawiali wrażenia niebezpiecznych typów, byli niscy, chudzi i łysawi. Ale 

pewnie nie mieszkali sami w środku Puszczy Rominckiej – w okolicy mogłem spotkać wielu innych. 

Po coś przecież Kasia tu zawędrowała i po coś wzywała pomocy. Coś – albo ktoś – zagroziło jej 

bezpieczeństwu.  

Jeszcze raz obejrzałem mapę ze specjalną podziałką pozwalającą namierzyć punkt według danych 

GPS. Jednocześnie wciąż zerkałem na baraki. Ale tam nie działo się nic.  

Na mapie widziałem dokładnie oznaczone bagna, polany, linię kolejową. Ale baraków nie było tu 

wcale. A podobno dostaliśmy najnowsze mapy sztabowe sporządzone na podstawie zdjęć satelitarnych.  

Położyłem się i rozpocząłem mozolny proces czołgania w stronę najbliższego okienka. W wysokiej 

trawie, chroniony zielonym sztormiakiem, byłem niezauważalny, ale zajrzenie do środka kosztowało 

mnie dobre pół godziny pełzania. Co to ja jestem, traszka jakaś?  

Wilgotny i brudny dotarłem do ściany baraku. Oddychałem długo, po czym wspiąłem się do okna i 

zerknąłem powoli.  

Oko ludzkie wychwytuje przede wszystkim gwałtowny ruch.  



To nie jest tak, że najlepiej widać twarz, dłonie, białka oczu. Trzeba je chować, ale przede wszystkim 

nasze ruchy muszą być płynne, aby nie zaalarmować receptorów wzrokowych. Spojrzałem więc do 

ciemnego pomieszczenia. Na rozkładanych łóżkach typu „kanadyjki” spało dziesięciu mężczyzn. 

Przykryci kocami przypominali grupę śpiących rycerzy. Cóż oni robią w środku puszczy, między lasem 

a bagnami, w zamaskowanych barakach?  

Niespecjalnie interesowała mnie odpowiedź na to pytanie. Szukałem teraz Kasi, a żadna z 

obejrzanych osób nie przypominała tej czarnowłosej piękności.  

Kontynuowałem obchód – czy może lepiej nazwać to obczołgiem? – przez najbliższe dwie godziny. 

Zaglądałem w okienka obu baraków. Odkryłem puste łóżka, kilku jeszcze drzemiących ludzi, kilka 

porzuconych specjalistycznych czasopism z dziedziny chemii. Ale śladu Kasi nie odnalazłem.  

Postanowiłem powędrować dalej śladami samochodu. Tym razem ostrożnie, na piechotę.  

Skakałem i czołgałem się od drzewa do krzewu.  

W pół godziny później, zmęczony, oblepiony pajęczynami i spragniony dotarłem do małej 

murowanej chatki. Przypominała wielkością budki dróżnika. Kiedy usadowiłem się wygodnie na 

wysokim buku, którego gruba gałąź sterczała nad drogą na wysokości trzech metrów, z chatki wyszedł 

potężny mężczyzna w stroju wędkarza. Nie niósł jednak wędki, za to pod pachą wybulił mu się pistolet. 

Cóż, przynajmniej mogłem mieć pewność, że dotarłem, gdzie chciałem. Gdzieś tu może być Kasia, 

może nawet w tym domku. Nie miałem pojęcia, czego dotyczyło jej zadanie, ale każdy z nas musiał 

wejść w jakieś paskudne środowisko. To, co tu zastałem, kwalifikowało się na pierwszy rzut oka.  

Z chatki wyszedł drugi ochroniarz. Gdyby nie wąsik, można by go uznać za lustrzane odbicie 

pierwszego. Krzyknąć coś do środka i na polanę wyszło jeszcze trzech.  

Brwi uniosły mi się same. Ci faceci muszą się tam jakoś piętrowo układać! Wyglądają jak szafy 

dębowe, a w domku powinny się raczej urządzać krasnale.  

Palili papierosy, rozmawiali półgłosem, a ja czekałem na okazję, aby zajrzeć do środka.  

 

piątek, godz. 22.15 
– Dyfuzja w tych warunkach po prostu nie wchodzi w grę! – upierał się jeden z mężczyzn.  

Cała ich grupa, mimo zmierzchu, ubrana w ciemne okulary, dreptała w stronę małej chatynki. Jeśli 

ta banda zmieści się w środku, będzie to oznaczać, że mam do czynienia z cudem.  

Kiedy poruszyłem się po raz kolejny – tyle godzin na drzewie, to nawet dla rowerzysty przesada – 

dostrzegłem z góry, że zza krzaka niemal pode mną odrywa się jakaś postać. Wysoki, barczysty 

człowiek o krótkich włosach dołączył do grupy rozmawiającej o jakichś chemicznych ciekawostkach i 

w ślad za pozostałymi zniknął we wnętrzu domku.  

Zmrużyłem oczy.  

Wzrok, który przyzwyczaił się już do półmroku, wydobył zza uchylonych drzwi mężczyzn 

wkładających białe kombinezony i oszklone hełmy. Każdy z nich kierował się w stronę prawej, 

południowej ściany i... znikał na oświetlonych schodach prowadzących w dół! To jakaś poważna afera!  

Wycofałem się z drzewa i postanowiłem wrócić do roweru. W plecaku miałem wodę, suchary i 

napoje energetyzujące. Może marna kolacja, ale przecież trawy jeść nie będę, a kiszki grały mi już różne 

utwory ludowe.  

Siedziałem w piaszczystym dole osłonięty gałęziami. To mnie uratowało.  

– Sprawdźcie teren – usłyszałem może dwa metry za swoimi plecami. 

Zamarłem, a kawał suchara utknął mi w gardle. Jeszcze chwila, a zacznę kaszleć...!  

Przełknąłem ostatni kęs kolacji i słuchałem sparaliżowany strachem. Nade mną rozmawiali dwaj 

niby-wędkarze.   

– Kogoś widzieliście?  



– Widzieliśmy ślady. Jakby ktoś za nami jechał na rowerze. Sprawdźcie teren od tartaku dotąd, 

domek wejściowy, a potem willę. Może to jakiś miłośnik górala, ale lepiej wiedzieć. Załganow urwałby 

nam łeb razem z płucami, jakby ktoś mu przeszkodził w robocie.  

– I w rozrywce – mruknął ochroniarz. – Widziałeś tę czarną dziewoję, którą z sobą przyciągnął? 

Katiusza do niej mówi. Schował ją pod ziemię, wyjdą dopiero jutro.  

Poczułem, że zalewa mnie fala gorąca. Bez dwóch zdań mówili o naszej Kasi. A więc wpadła w 

łapy jakiegoś ich szefa.  

Załganow. Już kilkakroć słyszałem to imię. Ziotas dzwonił do jakiegoś Załganowa, kiedy w jego 

łapy wpadła kartka napisana przez Śledzia. Generał wspominał o Załganowie, gdy siedziałem z Eweliną 

w szafie.  

Ewelina... Ciekawe, jak sobie daje radę? A Kasia? Czeka pod ziemią? Gdzie pod ziemią? Czy tam, 

gdzie prowadzą z chatynki strome stopnie w dół?  

– Wziąć psa? – zabrzmiało tuż nade mną.  

Bałem się, że mnie odkryją, a jednak nie zatraciłem zdolności kojarzenia. Nie jest źle.  

– Weź, jasne. Jak kogoś znajdzie, rozszarpie...  

Stado mrówek przemaszerowało mi po plecach. Pies. Pies. Niech to sopel popieści! Gdzie się 

schować przed psem?  

Odpowiedź przyszła sama. Z góry.  

– Na bagnach też szukać?  

– No co ty, pogrzmociło cię? Rower na bagnach? A w ogóle, jak już jakiś wariat tam wejdzie, to 

mogiła.  

Kiedy odeszli, zasypałem Wiliera piaskiem i gałęziami, wyjąłem z plecaka złożoną foliową płachtę, 

sznurkowy hamak, skórzane rękawiczki wsadziłem do kieszeni, a resztę bagażu ukryłem na drzewie. 

Tam pies nie wejdzie. Dla pewności całość spryskałem eterem – mała buteleczka wystarczy, aby kundel 

stracił orientację węchową w tym terenie.  

Postanowiłem przeczekać to przeszukiwanie terenu tam, gdzie nie będą mnie szukać. Potem 

odmienimy role – ja poszukam Kasi. Tam, gdzie ją zabrali. Pod ziemią.  

Przytroczyłem do paska nóż, zapiąłem sztormiak, naciągnąłem rękawiczki i powędrowałem na 

północ, skąd dochodził zapach butwiejącego drewna.  

 

sobota, godz. 01.00 
Psa nie dostrzegłem nigdzie, ale jak dziecko cieszyłem się, że wybrałem oddaloną o ponad 

dwadzieścia metrów kępę brzóz i olszyn. Trzej ochroniarze, którzy przeczesywali krzaki na brzegu 

bagna, nie pominęli niczego. Latarki wydobywały z mroku gnijące pnie, pojedyncze kępki traw, 

zatrzymując się nad płaską, czarną taflą bagiennej wody.  

Nie musiałem się obawiać, że mnie dostrzegą. Mgła unosząca się od dwóch godzin nad bagnami 

zatrzymywała promień reflektora już kilka metrów od brzegu. Czy raczej rozpraszała go tak skutecznie, 

że tylko specjalistyczny sprzęt mógłby mnie wytropić.  

– Sprawdźcie jeszcze tartak, potem wróćcie do baraków – rozkazał dowodzący penetracją trenu i 

reflektory rozeszły się w dwie strony.  

Założyłem obozowisko zgodnie z wszelkimi regułami, jakich uczył nas szkoleniowiec technik 

przetrwania. Hamak przewiesiłem między grubymi konarami metr nad taflą wody. Folię NRC – 

zmodyfikowaną, z jednej strony o kolorach maskujących, z drugiej przypominającą plastikowe lustro – 

ułożyłem na dnie, aby od wody nie wiało chłodem. I tak miałem całe spodnie mokre, nie mówiąc o 

butach. Jakoś się tu przecież musiałem dostać, a trwało to ponad godzinę. Wcisnąłem się w hamak, 

owinąłem folią i dzięki temu organizm odzyskiwał osiemdziesiąt procent ciepła, jakie emitował. Na 



głowę zarzuciłem kaptur sztormiaka, rękawiczek nie zdejmowałem. Postanowiłem dać im na 

poszukiwania jeszcze godzinę. W końcu sobie darują. Wtedy poszukam Kasi. A teraz trzeba odpocząć...  

Zamknąłem oczy i opuściłem głowę na hamak. Zdawało mi się, że przysnąłem na minutę.  

 

 

sobota, godz. 04.35 
– Ty barani zadku, zardzewiały kozi dojku na trzech łapach, flaku walcowany, zaspałeś, jak na 

sprawdzian z matmy! – mówiłem do siebie, pospiesznie pakując prowizoryczne obozowisko.  

Trzy i pół godziny spałem w najlepsze, kiedy gdzieś  w okolicy czeka na moją pomoc uwięziona 

dziewczyna!  

Wskoczyłem do bagienka znacznie pewniej niż wczoraj. Przekonałem się, że na tym terenie nie ma 

podwójnego dna, całość mułu kończy się na głębokości metra z haczykiem, potem grunt jest w miarę 

twardy. Ukryłem więc pośród brzóz folię z hamakiem i pociągnąłem do brzegu pośród gęstej porannej 

mgły.  

Pociągnąłem – to dobre określenie. Kiedy noga zapada się po kolano w mule, aby ją wyjąć, nie 

można się szarpać. Napina się mięśnie i czeka kilkanaście sekund, zanim siła się skumuluje na tyle, aby 

stopa ruszyła w górę. Z mozołem wyciągałem nogę i pochylałem się do przodu, by znaleźć dla niej 

oparcie jak najdalej. Zanurzała się głęboko, po czym rozpoczynałem pracę nad drugą nogą. I tak w 

kółko... Było to znacznie gorsze od stromego podjazdu na gliniastym podłożu!  

Byłem już niemal przy brzegu, gdy od wschodu, gdzie za drzewami stała czarodziejska chatka z 

tajemniczą piwnicą, usłyszałem nawoływania i pospieszne, zbliżające się kroki. Ktokolwiek biegł 

piaszczystą ścieżką w stronę bagna, najwyraźniej uciekał przed grupą ochroniarzy. W okolicy 

znajdowała się chyba tylko jednak osoba, która mogła się wyrwać z potrzasku – Kasia!  

Przede mną sterczało kilka brzóz, krzaki, częściowo od brzegu zasłaniał mnie gruby gnijący pień. 

Pomogę Kasi, oczywiście. Ale sam nie mogę dać się złapać, to warunek powodzenia!  

Zapiąłem sztormiak i wyjąłem z pochwy ostry myśliwski nóż. Przyciąłem kawałek trzciny, 

uważając, by nie było na nim kolanek czy jak się to tam nazywa. Tak powstałą rurkę wsadziłem sobie 

w usta i wydmuchnąłem powietrze. Działa.  

Położyłem się na plecach, siłą opanowując drżenie. Zimna woda wlała mi się pod koszulę. Miałem 

wrażenie zamarzania żywcem.  

