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Aż pociemniało mu w oczach.  

Ukłucie było tak delikatne, że w normalnych warunkach szczupły chłopak nie zwróciłby na nie uwagi. 

Ot, samotny komar.  

Ale warunki, w jakich się znajdował, były skrajnie nienormalne.  

Już w chwili, kiedy udało mu się odnaleźć i otworzyć sejf, odniósł wrażenie, że nie jest w domu sam. 

A przecież doskonale wiedział, że właściciele posiadłości wyjechali na dwa tygodnie na Karaiby!  

Gdy odnalazł w dodatkowo zamykanej szafeczce sejfu płaskie czerwone pudełko, uśmiechnął się do 

siebie i delikatnie starł pot z czoła. Identyczne jak to, które przedwczoraj wyniósł z innej willi, w innej 

części kraju. Jak poprzednio, i teraz pogrzebał w szafie i znalazł małą walizeczkę.  

Tym razem czarną.  

Poprzednia była znacznie większa i granatowa, ale to przecież nie ma znaczenia. Zmieści się to, co 

ma się zmieścić.  

Schował do niej pudełko. Choć płaskie, miało format bloku rysunkowego i mogło się rzucać w oczy. 

A walizeczka raczej nie. 

Wycofał się po własnych śladach, przy ścianie, aby nie nadepnąć na dodatkowe zabezpieczenia 

elektroniczne. I w chwili, kiedy z walizką w ręku odwracał się do drzwi prowadzących w dół, do piwnicy, 

poczuł w prawym ramieniu to dziwne ukłucie...  

Cofnął się odruchowo, następując na niezbadany fragment dywanu. Żaden alarm nie zawył. Stało się 

jednak coś gorszego – zza drzwi wyłonił się wysoki, pięćdziesięcioletni mężczyzna z głęboko 

osadzonymi oczami i nieprawdopodobnie płaskim nosem.  

– Dzień dobry – powiedział niskim głosem, jakby spotkał kolegę umówionego w kawiarni. – I 

dobranoc.  

W tej chwili nogi odmówiły mu posłuszeństwa, oddech stał się krótki, a ostatni obraz, jaki pozostał 

w pamięci, to ubrana w rękawiczkę dłoń mężczyzny. Człowiek wciąż trzymał między palcami strzykawkę 

gotową do kolejnego ukłucia. Ale nie było to konieczne.  

Szczupły chłopak stracił czucie w nogach i osunął się na podłogę jak szmaciana lalka. Zapamiętał 

jeszcze tylko, że przed upadkiem twarzą na dębowy parkiet uchroniły go czyjeś mocne dłonie.  

A potem stała się ciemność. 



 

 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

 

   

– Gohhha...  

A wydawałoby się, że nie ma nic prostszego, jak oświadczyć, że boli głowa.  

Poczuł jednak, że w gardle tkwi jakaś potężna rura, a cały oblepiony jest plastrami.  

Leżał na miękkim łóżku i powoli do jego świadomości zaczęły docierać odgłosy. Jednostajne piknięcia 

bliskich i dalekich urządzeń, szum komputerowego wentylatora, szelest pracującej pompy... I zapach! 

Tego zapachu nie da się pomylić z niczym innym. Środki dezynfekujące, lekarstwa, woń sterylności, 

przychodni i – szpitala!  

Nie potrafił odnaleźć przyczyny, dla jakiej miałby się znaleźć w szpitalu. W głowie wciąż stado 

krasnoludków bawiło się młotami i kilofami, oddech regulowały urządzenia – nie bardzo mógł sobie 

pozwolić na ziewnięcie, choć czuł taką potrzebę. Bolała go też dolna partia pleców, ale za nic nie mógł 

tam sięgnąć. Kiedy zdecydował się uchylić powieki, białe światło uderzyło w oczy, jakby chciało wypalić 

je natychmiast. Nie pomogło odwrócenie głowy – źródło jasności zdawało się tkwić w suficie i górnych 

częściach ścian.  

Mrugając i roniąc łzy, rozejrzał się jednak. Zamierzał się zorientować w sytuacji, zanim nadejdzie 

dwóch ludzi, których głosy zbliżały się z każdą sekundą.  

Dziwne.  

Już kilkakrotnie lądował w szpitalu – miał taką świadomość, choć nie pamiętał teraz, dlaczego – ale 

nigdy nie zdarzyło mu się być podłączonym do tych wszystkich dziwnych urządzeń, które widywał tylko 

na amerykańskich filmach. A już na pewno nie leżał w jednoosobowej sali. Tylko co się stało?  

– ...to trzeba było mówić na początku – dobiegł wysoki męski głos. Od razu można było w nim wyczuć 

ogromne napięcie i niepewność. – Inaczej kroję faceta, którego mam wyleczyć, a inaczej takiego 

przeznaczonego na polowanie.  

– Polowanie?  

– No, wie pan, Kraina Wiecznych Łowów i te rzeczy...  

