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PROLOG 

 

 

Lawina błota zeszła niespodziewanie.  

Nagły, ulewny deszcz, zaniedbana skarpa pokryta rzadką trawą i naruszenie struktury ziemi przez 

robotników kopiących rów na potrzeby kanalizacji mogły być przyczyną katastrofy.  

No i pech.  

Ona zawsze twierdziła, że ma pecha. 

Nowoczesny sportowy jaguar fx sunął szybko, prowadzony młodą, ale wprawną ręką smukłej 

dziewczyny o klasycznych słowiańskich rysach i płomiennie rudych włosach. Wspomagana przez 

elektroniczne systemy asystujące mogła nawet podczas zacinającego deszczu wchodzić w ostre 

beskidzkie zakręty, by po chwili jednym ruchem prostować kierownicę i przez zalaną szybę lustrować 

dalszą drogę.  

Ale żaden system nie ostrzegł jej przed tonami rozwodnionej ziemi, która właśnie oderwała się od 

siedmiometrowej stromizny i coraz szybciej sunęła w dół, pociągając za sobą kolejne setki kilogramów 

brązowej brei.  

Gdy srebrny jaguar wyskoczył zza zakrętu, fala błota porwała go w dziki taniec, unosząc z sobą jak 

blaszaną zabawkę.  

Silnik wył jeszcze, wycieraczki pracowały, koła obracały się bezsilnie, kiedy samochód przełamał 

barierę dzielącą jezdnię od przepaści. Na sekundę zawisł na krawędzi, pozwalając, by w siedzącej za 

kierownicą dziewczynie obudziła się iskierka nadziei, po czym pojazd – pchnięty kolejną falą błota – runął 

w dziesięciometrową przepaść, koziołkując pośród gęstych krzewów i ze zgrzytem ocierając się o 

stuletnie pnie potężnych sosen.  

Kiedy to, co przed kilkunastoma sekundami było pięknym bolidem, znieruchomiało wreszcie, szum 

deszczu przeciął zgrzyt drzwi otwieranych w zielonym fiacie 125p, rocznik tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiąty piąty.  

Młody mężczyzna w skórzanej kurtce przez chwilę spoglądał w dolinę rzeki spowitej tumanem mgieł, 



potem przechylił głowę, z zaciekawieniem zerkając ku niemal niewidocznemu pojazdowi w dole. 

Wreszcie zsunął się ostrożnie, łapiąc gałązki i wystające granitowe głazy. Obszedł wrak i powoli zbliżył się 

do nieprzytomnej dziewczyny wciąż wpiętej w kubełkowy fotel jaguara. Prawa strona jej twarzy zalana 

była krwią, która wsiąkała w długie włosy mieniące się odcieniami miedzi.  

Pochylił głowę, sięgnął pod zakrwawioną kurtkę i zacisnął dłoń na niewielkim medalionie ze znakiem 

równoramiennego krzyża. Potem szarpnął mocno, aż pękł łańcuszek oplatający szyję ofiary wypadku. 

Schował łup do kieszeni i wrócił do fiata.  

Nie sprawdził, czy dziewczyna żyje.  

Nie zadzwonił po pomoc.  

Nawet się nie obejrzał.  

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

 

 

– Mmm… mmo… 

To takie trudne? A wydawałoby się, że pierwsze, czego człowiek uczy się na świecie, to wzywanie 

mamy. Chociaż – kto wie, co naprawdę chciała powiedzieć przytomniejąca dziewczyna? 

Pik! 

Znała ten dźwięk. Słyszała go już wielokrotnie i nie kojarzył się jej z niczym atrakcyjnym.  

Pik!  

Krótki, intensywny, regularny. Szpitalne piknięcia urządzenia kontrolującego pracę serca.  

Pik! 

Uchyliła oczy.  

W półmroku dostrzegła sufit podzielony kasetonami. Środek każdego z nich wypełniała rzeźbiona 

głowa – każda inna. W koronie, z diademem, z lokami, łysa, z płaskim nosem, z wybałuszonymi oczami… 

Jaką by sobie zażyczyć, któraś przypasuje. Mogło to być wszystko, ale na pewno nie szpital.  

Powoli odwróciła głowę, czując, że pod czaszką wybucha jej wiązka granatów. Przymknęła oczy, a 

kiedy świat przestał się kołysać, zlustrowała pomieszczenie.  

Pik!  



Jestem w jakimś muzeum – uznała, zbyt słaba jeszcze, aby dziwić się czemukolwiek. – Położyli mnie w 

muzealnym łożu, między siedemnastowiecznymi meblami a wielkim szafkowym zegarem, pod 

starożytnym sufitem. Tylko po co?  

Gdyby nie nowoczesna aparatura kontrolująca pracę serca, mogłaby pomyśleć, że przeniosła się w 

czasie.  

Uniosła dłoń i na tle wielkiego okna zasłoniętego szeroką brązową kotarą przyjrzała się palcom. 

Spuchnięte, otarte. Jakby nie jej… 

Okazały się jednak na tyle sprawne, aby od klatki piersiowej oderwać dwie przeszkadzające 

przyssawki.  

Natychmiast odezwał się przeciągły odgłos: piiiiiiiii…! i do sali w ciągu kilku sekund wpadł starszy, 

wysoki mężczyzna z wąskim, długim nosem. Za nim wskoczyła pięćdziesięcioletnia pielęgniarka w 

przepisowym czepku na szarych, mysich włosach.  

Sęp – w myślach nazwała go dziewczyna, choć sądząc po fartuchu i stetoskopie w dłoni, miała do 

czynienia z lekarzem.  