Gdy nad wodą pozostała tylko twarz, poczułem, że jeszcze kilka sekund, a z wrzaskiem wyskoczę z 

tej lodówki...  

Jak wtedy...  

Kiedy pękła tafla lodu naciskana stopami, brakowało mi powietrza, a zamarzająca woda, która 

dotarła już dawno do mojego ciała, spowolniła reakcje. Chciałem natychmiast wyskoczyć ze stawu, 

wezwać pomocy. Zamiast tego przez trzy sekundy gramoliłem się, zanim spomiędzy przezroczystych 

tafli wysunąłem głowę i nabrałem w usta powietrze. Wiedziałem, że cały drżę, że nie mogę zgiął palców, 

że ledwie stawiam stopy, ale zimna nie czułem. To był już moment, w którym równie dobrze można się 

w tej lodowatej zawiesinie położyć – organizm nie buntowałby się ani chwili. A jednak przeważył 

głęboko zakorzeniony instynkt samozachowawczy. Z bólem wydostałem się na popękaną taflę lodu i 

podpełzłem do brzegu. O ile moje ciało zamarzało, o tyle płuca paliły żywym ogniem. Kaszlałem 

i dławiłem się, jakby ktoś wlał mi w krtań czajnik wrzątku. Krok po kroku, obijając się o drzewa i 

przewracając, dowlokłem się do rowu dzielącego resztki parku od ulicy. Satanistów nie było w polu 

widzenia. Ale przeszkoda, którą miałem przed sobą, była nie do pokonania dla zamarzającego 

człowieka. Zamiast krzyknąć, stęknąłem tylko cicho i osunąłem się w zaśnieżony rów...  



I po tym wszystkim mam teraz dobrowolnie zanurzyć się w podobnym, tylko bardziej zamulonym 

stawie! Mam wpakować twarz w zimną wodę?! I co z tego, że nie ma lodu?! Zimno, jakby był...  

– Stój! – usłyszałem wrzask jakiegoś mężczyzny. – Maciek, wołaj Czarnego! Mamy kreta! 

Poza tym, że czarnowłosa, Kasia w niczym nie przypominała kreta, ale rozumiałem ten slang. 

Złapali zdrajcę. Albo chcą złapać! No to niedoczekanie wasze!  

Wściekły na bandziorów, na całą tę rzeszę drani, którzy porywają, niszczą, krzywdzą, zabawiają się 

w diabłów, faszystów i inną stonkę, zły za uprowadzane dzieci, za strach i łzy, zanurzyłem się tak, że 

wystawał mi tylko czubek głowy i oczy.  

I wtedy dostrzegłem uciekiniera.  

Pędząca postać zawahała się chwilę, po czym zrobiła jedyne, co mogła – przeskoczyła pień i wpadła 

do wody, zanurzając się po kolana w mule. Uciekinier tęsknie spojrzał na kępę, w której spędziłem część 

nocy, ale zdał sobie sprawę,  że nie zdąży tam dotrzeć, zanim na brzegu pojawi się pościg. Coś mówił 

do siebie, a ja, zamiast reagować natychmiast, o mało nie udławiłem się ze zdziwienia, nie rozumiejąc, 

dlaczego stercząca metr ode mnie postać zamiast długich czarnych włosów ma krótkie brązowe. I na 

pewno nie jest dziewczyną.  

Przede mną z przerażeniem w oczach stał Janusz.  

 

 

sobota, godz. 05.20 
Wydmuchałem z rurki powietrze i rozpocząłem proces wynurzania, co nie było ani łatwe, ani 

szybkie. W ostatniej chwili, nie zwracając uwagi na totalnie zbaraniałe spojrzenie Janusza, chlasnąłem 

i dla niego kawał trzciny i odałem mu, ale zamiast odebrać to ode mnie, zaczął się rozbierać.  

– Wskakuj, człowieku, no już! – ponagliłem go, a ten pochylił się i uniósł jakiś badyl.  

Wetknął go w kamizelkę z setką kieszeni, taką samą, jakie nosili ochroniarze. Wziął zamach i rzucił 

nią daleko w głąb bagienka.  

Kroki na ścieżce było już słychać, położyłem się więc na plecach, wciąż w drugiej ręce trzymając 

rurkę dla niego. Co on wyrabia z tymi ubrankami? Może jeszcze zacznie się przebierać w kąpielówki?!  

Po sekundzie poczułem obok siebie zanurzające się ciało. Zanim się zorientowałem, Janusz wyrwał 

mi z dłoni trzcinę. Poczułem, że woda się uspokaja, co działało na nasza korzyść. Może nas nie 

dostrzegą!  

Przez pięć sekund panowała wokół cudowna cisza zagłuszana tylko szumem w uszach. Już sądziłem, 

że wyrwaliśmy się w ostatniej chwili, kiedy wodę przeszył bardzo charakterystyczny dźwięk. Słyszałem 

to już na basenowym szkoleniu Fundacji.  

Kilka kul, wystrzelonych jedna po drugiej, przeszyło powierzchnię wody. Nie raniły mnie jednak, 

nie dotarły też do Janusza. Jego spryt uratował nam życie.  

Bandyci strzelali do nurkującej kamizelki.  

 

sobota, godz. 06.10 
Zaryzykowałem i wynurzyłem twarz. I uszy. Nie dostrzegłem nikogo, żadne podejrzane odgłosy nie 

rozlegały się w okolicy, wstałem więc z zimnej wody i postanowiłem jak najszybciej pozbyć się chociaż 

tego mokrego sztormiaka.  

– Co ty tu, do diabła, robisz? – wybulgotał Janusz, ledwie tylko wystawił głowę.  

A ja cieszyłem się, że przechytrzyłem zbirów. Ale jeszcze bardziej, że pokonałem własne fobie. Nie 

bałem się już zimnej wody. Przyjdzie czas i na lód.  

Uśmiechnąłem się i teraz dopiero odpowiedziałem:  

– Jak to: co? Pochodzę z Mazur, to i przyjechałem sobie popływać.  



– Pochodzisz stąd? – pokazał bagno.  

– Tak! Królowa Wola, gmina Woszczele, telefon przez Stare Juchy. Okolice Ełku.  

– A serio? – uniósł brwi.  

– Na rany bociana, nie kłamię. Tylko że do tego mokradła trafiłem nie przez przypadek. Załatwiłem 

sprawę z moimi satanistami i przyjechałem. 

– Z kim?  

Nie wyglądał z tymi wyłupiastymi oczami jak model na okładkę.  

– Sataniści! Chłopki w skórach, na czarno, czarne msze, pentagramy... Wiesz, o czym mowa?  

Skinął głową.  

– I jak ci poszło? – chciał wiedzieć, choć wolałbym, aby nie pytał.  

– Spartoliłem robotę – przyznałem.  

– I już nie próbujesz?  

A jak niby, Januszku?  

– Diabli wzięli źródła. Chodzi o małą karteczkę, którą pewien gość zabrał i zniknął. Koniec. Kropka. 

Finito. Chyba, że zdarzy się cud.  

– Dobra, zakończyłeś swoją sprawę, i...? 

Ale był dociekliwy! Jak jakiś paparazzi.  

– Przyjechałem na wezwanie – wskazałem zegarek. – Przyszło od Kaśki, tej dostojnej niewiasty, 

pamiętasz? 

Pamiętał. Kilkakrotnie skinął głową.  

– No. Tyle, że tu, na miejscu, jej nie namierzyłem. Za to spotkałem ciebie. Zdaje się, ci panowie nie 

przepadają za tobą. Mieli pukawki odrażające jak tafla lodu!  

Snująca się nad ziemią mgła przyniosła w tej chwili dźwięki rozmowy. Kilku ludzi nadciągało 

piaszczystą ścieżką. Pora nam było w drogę i Janusz dobrze o tym wiedział. Bez słowa powędrowaliśmy 

krok za krokiem przez muliste bagno aż do kępy brzóz i olch, tej samej, w której spędziłem upojną noc 

w hamaku.  

Czułem się zmęczony, niedospany, ale przede wszystkim zawiedziony, że trzy lata treningów, 

ćwiczeń i zdobywania w Fundacji niezwykłej wiedzy poszło na marne, że kto inny będzie próbował 

uratować Adę i Adama. A wszystko to przez małą karteczkę. Drobiazg zmienia koleje losu... Tak, jak 

drobna mgła na bagnach może ratować życie! Nikt nas tu nie dostrzeże, przeczekamy, a w stosownej 

chwili wkroczymy... Tymczasem jest tu spokój, cisza, harmonia, odpoczynek...  

Niesamowite! – pomyślałem, patrząc pod słońce na powoli rozwiewający się tuman mgły. – To 

niesamowite, że tylko przyroda potrafi sama malować wiersze!  

Janusz zatrzymał się i spojrzał mi w twarz, jakby na środku bagien spotkał upiora. Czyżbym ostatnie 

zdanie powiedział na głos?  

Cóż, zdarzało mi się już coś takiego...  

Widziałem ochroniarzy docierających do kamizelki, która przedtem stała się celem ich strzałów. 

Widziałem, że rozmawiają, może nawet słyszałem i rozumiałem ich słowa, ale mój mózg pracował na 

jakiejś innej częstotliwości. Zimno znów mnie oblepiało, zamrażało, odbierało zdolność myślenia.  

– Wychodzę stąd – szepnąłem do siebie i rozpocząłem manewr okrążania terenu, na którym działali 

bandyci.  

Janusz podążył za mną.  

 

sobota, godz. 09.55 
– Jak to mam pozostawić sprawę? – huknął Janusz do mojego zegarka. 



Poruszał słuchawką w uchu, słuchał przez chwilę i znów pochylił się do komunikatora. – No 

dziękuję, dziękuję – wypalił z kpiną – ale ja chcę po prostu dokończyć sprawę! Wiem, znam ryzyko. A 

pan wie, co będzie, jeśli to spaprzemy? Tak? No dobrze, jak pan chce... Tylko proszę powiadomić 

policję jak najszybciej. Czekamy tu na nich.  

Wyjął słuchawkę i zacisnął pięści.  

A ja wyłączyłem zegarek, by znów przestało działać satelitarne namierzanie, i ruchem głowy 

wskazałem drogę za krzakami, w których obsychaliśmy.  

– Ośmiokołowa ciężarówka.  

– Skąd wiesz, że akurat ośmiokołowa? – bąknął i przekrzywił głowę.  

Wskazałem podłużne bruzdy.  

– Sam popatrz, ile śladów się na siebie nakłada. No, chyba że jechały tędy dwa identyczne 

czterokołowe auta.  

Wzruszył ramionami i wskazał mój zegarek.  

– Niechby nawet cztery dwukołowe, mam teraz co innego na głowie! Oni są nienormalni. Szkolą 

nas, a teraz chcą, żebyśmy się wycofali. Nawet mi pogratulował! Ten pacanowaty asystent, wiesz, ten 

z kozią bródką.  

Pogratulował. Ale zakazał działania. Mnie też zakazał. Czy wszyscy spotkali się z takim rozkazem? 

Czy stało się coś, co uniemożliwia ciągnięcie tych akcji?  

– I co teraz? – zapytałem bardziej siebie niż Janusza, układając się wygodniej na trawie.  

Ubrania powoli wysychały.  

Zamiast odpowiedzi powędrował wzrokiem w stronę małej chatki ze schodami prowadzącymi pod 

ziemię. Za nią stał półciężarowy samochód. Właśnie drzwi kierowcy uchyliły się i zobaczyłem ducha.  

Po raz pierwszy z taką nadzieją, radością i niedowierzaniem zachłysnąłem się powietrzem. Te cudnie 

zrośnięte brwi, ta ciemna, pokiereszowana twarz! Śliczne, głęboko osadzone gały! I upragniony nosek 

wielkości kabaczka! W ogóle ta cała ogromniasta postać przebrana nadal w czarną sutannę wzbudziła 

mój niebosiężny zachwyt. A więc wraca pogrzebana nadzieja! Trzeba tylko czasem wykazać dobrą wolę 

i pospieszyć innym na pomoc! Nadzieja sama się odnajdzie!  

Aniele Boży, stróżu mój...  

– Ziotas – szepnął Janusz to, co sam mówiłem do siebie w myśli.  

Tak, Ziotas, a w jego kieszeni kartka!  

– Cud! – wyrwało mi się. – Jak babcię kocham, cud! Znasz go? – złapałem Janusza za ramię, nie 

zmieniając pozycji.  

– Kojarzę – potwierdził, przyglądając mi się podejrzliwie. – Jak zbierałem fotografie, miałem zestaw 

tysiąca głupich min. Szkoda, że wcześniej się nie znaliśmy. Byłbyś na pierwszym miejscu.  

E, tam! Gorszą minę miałem, kiedy w poprzednim rowerze na zjeździe wciągnęło mi nogawkę 

dżinsów w łańcuch...  

A teraz szczęście się odwróciło. Znalazłem cię, draniu, na drugim końcu Polski! Już cię nie 

wypuszczę...  

– Dobra, Mirek – odezwał się Janusz, machając mi przed nosem dłonią. – Czekasz na policję i ich 

wprowadzasz, jeżeli się pojawią.  

Jeżeli? Pojawią się, skoro operator Fundacji obiecał ich powiadomić!  

Ale skinąłem tylko głową i powoli wycofałem się na ścieżkę. Znów wróciłem do swojego zadania. 