Zaraz potem wsunął się dwudziestoletni, szczupły człowiek z zaaferowaną miną. Zerknął na nią 

przelotnie, po czym opuścił wzrok, jakby najciekawszym widokiem na świecie były teraz niezwykle 

skomplikowane wzory na dywanie. Sprawiał wrażenie nieśmiałego i zażenowanego.  

– Obudziłaś się? – krzyknął lekarz i zerknął na czujniki leżące na podłodze. – Oj, panno droga, 

wystrachałaś mnie na śmierć. Spać tak przez miesiąc…! Myślałem, że cię będę musiał sztucznie 

wybudzać… Adasiu, powiadom państwa Trawińskich, że córka się obudziła. Albo nie, ja polecę, ty 

zaczekaj. A pani – zwrócił się do milczącej pielęgniarki – niech przyniesie wyniki badań z ostatnich dni…  

Dziewczyna spoglądała na młodego mężczyznę spod przymrużonych powiek.  

Stał dwa kroki od niej, wciąż pochłonięty dywanem i czubkami swoich butów. Mimo półmroku 

dostrzegła, że coraz bardziej się czerwieni. Uniosła się nieco, przezwyciężając falę mdlącego bólu w 

prawej części głowy. Mięśnie zaprotestowały, jakby polecono im dźwignąć szynę kolejową.  

W tym momencie stojący w kącie zegar zgrzytnął i zagrał głębokim gongiem odbijającym się od ścian 

pomieszczenia.  

Dziewczyna odczekała, aż wybrzmi niski ton. Wreszcie, zdając sobie sprawę, że zachowuje się jak mała 

prowokatorka, wyciągnęła przed siebie prawą rękę i szepnęła skrzekliwie przez zaschnięte usta:  

– Cześć, może się choć przedstawisz? Chyba nie jesteś lekarzem?  

Nie miał wyboru. Uniósł na chwilę wzrok, podszedł dwa kroki i uścisnął jej dłoń tak delikatnie, jak 

tylko się dało. Natychmiast też wrócił do oglądania własnych butów. Wpatrywał się w nie tak 



intensywnie, że dziewczyna odruchowo zerknęła w dół, szukając na nich jakichś rewelacji. Może włożył 

średniowieczne ciżemki z pomponami?  

Nic, zwykłe półbuty. Nawet nie najnowsze.  

– Tak, oczywiście. Jestem Adam, asystuję profesorowi Janickiemu – wskazał wąskie drzwi, za którymi 

zniknął lekarz. 

– Miło mi – odszepnęła z uśmiechem, wciąż nie rozumiejąc, co tutaj właściwie porabia lekarz. I gdzie 

w ogóle się znajduje. – A ja jestem… yyy… jestem…  

Oblała ją fala gorąca.  

No kto ja jestem?! Mam jakieś imię, nazwisko, datę urodzenia? Jestem… jestem…  

– Anita – podpowiedział asystent, zupełnie nie wykazując zdziwienia jej niewiedzą. – Jak 

przypuszczaliśmy, po tak sporym urazie ma pani amnezję wsteczną. Przywracanie wspomnień może 

trochę potrwać.  

– Pani…? 

Zanim zadała kolejne sto pytań, do pomieszczenia jak burza wpadła czterdziestoletnia, elegancka, 

szczupła kobieta o mocno zarysowanych kościach policzkowych. Po piętach deptał jej nieco starszy 

mężczyzna, wysoki, potężnie zbudowany, ale z wydatnym brzuchem. Lekarz pojawił się dopiero za nimi.  

– Moje słoneczko się przebudziło – odezwała się kobieta i z oczu popłynęły jej łzy. – Już się bałam, że 

cię utraciłam… Ależ ty byłaś nierozsądna… Zdjęli ci opatrunki z głowy!  

– Tak…? – dziewczyna uniosła brwi. – Pewnie tak. Nic nie pamiętam.  

Lekarz zerknął na monitor umieszczony nad łóżkiem. Teraz wyświetlał ciągłą kreskę, ale lekarzowi już 

to nie przeszkadzało.  

– Wszystko w normie – mruknął, odbierając od pielęgniarki metrowe wydruki. – Te zaniki pamięci 

powinny przejść… Z czasem… 

W jego głosie mogłoby być trochę więcej przekonania, ale najwyraźniej chciał uspokoić matkę chorej.  

– Oczywiście, jasne – kobieta pokiwała głową i złapała dziewczynę za rękę, przysiadając na skraju 

łóżka. – Anitko, kochanie, co powiesz?  

Nie powiedziała nic.  

Po pierwsze dlatego, że twarze ludzi, którzy przyszli pytać o jej zdrowie, nic jej nie mówiły. Przerażało 

ją to potwornie, rozkojarzało i mąciło myśli. Mama? Tata? I ten dziwny dom? To mój świat?!  

Ale była i druga przyczyna milczenia.  

Kobieta nie patrzyła już dziewczynie w oczy. Jej twarz skamieniała, a wzrok wykazywał dziwne 

odchylenie. Wciąż kierował się w prawo, jakby policzek chorej był ciekawszym obiektem od całej reszty 



twarzy.  

– Ciepło? – krótko zapytał tęgi mężczyzna, a jego tubalny głos odbił się echem od wysokich ścian i 

inkrustowanej szafy.  

– Tak… – machinalnie odpowiedziała coraz bardziej zdziwiona Anita, pomijając cisnącą się jej na usta 

uwagę, że pytanie jest idiotyczne.  

Tymczasem kobieta puściła jej dłoń, wstała, cofnęła się o pół kroku i prawą dłonią zakryła usta. 

Wielkimi, coraz większymi oczyma spoglądała wciąż w jeden punkt, po czym westchnęła spazmatycznie, 

jakby właśnie dowiedziała się o czymś potwornym. Zaraz potem wykonała zwrot na pięcie i wybiegła z 

pokoju.  