Znów mogłem powalczyć o Adrianę i Adama. O Kasię oczywiście też, jeśli gdzieś tutaj jest.  

Poczułem, jakbym wypił spory łyk ambrozji.  

 

 



sobota, godz. 10.10 
Była piękna, zgrabna i bardzo nieszczęśliwa.  

Siedząc na gałęzi dokładnie nad piaszczystą drogą, dostrzegłem, jak z półciężarówki wysiada Kasia 

prowadzona przez tęgiego faceta. Ubrana była w samą bieliznę, usta zasłaniał jej prowizoryczny knebel. 

Mężczyzna wszedł z nią do małej chatki i skierował się na schody w dół. Gdyby nie fakt, że na zewnątrz 

ustawiło się kilku uzbrojonych ochroniarzy, rzuciłbym się na tego chłopa z gołymi rękami.  

Skuteczność, nie spektakularność.  

Pamiętając o tej zasadzie, poniechałem wszelkich działań, czekając na lepszy moment.  

Długo siedzieli pod ziemią, a ja nawet nie mogłem spojrzeć na zegarek – aby go nie załączać. 

Wreszcie Kasia wypadła z budki z rozmazanym makijażem. Drżała, słaniała się i zanosiła płaczem, 

szepcząc coś pod nosem.  

Od chatki dochodził teraz jednostajny szum przelewającej się wody.  

Mnie interesowały jednak losy dwóch osób: Kasi, bo mogłem ją uwolnić, i Ziotasa – bo mogłem go 

ograbić. I nie chodziło tu o jego portfel.  

Samochód powoli zawrócił, kierowca poczekał, aż wszyscy zajmą miejsca, i chwiejąc się na 

nierównościach, powoli ruszył w moja stronę.  

Że mnie zobaczą – nie martwiłem się ani przez chwilę. Gruba zasłona liści i psychologia stanowiły 

gwarancję bezpieczeństwa. Liście – bo mnie zasłaniały. Psychologia – bo nie pozwalała kierowcy 

patrzeć w górę. Nie tam przecież jechał.  

Kiedy przejeżdżali pode mną, ostrożnie zsunąłem się na dach. W filmach oczywiście supermani 

skaczą z kilku metrów i opadają na miękki dach delikatnie jak gęsi puch, ja na szczęście nie musiałem 

tego próbować. Gałąź od samochodu dzielił niespełna metr, wystarczyło więc w odpowiedniej chwili 

się opuścić i rozpłaszczyć na dachu. Nie pozwolę im zniknąć za zakrętem. Gdybym miał tu rower, 

mógłbym pojechać po ich  śladach, ale sprzęt ukryty był daleko stąd.  

Zadowolony z manewru trzymałem się krawędzi, aby nie spaść z rozchwianego pojazdu. I udawało 

się – przez pięć minut.  

Przez drogę przebiegł duży, włochaty, czarny pies. Kierowca odruchowo przyhamował, a ja – siłą 

pędu – przesunąłem się po dachu o metr do przodu. To wystarczyło, abym, łapiąc przyczepność, oparł 

się otwartą dłonią na przedniej szybie. Musieliby być pijani, aby nie dostrzec ludzkiej ręki. Ale byli 

trzeźwi jak spojrzenie crossowca – auto zatrzymało się, a klamka szczęknęła złowrogo.  

Nie czekając na zaproszenie, zsunąłem się na piasek, zamortyzowałem upadek i postawiłem 

wszystko na jedną kartę. Sięgnąłem do wąskiej kieszeni po gazowe pióro i odczekałem, aż wielki 

mężczyzna wysiądzie, stając naprzeciwko mnie.  

No, to sobie pogadamy.  

– Wypuścić dziewczynę – zażądałem bezwzględnie, unosząc miotacz gazu.  

Wielki mężczyzna uśmiechnął się drapieżnie, jak tygrys na widok kozicy zapędzonej w róg jaskini.  

– A co, opiszesz mnie tym piórkiem w magazynie dla prawdziwych komandosów?  

Nie byłem w nastroju do żartów.  

– Po prostu nacisnę. Co się stanie później, dowiesz się, jeżeli...  

Nie wiem, jak w dłoni mężczyzny znalazł się pistolet i trudno było wyczuć, kiedy mnie nim uderzył 

w twarz. Mocno, okrutnie, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. W ustach poczułem metaliczny smak krwi, 

zachwiałem się, a gazowe pióro poleciało w bok.  

No to sobie pogadaliśmy.  

Chciałem rozpocząć jakiś sprytny kontratak, ale najwyraźniej nie był to dzień na pogaduchy. Facet 

po prostu uniósł pistolet i bez żadnych ostrzeżeń tak sobie do mnie wystrzelił.  



Huk zmieszał się z zastrzykiem adrenaliny, a zaraz potem to wszystko zostało przyćmione przez 

potworny ból w nosie i drapanie w gardle. Świat zachwiał się, rozpłynął. Przyklęknąłem, aby nie 

uderzyć twarzą w ziemię, a potem... niczego już nie pamiętam.  

 

 

sobota, godz. 11.30 
– Wyłazić! – rozkazał mój oprawca. – Najpierw chłopak.  

Ból pod czaszką był niewyobrażalny, wciąż  czułem, że z oczu ciekną mi łzy, nie mogłem też 

powstrzymać ślinotoku. Suchość w gardle mogła konkurować z tym, co czuli w ostatnich chwilach 

ludzie umierający na Sacharze. Tarłem oczy prawą ręką, ale i tak ledwie na sekundę zdołałem skupić 

ostrość wzroku na wielkiej, białej willi. Gdzieś przyjechaliśmy. Cóż, chwilowo było mi to obojętne. 

Mimo prób nie byłem w stanie unieść lewej ręki wyżej, niż na kilka centymetrów. W dodatku każdy 

wysiłek odzywał się w przedramieniu tępym bólem. Złamana? Zerknąłem w dół. Przemieszczenia nie 

ma. Może tylko stłuczona?  

Tak czy inaczej bolała jak sto bałwanów.  

Trzęsąc się z zimna – moje ubranie wciąż nie wyschło po błotnych kąpielach – dostrzegłem, że 

Kasia, ciągle w samej bieliźnie, cała pokryta jest gęsią skórką. Jednak Załganow najwyraźniej nie 

przejmował się jej stanem zdrowia – ujął dziewczynę pod rękę i poprowadził w stronę drzwi. 

Ochroniarze z tyłu pchnęli mnie tuż za nimi. Obok ustawił się Ziotas.  

I nagle dostrzegłem maleńki biały punkt. Rożek papieru. Fragment tego, co ścigam przez całą 

Polskę. Informacja o miejscu przechowywania Ady i Adama ukryta była w czarnej skórzanej przypince 

noszonej przez Ziotasa przy pasku. Ale jak to wyjąć?  

Postanowiłem działać bezczelnie. Nie przeszkadzało mi, że właśnie na rękach wykręconych w tył 

któryś z drani zacisnął mi kajdanki.  

Zerknąłem za siebie – ochroniarze rozglądali się wkoło, węsząc niebezpieczeństwo od strony 

wysokiego muru albo zrujnowanej szopy. Wyrównałem więc krok z Ziotasem i odchylając dłonie w 

lewo, nacisnąłem metalowy zatrzask. To był najtrudniejszy moment – mężczyzna mógł poczuć opór. 

Ale Kasia wciąż się chwiała, Załganow musiał przyspieszać i zwalniać, my wraz z nim, więc droga do 

koperty stanęła otworem.  

A ja, bez żadnych cyrkowych sztuczek, sięgnąłem do jego przypinki i wyjąłem papier. Schowałem 

ją sobie do kieszeni i znów opuściłem głowę niemal bezwładnie. Ruch lewą dłonią był możliwy, ale co 

przeżyłem, to moje. Jeszcze w drzwiach udało mi się dopiąć jego skórzaną klapkę. Szczyt bezczelności, 

ale poczułem, że znów warto walczyć. Jest o co!  

Zaprowadzili nas na piętro, wielki ochroniarz zdjął mi kajdanki, po czym zatrzasnęli nas w dużym 

pokoju pełnym nastoletnich dziewcząt. Pod czaszką wybuchał mi wulkan, zupełnie więc nie mogłem 

skojarzyć, kim one są i skąd się tu wzięły. Padłem w fotel i spoglądałem spod oka na dobrą dziesiątkę 

moich rówieśnic. Były różne, o różnych włosach i figurach. Łączyło je jedno – każda z nich mogłaby 

wygrać wybory miss w swojej szkole. Albo i wyżej. 

Kasia wkładała właśnie jakiś zielony sweter, a ja, zadowolony z uzyskania kartki, marzyłem o 

ucieczce. Ale marzenia powoli zmieniały się w sen, odlot... Ostrożnie położyłem lewą dłoń na kolanach 

i teraz dopiero dostrzegłem, że w samochodzie ktoś zdjął mi zegarek.  

Zamknąłem oczy, wszystko rozpływało się we mgle...  

– Mirek, możesz chodzić? – zbudziło mnie pytanie Kasi.  

Usiadła na parapecie i spoglądała w dół.  

Nie potrafiąc wydobyć z siebie słowa, uniosłem powieki, uśmiechnąłem się i skinąłem głową.  

– Dasz radę?  



Przyglądała się mojej ręce, którą dla zmniejszenia bólu w mięśniach trzymałem wygiętą kciukiem 

do środka. Pewnie nie wyglądałem najlepiej, bo po chwili, jak przez mgłę, dotarły do mnie jej słowa:  

– Wiesz co, odczekajmy trochę, tam na dole się uspokoi, i wtedy pójdziemy, dobrze?  

Nie miałem siły odpowiedzieć.  

Zapadłem w letarg.  

 

 

sobota, godz. 14.25 
– Co teraz? – zapytałem cały zziajany, ale szczęśliwy, że mimo nieczynnej ręki zdołałem opuścić 

się po piorunochronie.  

– Policja – stwierdziła i dodała coś jeszcze, co mi uciekło.  

Kątem oka dostrzegłem bowiem to, czego ona jeszcze nie widziała.  

Ruszyła, a ja odruchowo za nią. Zatrzymała się, a ja nie. To znaczy owszem – ale na jej plecach.  

– Przepraszam – powiedziałem, mierząc wzrokiem wysokiego człowieka z pistoletem.  

Ochroniarz z dwuosobową obstawą sterczącą na ławce kilka metrów dalej zapytał grzecznie:  

– Wybieracie się gdzieś?  

A w mojej zaparowanej głowie od razu urodziła się bezczelna odpowiedź:  

– Randka, dobrodzieju. To się nazywa randka.  

Nie pozwolili nam pospacerować. Poprowadzili w stronę komórki przy murze. Po drodze, żeby nas 

jeszcze dobić, dostrzegliśmy, że Janusz przebrany za obsługę samochodu asenizacyjnego też wpadł 

w ich łapy. Obszukiwał go właśnie ten sam wielkolud, który potraktował mnie gazem.  

Nie dane mi było się nad tym zastanowić.  

Popychany i szarpany za bolącą rękę, zostałem przywiązany do pionowej belki w zrujnowanej 

szopie przylegającej do muru posiadłości. Tuż obok przytwierdzili Kasię.  

Od gazu wciąż szumiało mi pod czaszką. Pojawił się człowiek zwany Załganowem i wygłaszał jakąś 

przemowę do Kasi. Wreszcie ochroniarze przyprowadzili Janusza i przywiązali obok nas.  

– ...dziś żegnamy się już naprawdę na zawsze – dotarły do mnie słowa Załganowa. – Na zawsze!  

W gardle coś wciąż drapało, kilkakrotnie przełknąłem ślinę. Otępiały wpatrywałem się w mały 

plecak umieszczony blisko nas przez bandziorów. Domyśliłem się, co to może być, kiedy Załganow 

sięgnął do kieszeni i wyjął klasyczny detonator radiowy z przyciskiem i diodą.  

– To wystarczy, żeby was wysłać na księżyc.  

Pot popłynął mi po skroniach.  

– No to do zobaczenia – odparł twardo Janusz. – Do zobaczenia tam, gdzie wiesz.  

Czyżby się umawiali? Ale jak się to ma do zapowiedzi Załganowa?  

– To znaczy gdzie? – zapytał mężczyzna. Widocznie nic nie wiedział o umówionym spotkaniu z 

Januszem.  

– W piekle, załgany bandyto. W piekle – odrzekł chłopak.  

Chyba go pokręciło, co on sobie wyobraża?!  

– Aleś ty, chłopcze, twardy – westchnął Załganow. – Aż głupio, że muszę cię usmażyć. Ale chyba 

nic nam nie wyjdzie ze współpracy?  

Usmażyć?! Tego nie miałem w kontrakcie... Niczego nie miałem! Ja tylko szukam dwójki ludzi...!  

Kasia zatrzepotała powiekami i wypuściła spod nich dwie wielkie łzy. Nie sprawdzały się legendy 

o braku emocji.  

– Zrób coś. Powiedz mu!  – spojrzała w oczy Januszowi, a potem nachyliła się do jego ucha.  

Janusz zrobił minę, jakby usłyszał zaklęcie. Milczał przez chwilę, aż spojrzał na otyłego bandytę i 

rzekł:  



– Widzisz, człowieku... co do współpracy, to zgoda, jeżeli poddasz się natychmiast i pojedziesz z 

nami i tymi narkotykami na policję – ruchem brody wskazałem stary, rozklekotany samochód marki 

nysa.  

A więc ten rzęch był wyładowany narkotykami? Nad tym pracował Janusz? I dla swojej głupiej akcji 

odsunął od nas choćby nadzieję ratunku? Wariat!  

Tymczasem Załganow zaprezentował nam małe pudełko z guzikiem.  

– Za chwilę nacisnę przycisk – powiedział niemal radośnie.  

To wystarczyło, abym przestał słyszeć cokolwiek. Dostrzegłem tylko, że Janusz otrzymał od 

Załganowa tak potężny cios otwartą dłonią, że moja głowa pewnie obróciłaby się trzy razy wokół osi. 

A on tylko drgnął.  

Myślałem intensywnie, spoglądając to na plecak zawierający ładunek wybuchowy, to na Janusza, 

który usiłował przetrzeć linkę pętającą mu dłonie. W jego twarzy było zmęczenie, ślady pobicia, złość, 

ale nie dostrzegłem tego pierwotnego strachu, który towarzyszył mi od dłuższej chwili, i chyba obudził 

się w Kasi.  

– On nas wysadzi w powietrze – cicho stwierdziła dziewczyna.  

Powtórzyła to, a Janusz kazał jej sprawdzić, czy przetarła się linka.  

Na dziedzińcu Załganow i jakiś człowiek w garniturze odpalali nysę, ale ich poczynania wydawały 

mi się dalekie, obce. Sam usiłowałem wyjąć prawą dłoń z pęt, ale ani drgnęła.  

– On nas... – chciała powtórzyć jeszcze raz Kasia, ale nie zdążyła.  

Za drzewami rozległ się huk, słup ognia i dymu uniósł się w górę. Widziałem to przez ramię, ale 

starczyło, abym uwierzył, że Załganow nacisnął przycisk. Dlaczego jednak to on pofrunął w zaświaty?  

Powoli, bardzo powoli docierała do mnie jedna myśl. To Janusz. To jego dzieło. To on biegał z tym 

plecakiem. On coś podrzucił... I to on będzie teraz miał na sumieniu bandziorów. Niezależnie od tego, 

jak paskudni byli, zrobił jakieś cyk-pyk z bombą i wysadzili się sami.  

Nie chciałbym być w jego skórze. No, ale w ich – tym bardziej.  

 

 

sobota, godz. 14.45 
– To ognisko, tam, za domem, to twoja robota? – zapytał tajemniczy chłopak, który wyrósł jak spod 

ziemi chwilę po czarnym psie, tym samym, przez którego spadłem z dachu półciężarówki.  

Przez minutę swobodnie rozmawiał z Januszem, rozwiązał nas, został nawet przedstawiony jako 

Grześ, ale ja byłem myślami daleko stąd.  

Wyszedłem ze zrujnowanej komórki, specjalnie odwracając wzrok od resztek płonącego 

samochodu. Sięgnąłem po kartkę i drżącą dłonią rozłożyłem ją przed oczyma. Potem zachłannie 

przeczytałem trzy linijki tekstu. Schowałem to na powrót do kieszeni i pobiegłem drogą na wschód, 

w stronę niskich baraków, w pobliżu których ukryłem rower i plecak.  

Wiedziałem, że z taką ręką nie pojeżdżę na rowerze. Ale plecak był mi potrzebny.  

Do czarnej mszy pozostało dwanaście godzin.  

 

 

sobota, godz. 21.30 
Wysiadłem z taksówki po długiej drzemce i podszedłem do budynku banku. Po leśnych przygodach 

światła Krakowa przytłaczały.  

Bankomat wypłacił mi pierwszą porcję, ale kiedy wprowadziłem kartę po raz drugi, zamigotał ekran 

i na niebieskim tle pojawił się wyraźny napis. Przeczytałem go sobie, unosząc brwi:  



– Uwaga! Karta skradziona, zablokowana. Prosimy o zgłoszenie się w oddziale banku prowadzącym 

Państwa rachunek...  

A więc posypki ciąg dalszy. Sypie się łączność, zawodzą grupy interwencyjne, zablokował się 

dostęp do pieniędzy. Coś za dużo tych dziwnych wypadków.  

Nie zamierzałem zgłaszać się do żadnego oddziału banku. Z pieniędzmi, które zdążyłem wypłacić, 

pojechałem do najbliższego marketu.  

Na szczęście odnalazłem osobne stoisko z akcesoriami myśliwskimi, survivalowymi i militarnymi.  

Wyprzedzaj przeciwnika o kilka posunięć, przewiduj reakcje, myśli. I zabezpieczaj się.  

W ramach tego przewidywania uruchomiłem wyobraźnię. Wiedziałem, że Śledź przygotuje się 

starannie do czarnej mszy, ubierze odpowiednie szaty, założy maskę. Jeśli ma się to odbyć tak, jak w 

Grocie Beliala, na stole pod prześcieradłem przypnie ofiary, nóż ułoży obok, a całość poprowadzi w 

mroku, przy kilku świecach.  

Gdzie?  

Po raz setny spojrzałem na karteczkę.  

Wiedziałem, gdzie.  

Sprzedawca już podliczał pieniądze i zamykał gabloty, kiedy zjawiłem się przy jego stoisku. 

Najpierw przyjrzałem się nożom myśliwskim, sztyletom, rzutkom, ale żadna nie odpowiadała moim 

potrzebom. Wreszcie skierowałem wzrok na gablotę ze stylizowaną białą bronią. Wystarczył jeden rzut 

oka.  

– Ten proszę! Drugi od lewej!  

– Ale to są gadżety – poinformował sprzedawca. – Atrapy z baterią.  

– I co robią? – zapytałem zdezorientowany.  

Zamiast opowiadać, mężczyzna wyjął z pochwy wskazany przeze mnie nóż, czarnym guzikiem 

załączył urządzenie i skierował ostrze w swój brzuch. Kiedy nacisnął, cała srebrna część weszła w 

klingę, a z ukrytego głośniczka dobył się wyraźny okrzyk.  

Obaj wybuchnęliśmy śmiechem.  

 
sobota, godz. 22.10 

– Dziękuję, doktorze – jeszcze raz obejrzałem arcydzieło.  

Ręka zabandażowana, ale nie unieruchomiona. O to mi chodziło.  

Lekarz, starszy mężczyzna z siwą, ostrą bródką, pokręcił głową.  

– Powinieneś jej dać wolne na dobre dwa tygodnie. Pamiętaj, że zastrzyk, który ci zrobiłem, blokuje 

ból, ale w ten sposób narażasz się na dodatkowe uszkodzenia. Ból jest funkcją organizmu, chroni nas 

przed kontuzjami ostatecznymi.  

Uniosłem obie dłonie. Nic nie bolało.  

– Wiem, doktorze. Będę ją oszczędzał.  

Jeśli się da – powiedziałem do siebie i zamknąłem drzwi.  

Przynajmniej to jeszcze funkcjonowało – straciłem łączność, wsparcie, rower, dostęp do pieniędzy 

i informacji, ale sieć lekarzy udzielających nam pomocy na terenie całej Polski przechowywałem w 

głowie.  

Z plecakiem niezgrabnie pobiegłem na stację i w ostatniej chwili wskoczyłem w pociąg ruszający w 

stronę Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam przesiadłem się i ruszyłem w kierunku Suchej Beskidzkiej. Na 

razie miałem szczęście – nie musiałem prawie wcale czekać, choć gotów byłem w razie potrzeby 

sterroryzować kogoś, byle zawiózł mnie na miejsce.  

Usadowiłem się w niemal pustym, ciemnym wagonie. Tylko po przeciwnej stronie drzemał starszy 

mężczyzna.  



– Przepraszam, która godzina?  

Zamiast odpowiedzieć, pokazał mi tarczę podświetlanego zegarka.  

Do czarnej mszy pozostało niespełna pięć godzin.  

 

 

sobota, godz. 23.10 
Ciemna, zapomniana przez czas stacyjka przywitała mnie chłodem, ciszą i czarnym napisem: 

Stryszów. Pewnie w budynku ktoś pracował, ale nie dostrzegłem żadnych oznak życia, prócz kilku 

postaci oddalających się od stacji. Może wysiedli z tego samego pociągu?  

Nigdy tu nie byłem i wcale nie marzyłem, aby znaleźć się w takich okolicznościach.  

Wyskoczyłem jednak i natychmiast przykucnąłem przy murze, aby zrobić remanent moich 

sprzętów. Potem zajmę się szukaniem dworu.  

Przygotowałem latarkę, nowy nabytek z marketu, ale przede wszystkim głośne gadgety...  

Skręciłem w lewo – stąd docierało więcej światła, więc pewnie tu jest centrum. Po chwili skręciłem 

znów w lewo, pod górę.  

Przedzierałem się na przełaj ścieżkami między drzewami, starając się zachować ciszę. Nie było to 

łatwe – psy odzywały się zza płotów, żwir zgrzytał pod podeszwami. Na szczęście co jakiś czas 

przejeżdżał ulicą samochód, mogłem więc wówczas przyspieszyć.  

W pewnej chwili przystanąłem. Jakieś dziesięć metrów ode mnie usłyszałem przyciszoną rozmowę 

kilku osób.  

– Wy skąd? – zapytał młody mężczyzna.  

– Ja Poznań, a ona jest spod Bydgoszczy. Ci dwaj, co z nami przyjechali, to z Katowic. A ty?  

– Z piekła – odparł mężczyzna i odchrząknął. – Zaraz podjedzie bus, reszta ludzi czeka za dworem. 

Przejdźcie bokiem, tylko cicho, tu są dwa psy i trochę ujadają.  

 W tej chwili, jakby wywołane, potężne wilczury obszczekały rozmawiających. Po chwili jednak 

uspokoiły się i odbiegły w głąb ogrodu.  

Dopiero, kiedy sataniści odeszli, mogłem wysunąć głowę z krzaków i obejrzeć okolicę.  

Dwór. Jasna bryła prostokątnego, piętrowego dworu rysowała się na tle ciemnego nieba. 

Dostrzegłem spadzisty dach, drewniany balkon otaczający budynek, schody prowadzące do środka. 

Ciemna, nieczytelna teraz tabliczka wisząca na płocie świadczyła, że mam do czynienia raczej z 

muzeum, niż prywatną posiadłością. A więc nie w dworze ma się odbyć to wszystko.  

Gwar cichych rozmów docierał do mnie wraz z podmuchami wiatru. Po chwili zagłuszył je dźwięk 

wyjącego silnika. Samochód wspinał się z wysiłkiem pod górę asfaltową serpentyną, aż przystanął na 

poboczu dwa metry ode mnie.  

Nie jestem specjalistą od samochodów, ale rozpoznałem stary model volkswagena busa. Kierowca 

wjechał w krzaki, cofnął i znów podjechał do mnie, tym razem przodem. Nie wysiadał i nie gasił silnika. 

Na chwilę tylko zapalił światło w kabinie. Ale to mi wystarczyło. Mimo podniesionego kołnierza, 

włosów ufarbowanych na czarno i doklejonej brody rozpoznałem Śledzia.  

Dziewięcioosobowa grupa ruszyła w stronę samochodu.  

A ja?  

Powieliłem numer, który raz kosztował mnie już obitą twarz i kontuzję ręki. Wspiąłem się po 

gałęziach młodego buka i powolutku opadłem na dach busa. Nie mogli mnie dostrzec – w ciemności na 

tle czarnych drzew sam byłem tylko szarą plamą.  

Kierowca po chwili skręcił w lewo, minął po prawej kościół na wzgórzu i pognał przed siebie.  

 

 



niedziela, godz. 00.25 
Nigdy wcześniej jej nie widziałem, nie miałem jednak wątpliwości. To była Adriana. Zmizerowana, 

z rozbieganymi oczyma, drżącymi dłońmi, ale z tą samą rozwianą fryzurą, mocno zarysowanym biustem 

i szerokimi biodrami, co na zdjęciach.  

Niższy od niej chłopak, popychany przez dwóch wysokich satanistów, bez dwóch zdań był 

Adamem. A więc znalazłem ich. Tylko co teraz?  

Teoretycznie mógłbym pobiec te dwa kilometry do najbliższej wsi, obudzić kogoś, dzwonić na 

policję, przekonywać, że to nie jest głupi dowcip, poczekać na przyjazd jakiegoś rozklekotanego 

radiowozu, wytłumaczyć raz jeszcze, o co chodzi, zaprowadzić policjantów na miejsce... Ale jeśli Śledź 

zdecyduje się dokonać swojej obrzydliwej ceremonii gdzieś w lesie, odejdzie od tego samotnego domu, 

zniknie po nim ślad? Nie mam komunikatora, telefonu, nic.  

Stawiaj na to, co pewnie, nie na prawdopodobne.  

Pewne było, że znalazłem zaginionych.  

Pora ich uwolnić.  

Z kępy jodeł miałem dobry widok na ziemiankę, z której wyprowadzono porwaną dwójkę, i na 

wejście do murowanego, starego domu. Zerkałem przez okno, pod którym dostrzegłem zarośnięte trawą 

zardzewiałe zęby starej kosiarki. Niebezpieczna pułapka!  

W środku paliły się tylko świece, w dodatku wyłącznie w jednym pomieszczeniu na parterze. 