Dziewczyna rozejrzała się w poszukiwaniu lustra, przekonana, że coś niezwykłego stało się nagle z jej 

twarzą. Ale wisiało za daleko – obok szafy, wmontowane w ścianę.  

Tęgi mężczyzna osłupiał, spoglądał to na uchylone drzwi, za którymi zniknęła jego żona, to na 

zdziwioną córkę.  

– Ja… – zaczął i machnął ręką. – Ja zobaczę, co się stało!  

I nie czekając na czyjąkolwiek reakcję, skoczył do drzwi. Ledwie zmieścił się w futrynie. O mało nie 

rozdeptał puszystego kota, który dostojnie wmaszerował właśnie do sypialni. A więc mieszka tu i kot… 

Lekarz i jego asystent milczeli przez chwilę, po czym spojrzeli na siebie pytająco. Wreszcie siwy 

mężczyzna poklepał dziewczynę po dłoni.  

– Nie martw się. Mama ciągle jest w szoku. Podczas wypadku doznałaś kilku drobnych obrażeń, 

rozbiłaś czoło i policzek. Zapadłaś w śpiączkę. Dlatego pielęgniarka ciągle pomaga ci w utrzymaniu 

higieny… Masz kilka zadrapań i opuchlizn. Może mama jest wrażliwa…?  

Ale w jego głosie znów zabrakło choćby cienia przekonania.  

 

* * *  

 

Ciężka dłoń opadła na jej ramię i szarpnęła, odwracając niespodziewanie. 

Dziewczyna uniosła oczy i przed sobą w półmroku dostrzegła barczystego, wysokiego człowieka w 

czarnym mundurze. Nad lewą kieszenią widniał błyszczący napis SECURITY.  

– A co ty tu…?! 

Pewnie chciał powiedzieć więcej, ale łokieć nastolatki wylądował na jego mostku, kant dłoni na gardle, 

a szybko uniesiona noga zatrzymała się nagle, cały impet wyładowując na kroczu ochroniarza. Nieważne, 

jak był umięśniony – wiedziała, że nie ma takiej siłowni, w której dałoby się utwardzić TE części ciała.  



Z niemal niedosłyszalnym charkotem, za to z prędkością zbliżoną do lądującego awaryjnie boeinga, 

mężczyzna padł na deski podłogi. Stracił przytomność, zanim znieruchomiał.  

Nim jednak nastała cisza, zza szafy wysunął się kolejny ochroniarz i w zupełnej ciszy zarzucił złodziejce 

na głowę ciemny worek. Szarpnął, aż uderzyła głową o ścianę.  

Przekonany o swoim triumfie, zbliżył się jednak za bardzo.  

Szczupła nastolatka trafiła dłonią na jego klatkę i nie zwracając uwagi na brak jakiejkolwiek 

widoczności, uniosła prawą stopę, jakby chciała rozdeptać wielkiego robala. Zaatakowała. Trafiła na udo 

przeciwnika. W tej samej chwili dłonie ustawione przed klatką piersiową zadały kilka nieprawdopodobnie 

szybkich ciosów.  

Wszystkie trafiły.  

Zaskoczony ochroniarz jęknął i z głuchym trzaskiem uderzył potylicą w ścianę, po czym osunął się 

bezładnie.  

Dysząc ciężko, nastolatka zdarła z głowy worek.  

– Dzień dobry! – przywitał się trzeci ochroniarz.  

Ten miał pistolet…  

Zanim powiedziała cokolwiek, zanim pomyślała, zanim w ogóle zdążyła się przestraszyć, nie przestając 

się uśmiechać, mężczyzna pociągnął za spust. Poczuła mdłą duszność i żołądek podskoczył jej do gardła… 

Gaz! 

 

Usiadła gwałtownie. W jej uszach wciąż brzmiał huk wystrzału. Zamrugała powiekami i rozejrzała się. 

Łóżko, piżama, półmrok. Kasetony, siedemnastowieczne meble… Więc to był tylko sen. Sen. Głupi jakiś, 

wariacki, ale tylko sen…  

Tylko czemu tu tak wieje?  

Wstała z wielkim trudem, na nowo przyzwyczajając mięśnie do pracy, obeszła łóżko i sięgnęła po 

szlafrok zawieszony na oparciu wysokiego krzesła, obok biurka, na blacie którego leżał błękitny notebook. 

Za dnia błękitny, teraz szary, jak wszystko.  

Przez chwilę przyglądała się nocnemu ubraniu, analizując, jak się to w ogóle wkłada, po czym wsunęła 

dłonie w rękawy. Nie wiedzieć dlaczego, poczuła się głupio.  

Zimny wiatr dopadł ją znowu, do tego do jej uszu, prócz dalekiego odgłosu pociągu, doszedł bliski 

szmer i dźwięk przypominający przesypywanie metalowych drobinek albo… Albo szkła! 

Odruchowo przykucnęła, cofając się do ciemnego kąta przy szerokim, wygaszonym teraz kominku.  

Intruz wsunął rękę przez wybite okno i powoli nacisnął klamkę. Drzwi balkonowe uchyliły się bez 



dźwięku.  

Przez dziesięć sekund długich jak rok przestępny nie działo się nic, jeśli nie liczyć aktywności stada 

mrówek, które wędrowało wzdłuż kręgosłupa nastolatki przebudzonej brzękiem wybijanej szyby. Nic 

innego przecież nie mogło jej się skojarzyć ze strzałem pistoletowym…  

Zupełnie już rozbudzona, obserwowała rozgrywającą się scenę, ze zdziwieniem zauważając, że coraz 

bardziej się uspokaja. Powinna być spanikowana, drżeć albo krzyczeć! Przecież to włamanie…! 

Bandyta tymczasem odczekał chwilę, ale nie usłyszawszy niczego podejrzanego, śmiało przekroczył 

próg pomieszczenia.  

Rozejrzał się szybko. Nie potrzebował latarki, by zlokalizować łóżko. Zwrócił swoją chudą, wysoką 

postać w tę stronę i kocim krokiem ruszył przed siebie, lekko utykając.  

Lewą ręką zza paska wyjął ze zgrzytem długi nóż, od ostrza którego odbił się poblask światła latarni 

oświetlającej plac przed domem.  

No, teraz to już powinnam być przerażona – w myśli upominała się dziewczyna. – Panikować i gryźć 

paznokcie. Tylko, w sumie, po co…? Ale powinnam!  

Nic takiego się nie działo. Zacisnęła palce na długim pogrzebaczu służącym do wygarniania popiołu z 

kominka. Jak przyczajona kocica czekała, aż mężczyzna zbliży się na odległość skoku.  

Dlaczego?  

Nie pamiętała. Niczego nie pamiętała.  

Potrząsnęła głową, w której sen sprzed chwili mieszał się z rzeczywistością. Jeśli oczywiście zbliżający 

się do łóżka nożownik nie jest kolejną senną halucynacją.  

Tymczasem napastnik przysiadł na łóżku i wyciągnął przed siebie dłoń. Zarys zrolowanej kołdry wziął 

za śpiącą dziewczynę. Delikatnie położył dłoń w miejscu, gdzie spodziewał się znaleźć ramię. Potem 

przesunął rękę w dół i nacisnął mocniej.  

– Co jest…?! – warknął zaskoczony mężczyzna.  

Może zdziwienie odebrało mu zdolność szybkiej reakcji, ale kiedy dziewczyna wstała i zatrzymała się 

metr od niego, nawet nie drgnął.  

– Zdziwiony? – zapytała i w mroku machnęła pogrzebaczem tak, że jego zakrzywiony koniec trafił 

dokładnie w dłoń napastnika, wytrącając mu wielki nóż.  

Włamywacz wreszcie zareagował. Krzyknął krótko, odruchowo, po czym uchylił się przed uderzeniem 

w głowę, przyjmując cios na klatkę piersiową.  

– Hej…?! – krzyknął stłumionym, gardłowym głosem, odskakując w tył i kierując się do uchylonych 

drzwi balkonowych. – No co?  



– No jajco, buraku! – Jeszcze raz machnęła pogrzebaczem. – Po co tu przylazłeś? Co chciałeś zrobić? 

Gadaj, bo ci wywiercę dodatkowy otwór w tej głupiej pale! Hej, ćwoku, wracaj, słyszysz? Wracaj i walcz 

jak mężczyzna, ty kalesonie obleśny…!  

Ale ranny w dłoń napastnik już przesadził kamienną barierkę sporego tarasu i z wysokości pierwszego 

piętra niemal zeskoczył, tylko symbolicznie asekurując się liną.  

Dziewczyna, wciąż dziwnie spokojna, choć zdyszana, spojrzała za nim, po czym wprawnymi ruchami 

zawodowca zwinęła linkę zakończoną kotwiczką, wróciła do pokoju, podniosła z podłogi wielki nóż i obie 

zdobycze ukryła w kącie zdobionej szafy.  

Potem, jakby walka z nożownikiem-włamywaczem stanowiła codzienny nudny rytuał, zamknęła drzwi 

balkonowe i wsunęła się pod kołdrę.  

Trochę wiało, ale i tak nie miała problemów z zaśnięciem.  

Obudziła się, kiedy wysoki, chudy i pomarszczony mężczyzna w garniturze wprowadzał do pokoju jej 

rodziców, żywo gestykulując i wskazując na balkonowe okno.  

– Rozbite od zewnątrz, a frontowa ściana nosi ślady wspinaczki, proszę państwa! – półgłosem 

informował chudzielec. – Ktoś usiłował się włamać do pokoju państwa córki, albo nawet się włamał.  

– Janie, trzeba to zabezpieczyć – odparła pani domu.  

Całą trójką podeszli do dziewczyny zagrzebanej w pościeli.  

– Dzień dobry – powiedziała matka, znów zerkając na prawą stronę jej głowy. – Nie zauważyłaś w 

nocy niczego podejrzanego?  

– Zauważyłam – oświadczyła Anita, wysuwając twarz spod kołdry. – Nad ranem zrobiło się jakoś 

zimno.  

Ze zrozumieniem pokiwali głowami.  

– A poza tym?  

Dziewczyna przez chwilę patrzyła w ich twarze szeroko otwartymi oczami niewinnego lemura, po 

czym pokręciła głową.  

– W sumie nic… – wydęła wargi i nawet nie zastanowiła się, gdzie tak gładko nauczyła się kłamać.  

 

* * *  

 

– Jesteś hrabianką Anitą Moniką Trawińską, masz lat osiemnaście, uczęszczasz do trzeciej klasy liceum 

imienia Juliusza Słowackiego…  

– Tak, oczywiście – potakiwała, patrząc w oczy mężczyźnie, który w wyciągniętej dłoni trzymał przed 



jej nosem stary zegarek zawieszony na łańcuszku.  

Zabytek kiwał się równomiernie, oczy stawały się ciężkie, wciąż jednak widziała przed sobą 

nieprawdopodobnie pomarszczoną twarz staruszka. Wyglądał, jakby przez całe życie niczego nie pił, a do 

tego został wystawiony do wysuszenia na Saharze podczas lata stulecia.  

– Mieszkasz w rodzinnej posiadłości, Dworze pod Sosnami, z rodzicami i służbą. Bryczes? Przytul 

Bryczesa! – hipnotyzer zza pleców wyciągnął małego misia o wesołej, kremowej mordce i podał 

dziewczynie. – To twój Bryczes.  