Niektóre okna były wybite, otwarte. W blasku płomieni dostrzegłem tylko stół i resztki zniszczonej 

szafy. Byłem pewien, że sataniści wykorzystują po prostu opuszczony dom.  

Na żółtej ścianie ktoś wymalował czarnym sprayem wielki pentagram. Sam Śledź, który po 

przyjeździe wpadł do środka z latarką i torbą, pobiegł na górę. A teraz pojawił się ubrany identycznie, 

jak podczas ohydnej ceremonii w bunkrze: twarz zasłaniała mu maska o pustych oczodołach, jasnych 

kłach, zwieńczona rogami. Nie zmienił jednak ubrania, narzucił tylko na siebie rodzaj purpurowej 

opończy, nie mogło być więc mowy o pomyłce.  

To on.  

Okrążyłem dom i podczołgałem się od strony tylnego wyjścia. Tu, w zaułku, pozostawiłem plecak, 

zabierając z niego tylko kilka drobiazgów.  

Mimo ostrzeżeń lekarza i podszeptów zdrowego rozsądku, złapałem stalowy drut piorunochronu i 

wdrapałem się na daszek przybudówki. Stąd bez problemu dostałem się na balkon.  

Na dole coś się zaczęło – z magnetofonu popłynęły dźwięki ostrej muzyki. O ile mogłem skojarzyć, 

Śledź gustował w starych nagraniach zespołu Black Sabbath. Ale ucieszyło mnie, że sataniści 

nieświadomie pomagają mi w misji – zagłuszają wszelkie moje poczynania.  

Musiałem się spieszyć, ale nie mogłem postępować pochopnie. Zakleiłem szybę kilkoma paskami 

taśmy izolacyjnej i wówczas dopiero uderzyłem w nią pięścią. Nie bałem się skaleczenia – po pierwsze 

chroniły mnie skórzane rękawiczki, po drugie, jak nas uczono, szybkie cofnięcie ręki powoduje, że 

opadające odłamki szkła nie uczynią krzywdy. A tym razem nawet nie opadły – wszystko przytrzymała 

taśma.  

Włożyłem dłoń przez rozbite okno i otworzyłem sobie drzwi balkonowe. Wsunąłem się do środka i 

przywarłem do ściany. Gdzieś tu, na piętrze, musiały pozostać rzeczy Śledzia.  

Z korytarza wchodziło się do czterech pomieszczeń.  

Ostrożnie zajrzałem do kolejnych pokoi. Torbę znalazłem w najmniejszym, w którym stała stara 

wersalka. Bezczelnie przegrzebałem bagaż Śledzia, po czym sięgnąłem do swojego paska.  

W tym momencie przez dźwięki demonicznej muzyki przedarł się odgłos buciorów na schodach. 

Znikać nie umiałem – należało się ukryć. Wsunąłem się więc w załom muru, nakrywając resztkami 

płaszcza wiszącego na gwoździu pewnie od czasów, kiedy ktoś tu jeszcze mieszkał.  



Któryś z młodych zaproszonych na czarną mszę ludzi pozbierał rzeczy Śledzia i zaniósł je na dół.  

Położyłem się na drewnianej platformie przy schodach i między szczebelkami balustrady 

dostrzegłem zarysy postaci układających się pod ścianą, zajmujących pozycje przy oknach. W tym 

momencie bezpośrednio pode mną zgrzytnęły drzwi i wprowadzono związanych i zakneblowanych 

ludzi: Adę i Adama. Ubrani byli w czarne płachty, zawiązane oczy nie dostrzegały niczego, więc szli 

niepewnie.  

Muzyka ucichła, a z ust prowadzącego ceremonię popłynęły pełne patosu słowa:  

– Prawdziwa energia życiowa drzemie w każdym z nas, prawdziwej energii potrzebujemy wszyscy! 

Wy oto zaproszeni zostaliście na ceremonię odebrania energii tym, którzy nie zasłużyli, by dalej cieszyć 

się naszym zaufaniem. Niech ich życiowa siła stanie się naszą siłą.  

Adam szarpnął się, Ada natomiast spuściła głowę, jakby pogodziła się z  tym, co za chwilę ma się 

stać.  

Dwaj młodzi mężczyźni, którzy wprowadzili ofiary do sali, pchnęli je w stronę rogatego człowieka. 

Położyli więźniów na wielkim, drewnianym stole i przywiązali przygotowanymi wcześniej taśmami, 

przytwierdzając im nadgarstki do stołowych nóg. Stopy ofiar pozostawały wolne, ale nie dawało to 

biedakom żadnego pola manewru.  

– Miną dwie godziny, a każdy z was posiądzie siłę trzech.  

– Trzech? – zapytała siedemnastoletnia dziewczyna.  

– Tak, bo mamy jeszcze trzecią osobę! – wskazał na te same drzwi, którymi wprowadzeni zostali 

Ada i Adam. – Dawać ją tu! Próbowała nas oszukać, próbowała pokrzyżować plany Panu Ciemności, 

wykraść to, co należy mu się od świata i od nas. Odnalazła nas po to, by zakończyć swoją drogę na 

drugim stole.  

W tym momencie mniejszy stolik został podsunięty przez któregoś z chłopaków, a inni dwaj 

wprowadzili słaniającą się, ledwie przytomną dziewczynę. Też miała na sobie czarna szatę.  

Zacisnąłem zęby i poczułem, że żołądek podchodzi mi do gardła. Mało jadłem przez ostatnie dni, 

ale i to o mało nie wylądowało na schodach. Spociłem się w mgnieniu oka. Zadanie stawało się coraz 

trudniejsze.  

Do drugiego stołu sataniści przywiązywali właśnie Ewelinę.  

Do czarnej mszy pozostały dwie godziny.  

 

 

niedziela, godz. 02.45 
Śpiewali, nucili dziwne pieśni, palili cuchnące zielsko – rozpoznałem zapach marihuany dzięki 

próbom, jakie przeprowadził z nami kiedyś jeden ze szkoleniowców.  

Dwukrotnie, z oczywistą szkodą dla chorej ręki, schodziłem po piorunochronie i wspinałem się na 

piętro. Wokół domu rozmieściłem prawie połowę zawartości mojego plecaka.  

Na zewnątrz mogłem chodzić i wydziwiać, lało jak z cebra, więc żaden z satanistów nie miał ochoty 

wyściubiać nosa poza chałupę, zwłaszcza że wszyscy znajdowali się w narkotycznym transie.  

Trzy ofiary od dwóch godzin nie zmieniły pozycji i nie odezwały się, bo nie mogły tego zrobić. 

Teraz, piętnaście minut przed dokonaniem zbrodni, sataniści byli podekscytowani, zwarci, gotowi.  

Śledź mruczał o ofierze, poświęceniu, przejmowaniu energii i radości ostatecznego uwolnienia się 

od reguł rządzących światem słabeuszy. Pozostali sataniści, niektórzy młodsi ode mnie, skakali, 

wykrzykiwali niezrozumiałe dla mnie hasła. Znów popłynęła muzyka, teraz bardziej nastrojowa, 

organowa, budząca niepokój i uczucie podekscytowania.  

Znalazłem przy schodach prowadzących na strych stalowe pudełko. Mogło niegdyś mieścić ciastka 

albo gwoździe – zupełnie mnie to teraz nie obchodziło. Z kieszeni wyjąłem samoprzylepny pasek 



grubości czterech milimetrów. Nakleiłem go starannie na górną pokrywę pudełka. Ciekłokrystaliczny 

czerwony wyświetlacz czekał na rozkazy. Nastawiłem go na dziesięć minut. Teraz wystarczyło 

uaktywnić.  

Miałem w kieszeni mały nadajnik z pięcioma guzikami. Każdy z nich już dawno przypisałem do 

konkretnego urządzenia i teraz, bez żadnych oczekiwań i ceremonii, nacisnąłem pierwszy z guzików.  

Eksplozja targnęła powietrzem na zewnątrz. Nie była spektakularna, nie dało się jej jednak zbyć, 

pominąć, nie zagłuszyły jej nawet dźwięki organów. Śledź uniósł głowę, po czym ruchem oczu wskazał 

komuś stojącemu przy drzwiach, aby sprawdził, co się dzieje.  

– Szopa z drewnem się pali! – padło od drzwi po kilku sekundach.  

– Widać kogoś?  

– Nie, pusto...  

Śledź ani drgnął z miejsca. A miałem nadzieję, że jak poparzony wybiegnie szukać sprawcy. On 

jednak okazał się człowiekiem wierzącym głęboko w głoszone idee – ważniejsze od gaszenia pożaru 

było dla niego dokończenie ceremonii. A więc ten człowieczek jest nie tylko bandytą, ale i wariatem! 

Sądziłem, że satanizm jest dla niego tylko przykrywką do ciemnych interesów, ale on wyraźnie wierzył 

w to, co mówił. Było gorzej, znacznie gorzej...  

Gdzieś za mną lekko stuknęło okno. Musiałem nie domknąć tego, przez które wchodziłem. Nie 

miałem czasu na poprawki – prowadzący ceremonię sięgnął po wielki, ozdobny sztylet i uniósł go nad 

głową. Nie kierował ostrza w dół, trzymał go tak, jak kapłan trzyma świętą relikwię.  

– Niech puginał samego diabła utoczy dla nas krew winnych, zdrajców, szpiegów – szeptał, a w tle 

kilkunastoosobowa grupka powtarzała za nim pojedyncze słowa.  

Migotały płomienie świec, poruszając się coraz intensywniej. Nikt w sali nie przechodził, nikt nie 

dmuchał. A jednak świece drgały, jakby ktoś wywołał przeciąg... Sam poczułem na plecach zimny 

chłód.  

– Przybądź, książę ciemności – krzyknął w powietrze młody mężczyzna, a ja w tym momencie 

nacisnąłem drugi guzik.  

I trzeci.  

Seria eksplozji po obu stronach domu wybiła szyby, zasypując pomieszczenie okruchami szkła. W 

ślad za nimi do wnętrza dostały się setki kropli oszalałego deszczu i północny wicher, który w sekundę 

zgasił większość świec. Pozostała tylko jedna, na środku. Jeśli książę ciemności miał przybyć pod 

postacią ognia, to chyba wspomogłem ceremonię. Ale nie na długo.  

– Co się dzieje? – krzyknął ktoś z grupki młodych wyznawców szatana. – Ostrzeliwują nas, a ty se 

tu machasz tym nożykiem? Porąbało cię? Spieprzajmy stąd, ludziska!  

Śledź skierował drugą rękę uzbrojoną w drewnianą, ozdobną pałkę, w stronę buntownika.  

– Jeśli chcesz być czwartym, podejdź! Niech strzelają, ceremonia musi trwać! Jeśli ich nie 

poświęcimy, energia opuści nas na zawsze!  

Ale młodzieniec najwyraźniej zmienił front.  

– Mam gdzieś twoją energię! Wszyscy pójdziemy siedzieć przez te twoje kretynizmy! Mam już dość 

stróżowania przy tym sportowcu od siedmiu boleści, mam dosyć tych gówniarzy! Gdzie forsa?  

Nie powiedział niczego więcej, bo rozzłoszczony Śledź podszedł do niego i uderzył w kark. Ten 

zachwiał się i półprzytomny oparł o ścianę tuż przy drzwiach.  

Zsunąłem się ze schodów i wciąż pozostając w mroku, podbiegłem do pierwszego ze stołów. Obok 

niego postawiłem metalową puszkę z naklejonym paskiem.  

Wszyscy zebrani wpatrywali się w potyczkę dwóch satanistów, mogłem więc bez problemu przeciąć 

więzy Adriany i Adama. Wystarczyły lekkie ruchy scyzoryka ostrego jak skalpel.  

– Zjeżdżajcie pod schody! – szepnąłem.  



Chłopak zsunął się ze stołu i ruszył w stronę schodów. Rozumiał, że nie ma czasu na wyjaśnienia.  

Dziewczyna natychmiast wyrwała z ust knebel.  

– Ty wariacie! – ryknęła do Śledzia. – Nie wywiniesz się z tego, zobaczysz!  

No i klops. Okrzykiem zażegnała konflikt wśród satanistów. Odwrócili się i jak jeden mąż ruszyli 

biegiem w stronę uwolnionej dziewczyny.  

Wstałem zza stołu i nacisnąłem czwarty przycisk w pudełku. Metalowa, srebrna puszka piknęła, a 

czerwone cyfry rozpoczęły nieubłagane odliczanie. Dziewięć minut pięćdziesiąt dziewięć... osiem... 

siedem... 

– Dwa kilo semteksu wystarczy, aby ta chałupa rozsypała się w drobny mak – powiedziałem głośno, 

ale spokojnie. Bóg jeden wie, ile mnie kosztował ten spokój. – Możecie za te dziesięć minut być daleko. 

Albo wyfrunąć stąd przez komin jako małe diabełki. A jak ktoś ruszy tę bombę – wskazałem pudełko – 

to walnie natychmiast. Wybierajcie!  

Byłem przerażony, i pewnie malujący się na mojej twarzy strach odebrali jako wyraz tępego 

zdecydowania.  

Ten, który przed chwilą popadł w konflikt ze Śledziem, pierwszy złapał klamkę.  

– Pierniczę ten wasz satanizm, porwania i ofiary. Matka by mnie zabiła, jakby wiedziała. Ja spadam! 

Nie chcę wylecieć w powietrze.  

Wystarczyło, że pierwszy dał znak. Zaraz za nim bez słowa wysunął się drugi chłopak. Pozostali 

wyciekali z pomieszczenia jak woda z nieszczelnego kubka.  

– Pan ciemności was potrzebuje! – wrzasnął główny satanista i uniósł sztylet. – Zostańcie i 

przekażcie swoją energię księciu mroku!  

– Chyba cię grzmi! – odparł wysoki chudzielec.  

Śledź odwrócił się i usiłował podejść do niego ze srebrnym ostrzem.  

Chłopak rozejrzał się, po czym z kieszeni wyjął nóż sprężynowy. Otworzył go, drugą ręką obejmując 

stojącą obok niego niską dziewczynę. Przyłożył jej ostrze do szyi i spojrzał na Śledzia.  

– Dziabnę ją, jak mnie nie puścisz.  

W słabym świetle dostrzegłem przerażenie w oczach satanistki. Jakoś nie miała ochoty poświecić 

się dla pana ciemności, księcia mroku ani nawet króla piwnicznej stęchlizny. Po prostu chciała żyć.  

– Zostaw mnie! – poprosiła, ale chudzielec nie zareagował.  

– A co mnie ona obchodzi! – Śledź wzruszył ramionami. – Mogłem poświecić tamtych, mogę i tę!  

Na kilka sekund zapomnieli, że mają mnie za plecami. Podskoczyłem do Eweliny i szybko wyjąłem  

jej z ust knebel. Idiota, zamiast zacząć od więzów!  

Według zegara do eksplozji pozostało dziewięć minut.  

Chudy satanista pchnął dziewczynę w objęcia Śledzia, a sam wyskoczył w mrok i deszcz. Ale 

organizatora czarnej mszy nie interesowała młoda, wystraszona panna w skórzanych spodniach. 

Odwrócił się do mnie, dostrzegł pusty stół, zmierzył wzrokiem Ewelinę, która wciąż leżała na drugim 

blacie bez ruchu, i skoczył w moją stronę. Nie zdążyłem już przeciąć więzów dziewczyny. Uskoczyłem, 

przyjmując postawę obronną. Miałem w dłoni bardzo ostry nóż, nie mieściło mi się jednak w głowie, że 

mógłbym kogokolwiek ugodzić jego ostrzem.  

Ale czy przeciwnikowi też się nie mieści?  

Machnął kilka razy przed moim nosem, trzymając się jednak daleko.  

Próbowałem poukładać w głowie wszystkie wskazówki dotyczące walki z nożownikiem. Mimo 

niemal paraliżującego strachu stanąłem w rozkroku na płaskich stopach, lewą rękę zaciśniętą w pięść 

wyciągnąłem lekko przed siebie – stanowiła moją tarczę. Prawa trzymała nóż tak, aby kciuk blokował 

klingę. Cóż z tego, skoro nie czułem się na siłach zadać ciosu, pchnąć człowieka nożem. Mogłem sobie 

tłumaczyć, że to wredny typ, niedoszły morderca, a może i doszły, kto go tam wie? Mogłem powtarzać, 



że on sam, jeśli dam mu okazję, przebije mnie na wylot. A w każdym razie spróbuje. Ale nie mogłem 

się zdecydować na atak. Prawdę mówiąc, liczyłem, że udał się mój podstęp...  

Poszedł w lewo. Poczułem zapach dymu i kątem oka dostrzegłem, że róg domu płonie. A więc 

ustawiłem ładunki zbyt blisko...? Przesunąłem się w przeciwną stronę. Teraz za sobą miałem schody, 

pod którymi Adriana i Adam czekali na rozwój wypadków.  

Powoli sięgnąłem lewą ręką za siebie i ruchami dłoni dałem im znać, aby zmykali.  

Pierwsza zerwała się wysoka dziewczyna. Skorzystała z okazji, że Śledź, wściekły, miotający iskry, 

oddalony jest od drzwi o dobre trzy metry. Zniknęła za progiem, kiedy młody mężczyzna skoczył za nią 

i zamknął drzwi, przekręcając klucz.  

Pomieszczenie coraz bardziej wypełniało się dymem. Czekając na atak przypomniałem sobie 

szkolenie Fundacji dotyczące ratownictwa pożarowego.  

Zanim dosięgnie cię ogień, zabije cię dym i czad, odcinając dopływ tlenu. Pożar dusi, potem spala.  

Pierwsze, co należało zrobić, to wydostać stąd Ewelinę i Adama. No i nie dać się zabić.  

Mężczyzna jakby nie zwracał uwagi na zagrożenie. Szczerzył zęby jak wściekła hiena i szeptał pod 

nosem jakieś słowa. Jedyne, co zrozumiałem z jego bełkotu, to powtarzające się wielokrotnie satan, 

satan. Zbliżał się, niemal ocierając ramieniem o płonące okno, którego ostatnia szyba w tej chwili pękła, 

rozsypując się od żaru na sto drobin. Nawet nie odwrócił głowy, by spojrzeć na zegar bomby.  

Poczułem, że stoję naprzeciw głodnego tygrysa, który nie waży szans, nie boi się. Jego jedynym 

celem jest upolowanie zwierzyny, i wie, jak się do tego zabrać.  

Adam przemknął za moimi plecami. Miałem nadzieję, że wyskoczy drugim oknem, ale nawet się do 

niego nie zbliżył. Schował się za stołem. Zerknąłem przez ramię w oczy Eweliny, i napastnik w tym 

momencie zaatakował.  

Skoczył z nożem wyciągniętym przed siebie, jak szermierz, celując w moje serce. O ile jednak 

pozwoliłbym Ewelinie przebić moje serce, o tyle sataniście – nigdy!  

Płasko ustawione stopy zapewniają dużą powierzchnię tarcia, więc i przyczepność. Dzięki temu 

mogłem tuż przed zetknięciem noża z moją kurtką wykonać błyskawiczny zwrot w prawo połączony z 

równoczesnym wychyleniem ciała lekko w tył. Zachowałem jednak pionową postawę. Prawą ręką 

złapałem nadgarstek Śledzia i wykorzystując siłę jego rozpędu pociągnąłem go dalej w stronę ściany. 

Sam odskoczyłem w tył i znów zerknąłem na Ewelinę.  

Adam nie miał noża, więc bezskutecznie szarpał się z taśmą oplatającą nadgarstek Eweliny. Bandyta 

skoczył w tamtą stronę.  

Prawa ręka dziewczyny została uwolniona i Adam wpełzł pod stół, aby sięgnąć do drugiej. Nie miał 

jednak czasu, aby uwolnić więźnia.  

Napastnik nie ścigał już mnie, nie biegł za Adamem. Najwyraźniej zamierzał się na dziewczynę, 

jakby w ostatnim dzikim geście postanowił jednak złożyć ofiarę swoim urojeniom.  

Nie mogłem na to pozwolić. Mimo że w Fundacji nakazano nam na pierwszym miejscu stawiać 

własne życie, dbać o bezpieczeństwo, tym razem nie mogłem. Ewelina zasłoniła się zgiętą ręką i uniosła 

głowę. Patrzyła w twarz oprawcy, ale póki nie będzie wolna, żadne ciosy karate jej nie pomogą. Żadne 

bloki.  

Skoczyłem przed siebie i korzystając z faktu, że nożownik na chwilę spuścił ze mnie wzrok, 

wpadłem na niego z całym impetem.  

Obaj polecieliśmy w bok, zatrzymując się dopiero na drewnianej ścianie. Mój nóż w chwili, kiedy 

skoczyłem, odrzuciłem w stronę Adama. I tak nie byłbym w stanie zadźgać człowieka, tymczasem jemu 

przyda się na pewno.  

Teraz jednak znalazłem się w nieciekawej sytuacji. Wyższy ode mnie Śledź wiercił mnie wzrokiem 

z odległości dwudziestu centymetrów. Dostrzegłem, że unosi nad głowę swój sztylet i opuszcza rękę z 



ogromną prędkością. Tego się jednak spodziewałem, dlatego lewą rękę zgiętą w łokciu uniosłem przed 

siebie, blokując uderzenie tak, aby zetknęły się nasze nadgarstki. Wciąż byliśmy jednak w ruchu – teraz 

dopiero ściana zatrzymała ostatecznie naszą wędrówkę w bok, za to obaj upadliśmy na podłogę. 

Zasłaniałem się, ale przeciwnik zadał kilka ciosów. Nóż nie dotknął mnie nawet, za to druga pięść trafiła 

prosto w prawe oko. Zobaczyłem tysiące srebrnych błysków, piekący ból przewyższył wszystko, czego 

dotąd doświadczyłem. Sygnały alarmowe biegły do mózgu, a ja nie mogłem zrobić nic, prócz 

odruchowego złapania się za prawą część twarzy. Krzyknąłem przy tym i odskoczyłem, tyle we mnie 

pozostało świadomości.  

Ból rozlał się na całą twarz, szyję, ręce. Promieniował i wcale nie chciał zelżeć.  

Straciłem oko? To będzie straszne...! Nie daruję mu tego!  

Dyskomfort fizyczny nie oznacza przegranej.  

Fundacja uczyła nas panować nad bólem. Zobaczymy, jak to działa...  

Zdrowym okiem zdążyłem dostrzec, że Adam uwolnił rękę Eweliny i z nożem w dłoni skoczył do 

jej związanych stóp.  

Satanista ryknął coś, co znów przypominało słowo satan, ale jego krzyk po części zagłuszył 

narastający szum płomieni i huk trzaskającego drewna. Zadziwiające, jak szybko może się zająć ogniem 

stary, drewniany domek!  

Odepchnąłem go i potoczyłem się pod stół, z którego właśnie Adam ściągał Ewelinę. Dziewczyna 

wstała, zachwiała się i upadła. Nie wiem, co działo się z nią przed czarną mszą, ale najwyraźniej nie 

była w stanie utrzymać równowagi.  

Ból oka przestał narastać. Dobre i to. Wciąż zasłaniając twarz prawą dłonią, wstałem, zdając sobie 

sprawę, że jeśli nie zadziałam skutecznie, to oko nie będzie mi już nigdy potrzebne. Tak jak i cała reszta.  

Satanista szalał! Obrzucił wreszcie spojrzeniem bombę, która miała wybuchnąć za pięć minut. Z 

rykiem uniósł nóż i skoczył w stronę Eweliny. Adam założył sobie jej rękę na kark i ruszył w stronę 

okna – wiedział, że drzwi są zamknięte na klucz. Zresztą płonęły już, więc podejście do nich i tak nie 

byłoby możliwe.  

Prócz bólu po uderzeniu czułem w oczach gryzący dym, nos i usta wypełniały kłęby czarnej, 

smolistej substancji. Łzy pociekły jak z kranu, rozmazał się obraz. A jednak dostrzegłem pędzącego z 

nożem satanistę. Jeśli dopadnie Ewelinę, wypchnie ją z okna. Dziewczyna jest osłabiona, a półtora metra 

niżej – pamiętałem to z obchodu domu – znajdowały się zardzewiałe resztki kosiarki!  

Rzuciłem się na oślep i wpadłem na niego z całym impetem.  

Ewelina musiała dostrzec tę scenę, bo krzyknęła, na chwilę nieruchomiejąc na wąskim parapecie. 

Widziała, jak długie, srebrne ostrze zagłębia się w moim brzuchu, jak tryskają strugi krwi. Ale Adam 

opuścił ją w dół w tej właśnie chwili, więc nie dostrzegła nic więcej.  

Poczułem się dziwnie, jakby czas zatrzymał się dla mnie. Czekałem na to, co musiało nastąpić, 

czekałem całe dwie sekundy, a satanista wpatrywał się we mnie wzrokiem tępego sadysty. Udawał 

normalnego, zbierał pieniądze za jakieś porwania, ale bez dwóch zdań był opętanym szaleńcem. Nabił 

mnie na swój ofiarny sztylet i dziko się przy tym uśmiechał! Czułem, że sam ten grymas wywołuje we 

mnie dodatkowe skurcze. Bałem się, mimo wszystkich przygotowanych środków, szkoleń, umiejętności 

– bałem się.  

Na szczęście tylko przez dwie sekundy.  

 

 

niedziela, godz. 03.00 
– Ofiara spełniona! – ryknął Śledź, a ja, przygięty i zapłakany, czekałem na to, co musiało nastąpić. 

Wiedziałem, że zaskoczenie przeciwnika to znaczący atut.  



Dopiero kiedy satanista pchnął mnie nożem, uzyskałem pewność, z którym sztyletem mam do 

czynienia. W końcu, choć podrzuciłem mu swój, nie udało mi się znaleźć autentycznego. Wziął jednak 

zabawkowy!  

Teraz, po nieskończonych dwóch sekundach, z głośnika ukrytego w rękojeści sztyletu wydobył się 

krzyk zagłuszający trzask płomieni:  

– Aaaaaaaaaaaaaaaa...!  

Dźwięk był czysty, metaliczny. Płynnie przeszedł w nagraną wcześniej kwestię:  

– ...aaaaaale byś mnie trafił, tępaku!  