– Bryczes? – Anita westchnęła i sięgnęła po misia. – Fajny, tylko dlaczego nazywa się jak gacie do jazdy 

konnej…?  

Hipnotyzer zamrugał oczami, jakby sam wybudził się z somnambulicznego snu.  

Ojciec też drgnął.  

– Jak to? Sama go tak nazwałaś!  

– Uhm… 

Nie pamiętała. Nie mogła sobie przypomnieć. Ani ludzi, ani miejsc, ani zdarzeń. Ani nawet tego misia.  

Pewnie wszystko przez ten wypadek. Ale w ogóle co to za wypadek? Nawet tego mi nie powiedzieli. 

Anita Monika Trawińska, hrabianka, lat osiemnaście, Słowacki, Bryczes… Dwór pod Sosnami… Nic nie 

pamiętam!  

Nic! 

Zegarek rozmył się, zawirował, i poczuła tylko, że uderza głową w miękką poduszkę.  

 

* * *  

 

– Może mam zanik pamięci, ale nie jestem ufokiem z Marsa, więc powiedz mi… ale patrz na mnie! I 

powiedz mi, jak to możliwe, że mając dwadzieścia jeden lat jesteś studentem piątego roku medycyny. Bo 

jak na mój babski rozumek, powinieneś być na drugim roku studiów. I nie podawaj mi wciąż herbaty, nie 

mogę już pić tego gorzkiego świństwa… 

Adam, asystent profesora, z wysiłkiem uniósł wzrok i spojrzał w oczy hrabianki. Odebrał od niej 

filiżankę, odstawił na biurko i natychmiast przerzucił spojrzenie na obraz wiszący nad łóżkiem, jakby 

zatrzymany w czasie koń malowany ręką Wojciecha Kossaka był większą atrakcją.  

– Poszedłem wcześniej do szkoły – odparł tak złamanym głosem, jakby przyznawał się do kradzieży 

jabłek ze straganu. – Podstawówkę zrobiłem w pięć lat, gimnazjum w dwa. Liceum normalnie, ale w tym 

roku zaliczyłem wszystkie egzaminy trzeciego i czwartego roku. Robię piąty…  



Anita uśmiechnęła się szeroko.  

– To ty jesteś cudowne dziecko?  

Drgnął.  

– Nie, proszę pani. To znaczy owszem, tak o mnie mówili, ale nie lubię tego określenia. Po prostu 

przyswajanie wiedzy i umiejętności przychodzi mi z większą łatwością niż innym.  

– Taki dar niebios…? – zapytała, rzucając przez okno zaciekawione spojrzenia.  

Gdzieś z końca dworskiego parku w stronę jej okien migało światło, wyraźnie odbite od szklanego 

przedmiotu. Lornetka? Bo chyba nie lusterko! 

– Trudno określić, skąd ten dar. Być może przekazany genetycznie przez dziadka ze strony ojca, jego 

mózg wykazywał podobne właściwości – student ożywił się na chwilę, po czym przygasł znowu. – Nie 

wiem.  

– Dobrze. Ale jeśli masz się mną opiekować, kiedy nie ma profesora, musimy sobie coś wyjaśnić.  

Młody mężczyzna rozejrzał się trwożliwie.  

– Wszystko wyjaśniła mi już pani mama.  

Dziewczyna dopięła szlafrok i podeszła do okna. Półmrok obejmował już ogród, w pomieszczeniu 

robiło się coraz ciemniej. Jesień rządzi się swoimi prawami, wieczory przychodzą szybko i znienacka.  

– Nie wszystko – zaprzeczyła. – Masz może lornetkę?  

Pytanie zaskoczyło studenta.  

– Eee, nie. Nie mam. Ale ojciec pani ma kilka sztuk w bibliotece. Są pięknie wyeksponowane na 

dębowej półce.  

– A możesz mi pokazać tę ekspozycję?  

Wciągnął powietrze. Wyraźnie walczyła w nim chęć służenia pomocą i konieczność wykonywania 

poleceń pracodawcy.  

– Dziś nie mogę. To znaczy, dziś jeszcze powinna pani pozostawać w łóżku. Może jutro profesor wyda 

zgodę…  

– Bzdury – skomentowała. – I nigdy więcej tak do mnie nie mów.  

Znów konsternacja pojawiła się na jego twarzy, ale tym razem towarzyszyło jej załamywanie rąk. 

Zrobił się malutki jak przestraszony chomiczek. Wyraźnie zależało mu na tej pracy.  

– Przepraszam… Ale, to znaczy, jak?  

– Proszę pani. Człowieku, jesteś o trzy lata ode mnie starszy, a mówisz do mnie jak do starej ciotki.  

– Ale…! – uniósł dłonie w obronnym geście. – W niczym nie przypomina pani starej… tej… no! – 

przełknął ślinę.  



– Dzięki! – roześmiała się. Po raz pierwszy od przebudzenia. Jego wstydliwe zażenowanie sięgało 

absurdu, jakby odgrywał drugoplanową rolę w przedwojennej komedii.  

– Ja po prostu wykonuję polecenia pani mamy. Mam wyraźne zalecenie…  

Podeszła do niego tak blisko, że jeszcze mały krok, a zderzyliby się nosami. Spojrzała w jego czarne 

oczy, rozszerzone niepewnością. Nie odrywając od nich wzroku, pokręciła głową i uśmiechnęła się jak do 

dziecka.  

– Faceci są zawsze jak mali chłopcy – skwitowała. – Może i nie pamiętam, kim jestem ani co robiłam 

przed miesiącem, ale wiem, że nie lubię, kiedy ludzie mówią do mnie „proszę pani”. Jeśli moja matka 

wynajęła cię do opieki nade mną i kazała ci tak mówić, przy niej nie łam nakazu. Ale nie rób mi tego, 

kiedy jesteśmy sami, okej?  

– Dobrze, proszę…  

– …starej ciotki – dokończyła za niego, widząc, że odruchowo chce znów zatytułować ją „panią”.  

Roześmiał się. Trochę niepewnie i nerwowo, ale się roześmiał. Miał piękne, białe zęby, 

nieprawdopodobnie równe i błyszczące.  

– Brawo! – klasnęła w dłonie. – Umiesz się śmiać! A teraz, proszę cię, przynieś mi jakąś solidną 

lornetkę. Sama ją odniosę po zmroku. Bo na noc chyba gdzieś wracasz do domu?  

– Tak, jasne… Anito.  

Najtrudniejszy pierwszy raz – pomyślała z humorem, słysząc, z jakim trudem przeszło mu przez gardło 

jej imię. Ale nic nie powiedziała – wyciągnęła tylko dłoń, którą uścisnął delikatnie, choć bardziej 

stanowczo niż poprzednio.  

– Ale ja nie mogę tak krążyć po waszym dworze. Po bibliotece. Zrozum!  

Zrozumiała. Kiwnęła mu dłonią na pożegnanie, a on jeszcze przez chwilę patrzył jej w oczy.  

A potem zniknął na schodach.  

 

* * * 

 

– Ma ucho! – szepnęła przerażona kobieta w głębi korytarza. – Jeszcze wczoraj nie byłam pewna, ale 

teraz wiem na sto procent.  

– No i co ja mam z tym robić? – odparł po chwili zmęczony męski głos. – Co ja mam teraz zrobić? 

Napisać zażalenie do Pana Boga? Opłacić znaczek skarbowy i wysłać do świętego Piotra?  

– Nie bądź cyniczny, Bonifacy. Cudem uratowaliśmy córkę z wypadku tak…?  

– Ale przecież…  



– Uratowaliśmy, tak? – z naciskiem szepnęła kobieta.  

– No owszem, ale…  

Matka Anity nie dała jednak mężowi dokończyć. 

– No więc przywróćmy jej pamięć, jak na to zasługuje. Niech wyjdzie za Karola, niech się stanie 

wszystko, co zaplanowaliśmy. Niech niebo nie spada nam więcej na głowę. Przecież i tak nie możemy się 

wycofać, nie ujawniając całej tej nieprzyjemnej sprawy.  

– Ale… – niepewnie szepnął ojciec i pewnie poruszył się, bo coś ciężkiego spadło na podłogę. – Ale ona 

nie powinna się nigdy dowiedzieć.  

– Potem już może. Niczego to nie zmieni – burknęła kobieta.  

– Ależ… Ależ ona będzie nieszczęśliwa!  

– Ale my będziemy szczęśliwi – twardy głos hrabiny rozbrzmiał metalicznym echem. – Potem może 

sobie wracać nawet do swojej przytulnej chatki.  

Przez chwilę panowała w pomieszczeniu ciężka cisza, po czym hrabia zdobył się westchnienie:  

– Ależ ty jesteś bezwzgl…  

Anita długo czekała bez ruchu w zaułku korytarza, nawet nie próbując zerknąć do salonu 

oświetlonego tylko płomieniami polan trzaskających w kominku. Wystarczyło, że ich słyszała.  

W napięciu ściskała w dłoniach wielką lornetkę, którą przed kilku minutami cichaczem wyniosła z 

biblioteki. I czekała.  

– Racja. Oczywiście. Tak zrobimy – przyznał wreszcie hrabia Bonifacy Trawiński. – A dokumenty 

chowam do sejfu, na razie nie może ich widzieć.  

– I nie zapomnij rozstawić tych ludzi, których przysyła Maciej. Mają zacieśnić kordon, nikt nie może się 

wymknąć.  

– Oczywiście. Rano to zrobimy, kiedy przyjadą…  

Gdy zatrzaskiwał metalowe drzwiczki pancernej kasy, w jego głosie zabrzmiało tyle goryczy, że córka 

niemal widziała, jak oblizuje spierzchnięte usta i ociera rękawem spocone czoło.  

 

* * * 

 

– Nadal tam siedzisz, buraku pastewny – szepnęła do siebie dziewczyna, odsuwając od oczu dużą 

lornetkę.  

O północy, kiedy chudy, wysoki lokaj Jan pozaciągał story i życzył jej miłych snów, mogła wreszcie 

przystąpić do obserwacji. W minutę wypatrzyła intruza w tym samym punkcie, z którego po południu 



dobiegł do niej odblask odbitego światła.  

– Kim ty jesteś? – zapytała jeszcze ciszej, choć i tak nikt nie mógł jej usłyszeć. Chyba że liczyć kota, 

który zaciekawiony przyglądał się tym nocnym manewrom z bezpiecznej odległości.  

Nikt nie mógł jej też odpowiedzieć, przynajmniej póki siedziała w tym pokoju.  

Dlatego sięgnęła do szafy po przygotowany już zestaw ubrań. Może czarne dżinsy i granatowy golf nie 

pasowały do hrabianki, ale za to doskonale maskowały ją w ciemności.  

A o to chodziło.  

Zamknęła pokój na klucz, uchyliła drzwi na taras ze świeżo wprawioną szybą i odetchnęła nocnym, 

październikowym powietrzem. Potem przykucnęła i delikatnie dopchnęła skrzydło drzwi. Jeśli nawet ktoś 

obserwował dwór, nie mógł dostrzec, że ciemny kształt pełznie po tarasie, zasłonięty kamienną 

balustradą i winoroślą oplatającą werandę od lat.  