Zaskoczenie było pełne. Śledź przez kilka sekund wreszcie przypominał pierwowzór swojego 

pseudonimu. Zesztywniał, jego oczu stały się wielkie, okrągłe, ale jednocześnie narastał w nich chłód, 

jakby krystalizowały się drobiny arktycznego lodu. Nie był człowiekiem, który dla pieniędzy kogoś 

porywa, sprzedaje, jest skłonny zabić. Takiego można przekonać. Był kimś gorszym – gotowym na 

wszystko fanatykiem!  

Musiałem jednak spróbować. Tu i teraz, w płonącym domu, pośród zaduchu, dymu, między 

żółtawymi językami ognia wysysającymi tlen z pomieszczenia, musiałem próbować go przekonać.  

– Ziotas cię wykorzystuje! – krzyknąłem, ale Śledź nie zareagował. – Kazał ci poświęcić ludzi, ale 

tak naprawdę twoimi rękami likwiduje niewygodnych świadków jego ciemnych interesów. Ziotas nie 

jest żadnym satanistą! On ma gdzieś twojego księcia ciemności! 

Teraz dopiero się obudził. Spojrzał w dół, na złożony nóż, na plamę sztucznej krwi, a potem uniósł 

wzrok i wbił go we mnie.  

– Ziotas jest moim mistrzem...  

– To zwykły bandzior! – krzyknąłem mu w twarz. – Tak jak i ciebie oni wykorzystują skinów do 

różnych parszywych akcji.  

Oj, naiwny Mireczku! Myślałeś, że ujawnienie prawdy coś zmieni, wywoła reakcję szokową, 

oczyszczenie, katharsis? Że fanatyk się podda, złoży broń, opuści głowę i pozwoli się wyprowadzić?  

Przez chwilę miałem taką nadzieję. Umarła jednak, kiedy zimne oczy ożyły, a Śledź ryknął:  

– Jeśli tak, i na niego przyjdzie kolej! I jego zetrze w pył miecz czarnego księcia! Giń, głupcze!  

Fundacja uczyła nas technik walki. Ale nie na tyle dobrze, by wytrzymać dziki atak fanatyka.  

Potężny cios trafił w moją szczękę. Druga pięść zaatakowała zabandażowaną rękę, i ból odezwał się 

w niej potworny.  

Widocznie szwedzkie zastrzyki przeciwbólowe przestawały działać.  

Wielkie czerwone błyski pojawiły mi się przed moimi oczyma. Płuca domagały się tlenu, nie dymu. 

Ręka i oko żądały środków przeciwbólowych. Mięśnie – odpoczynku, całe ciało – snu. Tylko 

świadomość działała jeszcze na tyle prężnie, że podjąłem walkę. Zaparłem stopy o podłogę. 

Przetoczyliśmy się w stronę płonących drzwi, potem tam, gdzie w dymie ginęły schody.  

– Razem odejdziemy, razem – charczał satanista, obejmując mnie z całych sił. – Podpaliłem dom, 

żeby odejść do księcia z wiernymi sługami, a ty mi krzyżujesz plany...! 

A więc to jego robota? Nie moje ładunki spowodowały pożar? Hm... Tylko co to zmienia...?!  

Spróbowałem sztuczki z podkurczeniem kolan, potem usiłowałem otwartymi dłońmi trafić w uszy 

bandyty. Nic jednak nie skutkowało, z oczu ciekły mi strugi łez, z nosa śluz, usta łapczywie chwytały 

resztki powietrza. Poczułem, że to już koniec, że nic mi nie pomoże, że nie mam już sił na ani jeden 

ruch.  

Jakaś ciemna postać wyłoniła się z mroku. W ostatnim świadomym odruchu walki chciałem odsunąć 

od siebie wizję nadchodzącego szatana. Któż to mógłby być inny? Kto mógłby schodzić z płonących 

stopni?  



Zgiń, przepadnij! – powiedziałem do siebie w duchu, a potem ryknąłem, zupełnie nie kontrolując 

własnych zachowań:  

– Apage, satan! Apage!  

Nie pamiętam, gdzie to słyszałem, ale w tym momencie coś głucho stuknęło. Obaj z satanistą 

odwróciliśmy głowy – to zegar przyklejony do metalowego pudełka wskazał godzinę zero. Oczywiście 

nic nie wyleciało w powietrze. Nie miało co. Ale to właśnie ta atrapa bomby mnie uratowała, wiem to 

na pewno.  

Ciemna postać zbliżyła się w tym momencie od drugiej strony i niedostrzegana przez Śledzia 

zdzieliła go w głowę szeroką deską.  

Satanista padł jak rażony gromem. Wystarczyło się przekręcić i zrzucić go z siebie.  

– Szybko, przez okno! – krzyknęła czarna postać zupełnie ludzkim, dziewczęcym głosem. – 

Pospiesz się!  

Wiedziałem, że w chwili wybawienia adrenalina daje siłę do działania, przynajmniej na krótką 

chwilę. Mogę uciec, wydostać się. Ale obok mnie leżał człowiek – nieprzytomny, ogłuszony. Zły, 

sadystyczny, głupi fanatyk. Ale jednak człowiek. Czy miałem prawo go osądzać i pozostawić w 

płonącym domu?  

Należało mu się. Za to, co robił sam, i za to, co jego pobratymcy zrobili mi kiedyś. Wtłoczyli mnie 

pod taflę lodu, skazali na śmierć w zamarzającej wodzie. Wtedy widziałem słońce, ostre i wypalające 

oczy, przez przezroczystą pokrywę zamarzniętego stawu. Widziałem, mając świadomość, że to pewnie 

ostatni raz. A oni odwrócili się i poszli.  

Teraz ja się odwrócę i pójdę.  

Wstałem i zrobiłem dwa kroki w stronę okna.  

Bez sensu! Nie mogę działać, jak oni! Nie mogę być takim, jak oni! Do końca życia będę gardził 

własnym odbiciem w lustrze! Nie jestem żadnym altruistą. Właśnie z czystego egoizmu muszę mu 

pomóc. Żebym po prostu mógł żyć normalnie, żebym mógł wymazać tę lodową igłę ze swojej 

świadomości...  

A poza wszystkim – Fundacja wymagała od nas złożenia ślubowania, że będziemy dbać o 

bezpieczeństwo i życie ludzkie. A ja zawsze dotrzymuję słowa.  

Zawróciłem w miejscu.  

Kaszląc i dusząc się, wyrzucając z siebie potoki łez, złapałem wysokiego satanistę za kamizelkę i 

pociągnąłem w stronę okna. Czułem, jakbym wlókł zapełnioną piachem wywrotkę z zaciągniętym 

hamulcem ręcznym. Mięśniak ze mnie żaden, a i okoliczności niesprzyjające. A jednak krok za krokiem, 

padając i słaniając się, dociągnąłem swojego niedoszłego zabójcę do okna. Jak go jednak przełożę?  

Dym wypełniał już całe pomieszczenie. Lekki huk towarzyszył pęknięciu żarówki, która i tak 

przecież nie świeciła. Oznaczało to jednak, że żar sięgnął sufitu.  

Złapałem Śledzia za kołnierz. Potem za rękę. Nic. Wiedziałem, że równie dobrze mogę próbować 

ewakuować z kopalni wagonik zapełniony węglem.  

Osunąłem się wzdłuż ściany i z przerażeniem dostrzegłem, że sam już nie mam siły na przeskoczenie 

parapetu...  

W tym momencie czyjeś dłonie złapały mnie pod ramiona. Czarna, tajemnicza postać z pomocą 

kogoś wysokiego uniosła też nieprzytomnego satanistę. Kolejne ręce, nadciągające jakby znikąd, łapały 

mnie za rękawy i nogawki.  

Gdyby nawet pojawił się tu pluton zielonych ufoludków ze świecącymi łebkami, i tak nie 

dostrzegłbym ich obecności. Wiedziałem, że ktoś sadza mnie na parapecie, inny ktoś odbiera i znosi w 

dół. Jedyne, co rozpoznałem, to komenderujący ludźmi głos Eweliny.  

Anioł stróż jednak nie grał w karty.  



 

 

niedziela, godz. 04.20 
– ...i ty... nie wiem nawet, jak masz na imię... – wskazujący palec Śledzia celował w moją klatkę. – 

Ja ci muszę coś powiedzieć.  

Mimo wyraźnego wysiłku uniósł głowę z noszy, na które przed chwilą wrzucili go sanitariusze. 

Zanim zniknął w karetce, nad dłonią strażaka przytrzymującego prądownicę parcianego węża 

dostrzegłem raczej, niż usłyszałem dwa słowa:  

– Znajdę cię!  

– Szukaj, głupku... – szepnąłem. – Nie uratowałem cię z sympatii. Aha, i jeszcze jedno...!  

– Czego?  

– Wszystkiego dobrego z okazji urodzin.  

Byłem złośliwy. Zdawałem sobie sprawę, że jestem, ale nie mogłem się powstrzymać. W głowie 

miałem mętlik. Nie wiedziałem, co myśleć.  

Rozumiałem tylko, że dokonałem tego, po co wysłał mnie pośmiertnie Mistrz. Odnalazłem i 

uratowałem Adrianę i Adama. Rozbiłem w pył grupę satanistów planujących ofiary z ludzi. Pomogłem 

przy okazji Januszowi i Ewelinie. Czemu więc nie skakałem z radości? Dlaczego wpatrywałem się w 

znikającą powoli zdezelowaną karetkę?  

Śledź, fanatyczny wyznawca księcia ciemności, chciał mnie zastraszyć? Może liczył na złagodzenie 

moich zeznań w sądzie? Nie wie przecież, że żadnych zeznań nie doczeka się nikt poza centralą 

Fundacji!  

Odwróciłem się i omijając z daleka dwa radiowozy wszedłem w cień.  

– Nie ma tu Eweliny? Tej wysokiej, szczupłej...?  

Adriana siedziała oparta o drzewo. Sama. Patrzyła między gałęziami w szczątki dogorywającej 

drewnianej chatki, w której miała zakończyć swoją krótką wędrówkę po świecie. Wreszcie zerknęła mi 

w oczy i wyrecytowała:  

– Ewelina powiedziała, że musi wygrzebać spod ziemi jednego sportowca i grupkę dzieci. Adam 

powiedział, że już jest spóźniony i musi lecieć do domu. Ci sataniści, co pomogli wynosić ciebie i tego 

wariata, powiedzieli, że już nie są satanistami, że już mają dość. A jedna dziewuszka, której na oczy nie 

widziałam wcześniej, taka czarna z wielkimi kolczykami, powiedziała, że miałeś rację. Że nie można 

dbać wyłącznie o siebie i pilnować tylko własnych interesów. A potem uciekła, tylko prosiła, żeby ci 

przekazać pozdrowienia od Maciusia... Nic z tego nie rozumiem.  

– Dziewuszka? Uciekła? Maciuś? – nie mogłem pozbierać myśli.  

– Powiedziała, że jedzie pomieszkać z matką.  

Usiadłem obok Adriany i pokiwałem głową.  

– Marzena – rozszyfrowałem byłą satanistkę. – Dotarła aż tu. Weszła za mną po piorunochronie. I 

to ona zrobiła przeciąg, kiedy leżałem na schodach... Znała to miejsce. Albo dowiedziała się jakoś...  

Pokręciłem głową. Miałem materiał do przemyśleń.  

– A ty? – dotknąłem ramienia niedoszłej ofiary Śledzia. Siedziała spokojnie, jakby wydarzenia 

ostatniej nocy zupełnie jej nie dotyczyły. – Obiecałem cię odwieźć do domu.  

Po długiej chwili wpatrywania się w niebo odpowiedziała pytaniem:  

– Komu obiecałeś?  

– Twojej mamie.  

Westchnęła i wstała natychmiast.  

– Jeśli mojej mamie, to rób, co masz robić. Ale... – wskazała kilku policjantów – nie musisz jakoś 

się wytłumaczyć z tego wszystkiego?  



– Nie – uciąłem. – Są tacy, którzy zrobią to lepiej za mnie. Idziemy?  

– Jeszcze nie.  

– Czas nas trochę goni! – spojrzałem w niebo.  

To był w tej chwili mój jedyny czasomierz. Wiedziałem, że Ewelina będzie działać sama, gdyby 

życzyła sobie pomocy, pozostałaby aż do chwili mojego przebudzenia.  

– Zgoda, ale ja nie podróżuję z nieznajomymi. Możesz się chociaż przedstawić? Już nawet nie 

pytam, co robisz w tej całej historii.  

– I dobrze – westchnąłem. – Jestem Grela. Mirek Grela.  

Niech już tak pozostanie, skoro dokumenty, które nosiłem od czterech dni, tak właśnie mnie 

nazywały.  

 

 

niedziela, godz. 07.55 
– No, teraz wyglądasz, jakbyś wracał z Wietnamu. Sajgon, Mirek po bombardowaniu. Jedyny 

ocalały z atomowej katastrofy w centrum doświadczalnym...  

Nie mogłem mieć do niej pretensji. Rzeczywiście, krakowski lekarz, którego odwiedziłem po raz 

drugi w tym tygodniu, postarał się jak mógł, abym teraz zasługiwał od pierwszej chwili na dożywotnią 

rentę i darmową pielęgniarkę.  