Nie wiedziała, jak to będzie. Jak ma się zachować. Postanowiła poddać się impulsowi. Tylko tak mogła 

odkryć samą siebie.  

Obcy dom, obce nazwisko, obca historia, tylko odbicie w lustrze jakby takie swojskie, normalne… Ile 

czasu minie, zanim poskleja potrzaskane okruchy przeszłości? Kiedy zdecyduje się zapytać, jaki wypadek 

przeżyła?  

Na razie sprawnie przerzuciła złączone nogi przez krawędź tarasu i otwartymi dłońmi obejmując 

rynnę, zsunęła się na mokrą trawę. Wędrówka z wysokości pierwszego piętra ani nie stanowiła dla 

dziewczyny wyzwania, ani nie wywoływała strachu. Ot, pół minuty i już stała przy murze oplecionym 

winoroślą. Czuła lekki ból w mięśniach, ale jak na tyle dni w bezruchu i tak regenerowała się niebywale 

szybko.  

Wzdłuż ścian, w najgłębszym cieniu wielkich sosen, przemknęła do linii lasu, po czym, chowając się za 

pierwszym rzędem krzewów, podążyła w stronę trzech wysokich buków.  

Stawiała płasko stopy, przy każdym kroku badając teren przed sobą, zanim przeniosła ciężar ciała do 

przodu. Zagłębiała nogi w stertach liści, sprawdzając, czy pod spodem nie ma gałązek, które mogłyby 

pęknąć z trzaskiem. Nie wiedziała, dlaczego tak robi, i nie miała pojęcia, kto ją tego nauczył. Ale mózg 

wiedział, że tak należy. Dzięki temu poruszała się powoli, ale płynnie, bezpiecznie i niemal bezszelestnie.  

Lekko zdyszana, w mokrych tenisówkach i spodniach do kolan wilgotnych od nocnej rosy, w pół 

godziny później przystanęła przy kamiennym murze wyznaczającym granicę posiadłości. Drzewo, na 

którym wypatrzyła intruza, wyrastało za ogrodzeniem, trudno mu więc było zarzucić wtargnięcie na teren 

prywatny, nawet gdyby go stamtąd zdjąć. Ale nie dla stawiania zarzutów przeszła te dwieście metrów.  

Sylwetka mężczyzny w ciemnej kurtce i z lornetką w dłoni rysowała się jakieś pięć metrów wyżej. 



Siedział w rozwidleniu konarów jak na koniu, co chwilę spoglądając na zegarek i lustrując uśpiony dwór.  

Zanim dziewczyna zdecydowała, co dalej, obserwator podciągnął się, przełożył nogi przez konary i 

ostrożnie zaczął się zsuwać po pniu.  

Anita znów zareagowała odruchowo. Przykucnęła, jakby wyczuwając, że zmiana pozycji ułatwia jej 

maskowanie, i ukryła twarz, pochylając głowę.  

Wiatr delikatnie szeleścił koronami drzew, zrzucając co chwila nowe porcje zrudziałych liści. Choć 

teraz wszystkie wydawały się czarne.  

Dwie minuty mozolił się człowiek z lornetką, zanim znalazł się na pochyłym pniu tuż przy murze. 

Wówczas złapała go za nogę i pociągnęła. Spadł w stos liści nawianych przez zachodni podmuch. Kiedy 

tylko się podniósł, coś mocno objęło jego kark, dusząc i zmuszając do maksymalnego wygięcia ciała w tył. 

Cofnąć się nie było sposobu – napastnik wbił mu kolano w kręgosłup. Jedyne, co mógł uczynić 

napadnięty, aby się nie udusić, to stać na palcach i pilnować, aby nie stracić resztek równowagi.  

– Nie ruszaj się! – rozkazująco szepnęła dziewczyna, po stokroć zdziwiona, skąd zna podobne sztuczki. 

Wyobrażała sobie, że hrabianki, skoro nadal istnieją w dwudziestym pierwszym wieku, uczone są raczej 

tańca niż sztuk walki.  

– Nawet, jakbym chciał, to sama wiesz, że nie mogę. Jak stracę równowagę, to złamiesz mi kark 

przecież… Czego chcesz?  

Głos miał wysoki, piskliwy, strach zresztą mógł mu dodać trochę sopranów. Wyższy od Anity, 

mężczyzna mógł mieć nie więcej niż dwadzieścia lat.  

– To ja chcę wiedzieć – zbliżyła usta do jego ucha, ocierając policzkiem o zapocony, brudny kołnierz 

dżinsowej kurtki – kim jesteś i czego chcesz ode mnie. I masz minutę na pełną odpowiedź…  

Przez mocny szum nagłej fali zimnego, jesiennego wiatru przedarł się jego zdumiony głos:  

– Chcesz wiedzieć… kim jestem?! Do reszty cię powaliło?  

Słowa młodego mężczyzny były zaskakujące, ale dziewczyna odpowiedziała tylko mocniejszym 

założeniem dźwigni.  

– Pół minuty minęło! Czekam!  

– Jezusie, ty naprawdę zbzikowałaś po tym wypadku… Jestem Konrad, Konrad, chciałem tylko jakoś do 

ciebie się dostać, żeby… żeby… 

Zza dworu wyłonił się wysoki, szczupły mężczyzna z psem na smyczy. Potężny doberman ciągnął w 

stronę intruza, którego wyczuł z dużej odległości. Jego pan, starszy i dostojny lokaj Jan, w wyciągniętej 

dłoni niósł paskudnie wyglądający rewolwer. Nawet z tej odległości broń potrafiłaby zniechęcić do 

działań każdego włamywacza.  



Lokaj z rewolwerem! Co za rodzinka! – przemknęło przez myśl dziewczynie, po czym szturchnęła 

swoją ofiarę. Wiedziała, że ma mało czasu.  

– No? Żeby co? Zadźgać mnie nożem? W nocy? 

Mężczyzna chciał się obruszyć, ale w jego niewygodnej pozycji poprzestał na lekki drgnieniu.  

– Ciebie? No coś ty…? Nawet nie noszę noża przy sobie. A w ogóle jak miałbym to zrobić z tej 

odległości? – uniósł prawą dłoń w geście poddania. – Słuchaj – zmienił nagle ton, przechodząc w 

teatralny szept. – Może po prostu oddasz mi, o co prosiłem, i potem rób, co ci się podoba, mieszkaj sobie 

w dworze albo nawet w zamku. Albo chociaż powiedz, gdzie masz to diabelstwo, a dam ci spokój, skoro 

naprawdę tego chcesz. Chociaż myślałem… 

Nie dowiedziała się, co myślał.  

– To nie ty byłeś u mnie wczoraj w nocy z nożem? – przerwała mu, wpatrując się między gałęziami w 

zbliżającą się niebezpieczną parę: mężczyznę i psa. Potem złapała prawą dłoń Konrada. Nie było na niej 

śladów spotkania z pogrzebaczem. Jeszcze dla pewności pięścią uderzyła go w klatkę piersiową. Gdyby to 

on otrzymał cios stalowym prętem w okolice mostka, jęknąłby teraz z całą pewnością.  

– W nocy? Ja? Hej, nie tłucz mnie po żebrakach… Ty…! Ktoś jeszcze o tym wie?! – przerażenie w jego 

głosie nie było udawane.  

Lokaj Jan był już o pięćdziesiąt kroków od nich. Jeśli nie chciała, by o jej małym śledztwie dowiedzieli 

się rodzice, musiała już teraz odprawić Konrada, kimkolwiek był. Wiedziała, że skoro czegoś od niej chce, 

na pewno jeszcze się spotkają.  

Zwolniła chwyt i odepchnęła mężczyznę.  

– Znikaj, zanim pies ci spodnie poszarpie.  

– A tobie nie poszarpie? – uniósł brwi i sprawnie wskoczył na dwumetrowy mur.  

Pokręciła głową.  

– Przecież ja jestem miejscowa. Tutejsza.  

Zeskoczył z muru na drugą i prychnął jak zła kotka.  

– Tutejsza! Dobra, trzymaj się. I pomyśl, co ci powiedziałem. Wrócę do ciebie niebawem, ciao, Agatko!  

Nie odpowiedziała, nie poprawiła go, nawet za nim nie spojrzała. Zamiast tego znieruchomiała, bo 

obraz ogrodu przesłonił jej inny. 

 

Duża lustrzana sala. Na jej środku, w półmroku diodowych żarówek, stało siedem błyszczących 

samochodów sportowych. Gdzieś z pamięci wydobył się szept: Wybieraj! Jej wzrok padł natychmiast na 

porsche carrera. A chwilę później siedziała już za kierownicą i pędziła szerokimi ulicami, ścigana przez 



dwa radiowozy…  

 

Głupi sen trwał ledwie dwie sekundy. Przerwał go rzeczywisty ruch dwadzieścia metrów dalej. 

Dostrzegła, że wielki doberman w całkowitej ciszy skoczył przed siebie, szczerząc zęby w bladym 

poblasku księżycowej poświaty.  

Jezu, zaraz mnie zagryzie! – przemknęło przez głowę dziewczynie i wyszła na otwartą przestrzeń, aby 

dać lokajowi szansę na identyfikację.  

– Paks! – wrzasnął lokaj i pies, który już gotował się do skoku, skulił uszy i przywarował.  

– To panna Anita! – mężczyzna płynnym ruchem schował broń do kabury przy pasku i uniósł obie 

dłonie. – Co też panna wyprawia, chodzenie nocą po parku jest niebezpieczne! Jeszcze pies zwariowany 

jakiś, na swojego chce się rzucać! – klepnął dobermana w zad. – Niedobry Zefir, niedobry! Przecież to 

panienka Anita, głupolu!  

Pięćdziesięciokilogramowy głupol położył się na grzbiecie i zgiął łapy, demonstrując skruchę i pełne 

oddanie swojemu panu.  

– Już wracam do pokoju! – zadeklarowała dziewczyna i nie oglądając się na lokaja, powędrowała 

skrajem lasu, teraz już znacznie szybciej.  

Absolutnie bez wysiłku wspięła się po rynnie i wskoczyła na taras, uważając, aby nikt nie zobaczył, że 

wybrała najkrótszą drogę.  

Kiedy zamykała za sobą szklane drzwi, zegar wybił drugą w nocy. Jego potężny gong spowodował, że 

dziewczyna gwałtownie odwróciła się w stronę błyszczącej obok biurka z notebookiem tarczy – i tylko to 

uratowało jej życie.  

Kula wystrzelona z daleka przebiła szybę z lekkim brzękiem, musnęła włosy i z głośnym hukiem 

wwierciła się w boazerię tuż przy szafie.  

Druga, która powędrowała niemal tym samym torem, przeszyła lewe ramię dziewczyny i z impetem 

uderzyła w taflę wielkiego lustra.  

Upadkowi tracącej przytomność nastolatki towarzyszył potworny huk osypujących się dziesiątków 

nieregularnych odłamków szkła.  

Kiedy w drzwiach pojawili się rodzice Anity i lokaj z rewolwerem w dłoni, w pomieszczeniu panowała 

całkowita cisza. Tylko zasypana szkłem postać w czarnym golfie leżała na dywanie w kałuży własnej krwi.  

[…] 
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