Na nowo zabandażowana ręka wisiała na temblaku, tu i tam – pominę, gdzie – wkleił mi kilka 

solidnych plastrów, a prawe oko zakleił całkowicie, wcześniej wpuszczając do niego kilka kropli kwasu 

bornego. W połączeniu z ubraniami przyczernionymi od pożaru na pewno nie wyglądałem na młodego 

biznesmena.  

– Będę widział! – z radością oświadczyłem Adrianie i tylko to się teraz liczyło.  

Poprowadziłem ją na przełaj przez tory. Wiem, że to zabronione i niebezpieczne, ale doświadczyłem 

w tym tygodniu tylu niebezpieczeństw, ze spacer po torowisku mogłem uznać za rekreację.  

Na wylot przedarliśmy się przez odnowioną halę dworca kolejowego i przy brukowanym parkingu 

wybrałem sobie wygodną taksówkę: forda scorpio.  

– Pani pozwoli? – otworzyłem drzwi Adrianie.  

Pozwoliła.  

 

 

niedziela, godz. 08.15 
– Delikatnie! – powtórzyłem.  

Poczekałem, aż dziewczyna zastuka w drzwi, po czym sam stuknąłem jednym palcem kilka razy.  

Równo minutę czekaliśmy na zgrzyt klamki. Nikt nie skorzystał z wizjera, nikt nie zapytał, kto puka 

z rana. Drzwi otworzyły się szeroko. Ubrana w nocną koszulę kobieta znieruchomiała. Długą chwilę 

wpatrywała się w oczy swojej córki. Potem dwie wielkie łzy powoli spłynęły po jej policzkach. Za jej 

plecami pojawiła się siostra Adriany.  

– Policjanci powiedzieli, że sataniści na dziś zapowiedzieli twoje... – kobieta szukała słowa – 

poświęcenie dla szatana.  

Adriana okazała się wzorem opanowania.  

– Racja, mamusiu. Ale ktoś mi pomógł...  

Opanowanie jednak ma swoje granice.  

– No to jestem! – wyszeptała dziewczyna i z płaczem rzuciła się w ramiona matki. – Mamo, to było 

straszne, oni nas traktowali jak króliki, dawali chleb i wodę, ale w ogóle z nami nie rozmawiali! To było 

okropne.  



Postanowiłem wrócić do taksówki. Licznik stukał, a ja zrobiłem swoje.  

– Mirku! Czemu tak ostrożnie pukaliście w drzwi?  

Odwróciłem się i uniosłem palec zdrowej ręki.  

– Kiedy się widzieliśmy, powiedziałem, że ją tu przyprowadzę i delikatnie zastukamy w drzwi, 

prawda?  

Matka Adriany, z rozwianym włosem i zalana łzami, ale uśmiechnięta, wyszła za próg.  

– Faktycznie, tak powiedziałeś. I przyprowadziłeś mi ją... Moją Adę... Jak mam ci dziękować?  

Uniosłem otwartą dłoń, bojąc się tego, czego nie lubiłem najbardziej.  

– Zwykłe „dziękuję” wystarczy. Zrobiłem po prostu, co obiecałem. A ja zawsze dotrzymuję słowa.  

Coś jeszcze mówiła, dziękowała, ale ja – bezczelny typ – pomachałem im dłonią na pożegnanie i 

uciekłem na schody.  

Taksówkarz miał przed sobą dwie godziny jazdy. Jego pasażer – dwie godziny snu. Fundacja – 

zapłatę za ten kurs, bo gotówki już nie miałem.  

Ale mimo zmęczenia i bólu nie spałem.  

Mogłem myśleć o chorej ideologii satanizmu – i tym, jakie potworne kształty przybiera kult zła i 

siły.  

Mogłem myśleć o czystym przypadku, który poprzez Kraków, siedzibę faszystowskiej bojówki, 

mazurskie mokradła zawiódł mnie w Beskid Mały, do drewnianego domku.  

Mogłem roztrząsać wagę swojego zadania i radować się zwycięstwem.  

A jednak przez całą drogę miałem przed oczyma szczupłą twarz w okrągłych okularkach.  

 

 

niedziela, godz. 11.45 
– Sorry, idziesz na wykłady? Do tej Fundacji?  

Wysoki, bardzo wysoki chłopak stanął naprzeciw mnie. Uśmiechał się i czekał na odpowiedź, a ja, 

nieświadomy, jakie to pociągnie konsekwencje, odparłem:  

– Tak, idę do Fundacji.  

Tyle wolno mi było ujawnić, choć nazwa Fundacji na tabliczce była bardzo różna od rzeczywistej.  

– Aha... Bo, widzisz, mnie tam nie chcą wpuścić. Ty znasz Ewelinę? Taka wysoka, szczupła, karate 

trenuje... 

Wciąż w szoku po zastrzykach przeciwbólowych i pełen wspomnień z ostatnich dni grzecznie 

skinąłem głową.  

– Będę ją za chwilę widział. Chyba...  

– Świetnie! – ucieszył się chłopak i sięgnął do wewnętrznej kieszeni.  

Automatycznie ustawiłem się bokiem i uniosłem zdrową rękę. Ech, odruchy! Oczywiste, że w 

środku miasta nie wyjął żadnej niebezpiecznej broni. Ale chyba wolałbym dostrzec błysk ostrza...  

Zamiast tego wręczył mi białą, zwykłą kopertę.  

– Daj jej to, dobrze?  

Teraz, mimo szoku, bólu, zastrzyków i własnej głupoty odkryłem, w czym uczestniczę.  

– Ty jesteś Piotr? – wyrwało mi się.  

– No. Opowiadała o mnie?  

– Troszkę – odparłem i schowałem kopertę.  

Nie chciałem mu mówić o stanie, w jakim znajdowała się Ewelina, gdy o nim mówiła. Nie mogłem. 

I nie potrafiłem.  

Na portierni pokazałem swój identyfikator i jak skazaniec powlokłem się do sali narad.  

 



 

niedziela, godz. 12.15 
Kiedy Mistrz mówił do nas z ekranu, gratulował, jakby nagrywając taśmę, wiedział, że akcja się 

powiedzie, obserwowałem wszystkich jak przez matową szybę.  

Patrycja rozglądała się zmrożonym wzrokiem, mrucząc do siebie. Waldi w starych dżinsach zamiast 

garnituru stał wyprostowany – i nie miał wyboru, bo podtrzymywał go gorset. Kasia znów prezentowała 

postawę sztywną i nieprzeniknioną, tylko częściej się rozglądała. A Ewelina?  

Żyła, była cała, i to dla mnie liczyło się najbardziej. Czegokolwiek dokonała po naszym rozstaniu w 

Beskidach, nie ucierpiała chyba bardziej niż do chwili pożaru domku. Słuchając Mistrza, kiwała lekko 

głową i zaciskała nerwowo pięści – potrzebuje czasu, by wrócić do normy.  

– Spójrzcie na drzwi za sobą – odezwał się Mistrz, odwróciłem się więc odruchowo.  

Moje oko cyklopa niemal wyszło z orbit, bo oto, wbrew wszelkiej logice, w progu pojawił się starszy 

człowiek z ciemną, lekko pomarszczoną twarzą. Człowiek wysoki, wyprostowany, pewny siebie.  

Mistrz.  

Zgłupiałem do reszty. Nie bardzo wiedziałem, dlaczego Janusz mówi nie do Mistrza, a do jego 

asystenta, człowieka z kozią bródką. Zarzucił mu zdradę, a inni to potwierdzili. Teraz dopiero, w ułamku 

sekundy, zrozumiałem, skąd te tajemnicze odwołania alarmów, brak reakcji grup interwencyjnych, skąd 

wiedza bandziorów dotycząca naszej lokalizacji... Kozia Bródka!  

– Nikt się nie rusza! Nikt! – krzyknął nagle ten milczący zwykle człowiek i skierował pistolet w 

Mistrza. – Wariaci! Rozwaliliście taki interes! Ale ja wam zrobię jeszcze kuku... Na początek pójdziesz 

ty, Mistrzuniu. Myślałem, że się ciebie pozbyli, ale ty jesteś jakiś nieśmiertelny!  

Mistrz nas wprowadził w błąd. Ale pewnie tego właśnie wymagało dobro akcji. Oszukał nas, aby 

wyprowadzić w pole naszych przeciwników. Dzięki niemu poznałem jednak smak zwycięstwa 

najwyższego – uratowałem czyjeś życie. Dzięki niemu pokonałem swoje największe strachy – sataniści 

i ich lodowa pułapka byli już tylko wspomnieniem. Lód pękł ostatecznie!  

Czy mam pozwolić, aby ten karaluch zabił wspaniałego człowieka?  

Zanim przeanalizowałem sytuację, byłem już w powietrzu. Skoczyłem, by zasłonić Mistrza. Co 

będzie, to będzie.  

Najwyraźniej jednak nie ja jeden postanowiłem ratować starszego człowieka. Sześć 

pokiereszowanych ciał stuknęło się w locie tuż przed Mistrzem. Sześciu ludzi skoczyło w jednej chwili. 

Gdybyśmy to trenowali przez miesiąc, nie wyszłoby tak idealnie...  

Zanim opadliśmy, z innych drzwi wyskoczyli ochroniarze i obezwładnili asystenta dwoma ruchami. 

Ale Mistrz nie patrzył na niego. Mądrym, ciepłym spojrzeniem lustrował nasze twarze.  

– Jeszcze nikt nie okazał mi tyle szacunku, co wy w tej chwili. Dziękuję wam. A teraz możecie 

wrócić na swoje stanowiska... Głupiec – ruchem głowy wskazał asystenta. – Znałem jego rolę od 

przedwczoraj i kazałem spiłować iglicę w jego pistolecie .  

Szum, szum... Przeszłość, teraźniejszość, akcja, szkolenie... Ale na pierwszy plan wysunął się list.  

Kiedy więc zdałem relację Mistrzowi, bez słowa podszedłem do Eweliny i wręczyłem jej kopertę. 

Nie miałem siły mówić czegokolwiek.  

 

 

niedziela, godz. 15.55 
Pelargonia – czy jakoś tak – rozmawiała z Waldkiem. Trzymali się za ręce i nie widzieli 

nikogo poza sobą. Nie mogłem na to patrzeć. Odchyliłem głowę, zahaczając o ulubiony krzew Mistrza 

– berberys. Po prawej Janusz właśnie całował Kasię – chyba się umówili, żeby mnie dobić, skatować 

psychicznie i rozpłaszczyć na chodniku.  



Zapatrzyłem się na małą fontannę. Tam, na kamiennym murku, siedziała Ewelina. 

Siedziała i czytała list, który sam jej dostarczyłem. Doręczyłem wyrok na siebie samego. A może nie?  

Poprawiając okrągłe okularki, dziewczyna kiwała głową, czytając linijkę za linijką. Niemal 

zaglądałem jej przez ramię, choć dzieliło nas trzydzieści metrów.  

Bałem się tak dziko, jakby ktoś właśnie przystawił mi rytualny nóż do brzucha. I nie był to 

strach o życie. Nie bałem się nawet o wynik – przecież przeżyję, jakoś sobie życie poukładam...  

Najgorsza była niepewność. Co zrobi Ewelina? Podejdzie i pocałuje mnie, wyrzucając po 

drodze list tego jej Piotrusia? Wstanie i odejdzie?  

Byle tylko nie dosiadła się i nie zaczęła chwalić, że jej chłopak napisał i jest cała w 

skowronkach. Tego chyba nie wytrzymałbym...! Rozpłakałbym się jak jakaś baba... 

Nie! Jeśli podejdzie, pogratuluję jej z uśmiechem. Tak uczynię, daję słowo honoru! 

A przecież nawet nie mogłem wsiąść na rower i odjechać, wyżyć się! Z pokiereszowaną 

ręką, prawie bez oka... Poza tym rower, według słów Mistrza, dopiero jechał do nas z Mazur. 

Czekałem.  

Po kilku minutach Ewelina wstała. Chyba wiedziała, że ją obserwuję. Spoglądała na kartkę 

i usiłowała zachować kamienną twarz. Ale uśmiechała się. Była radosna, rozświergotana!  

Na szczęście nie podeszła. Pobiegła do bramy – pewnie jej Piotruś czekał gdzieś tam, w 

zewnętrznym świecie, który niewiele wiedział o naszych szkoleniach, akcjach, o wspólnocie myśli i 

zachowań.  

Przepadła.  

– To dobrze – westchnąłem. – Nie wiem, czy potrafiłbym jej pogratulować. A na pewno 

nie zrobiłbym tego z uśmiechem.  

A przecież dotąd nigdy nie złamałem słowa honoru.  

 

 

••• 

W wyniku działań Fundacji Do Zwalczania Przestępczości Młodzieży i 

jej współpracy z policją, od uczynienia ofiar z porwanych osób uratowano 

trzynaście osób. Dzięki przesłuchaniom człowieka zwanego Śledziem rozbito 

siedem grup pseudosatanistycznych, zajmujących się działalnością 

przestępczą na zlecenie HYDRY.  

Od wiosny 2000 Centralne Biuro Śledcze, a potem Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego, zapobiegło sześciokrotnie porwaniom osób 

niewygodnych dla HYDRY. Dzięki rozbiciu grupy satanistów kanały 

informacyjne gangu uległy uszczupleniu, a wreszcie likwidacji.  

Główny szef HYDRY, człowiek w garniturze, znany pod pseudonimem Generał, do 

dziś pozostaje nieuchwytny. 

 