– Aha. No tak, ale jak pan zaczął, nasi szukali jeszcze tego ustrojstwa. Poza tym nie zamierzamy 

chłopakowi zrobić żadnej krzywdy.  

– I nie znaleźli?  

– Nie – ponuro odparł niższy głos. – Ani mieszkania, ani rodziny, ani kumpli. Zakamuflowany jest 

jakiś. Może trzeba będzie go bardzo konkretnie przesłuchać.  



– Eee, panowie! Co ja naprawię, to wy zepsujecie tymi swoimi przesłuchaniami... I pan mówi, że nie 

będzie trzeba krzywdzić. A co, załaskoczecie go?  

– Kto wie? Każdy z nas pełni w społeczeństwie pewną rolę – odparł niski, tubalny głos. – Pan leczy 

ludzi, a ja czasami wręcz przeciwnie. Ale powiem panu, że wcale nie robię tego z przyjemnością. Po 

prostu taka praca.  

Wsłuchiwał się w słowa, ale ich treść docierała do świadomości ze znacznym opóźnieniem. Nie tak 

wielkim jednak, żeby nie zdążył zamknąć oczu i znieruchomieć, zanim dwaj mężczyźni przekroczyli próg 

pokoju. Zresztą i tak mógł ruszać tylko głową. Już wiedział, że to nie bezwład – że był przypięty do łóżka 

pasami.  

Dlaczego?  

O co tu chodzi? 

Instynkt samozachowawczy nakazał mu udawać, że nadal pogrążony jest w letargu.  

– Kiedy z tego wyjdzie? – chciał wiedzieć człowiek towarzyszący lekarzowi.  

Przez chwilę panowała cisza przerywana tylko jednostajnymi odgłosami szpitalnych urządzeń.  

– Nie wiem – szepnął lekarz i dotknął policzka pacjenta.  

Tymczasem pacjent o mało nie wyskoczył ze skóry, i całą siłą woli powstrzymał się przed uchyleniem 

głowy.  

– Nie wie pan? Najlepszy lekarz od tych rzeczy...?  

– No właśnie. Gdybym był studentem, powiedziałbym panu: dwa dni. Ale dziś, po trzydziestu latach 

praktyki, mogę powiedzieć: nie wiem. Organizm ludzki to wciąż zagadka. Może się nie obudzić nigdy. 

Może za rok, tydzień, godzinę. A może już teraz doskonale słyszy nasze słowa?  

Chłopak poczuł falę mrowienia na karku. Czyżby lekarz wiedział?!  

A mężczyzna o niskim głosie aż tupnął, jak mały chłopiec.  

– Pan wie, jakie znaczenie mają dla nas jego słowa? Pan wie, ile jest warta cała ta operacja? I jakie 

fundusze już pochłonęła?! Musimy znaleźć drugie pudełko, tam będzie cały przepis. Zawartość 

pierwszego się kończy, sam pan powiedział, że większość poszła na tego małpoluda...  

– Ale to działa!  

– Działa, działa. I dlatego liczy się czas. Chcieli użyć Sękacza, żeby coś z niego wyciągnąć, ale ja 

twierdzę, że nie ma czasu na ceregiele. A teraz mamy czekać, aż ten gówniarz raczy się obudzić!  

– Wiem – krótko odparł lekarz. – Wiem, ile jest warta i ile pochłonęła. Jestem w firmie na tyle 

wysoko, że wiem. Będę mu powoli podawał środki pobudzające, może się wybudzi.  

– Dlaczego powoli? Czas się liczy, czas...  

– A jednak powoli. Chcemy, żeby się ocknął, a nie umarł, prawda? Poczuł, że igła wbita w dłoń 

przepuszcza płyn. Ciśnienie świadczyło, że jest tego sporo. Już w kilka sekund później serce 

przyspieszyło delikatnie. Ale i ból głowy dał o sobie znać ze zdwojoną siłą. 

– Zareagował – stwierdził lekarz. – Myślę, że za piętnaście minut będzie do pana dyspozycji.  

– Jednak? Dobrze. Kacper, budzimy się! – mężczyzna szturchnął go w żebra. – Za godzinę oddam 

panu chłopaka, doktorku. Może pan wycinać.  

Zabrzmiało to jak czarna przepowiednia. Wycinać? Co wycinać?!  



Mężczyźni wyszli.  

Chłopak jeszcze przez chwilę leżał bez ruchu, po czym zaryzykował uchylenie powiek. Nikogo. Tylko 

w oddali słychać pojedyncze damskie kroki – może pielęgniarka nadzoruje oddział?  

Podniósł głowę i obejrzał pasy krępujące dłonie i stopy. Grube, skórzane uchwyty nie dawały nadziei 

na zerwanie więzów.  

– Kacper? – szepnął do siebie i znieruchomiał. Nie miał pewności. – Mam na imię Kacper? Tak, na 

pewno... Chyba... W jednej chwili odkrył, że nie pamięta, kim jest: jak się nazywa, skąd pochodzi, 

dlaczego znalazł się w szpitalu. Uczucie byłoby przerażające, gdyby nie fakt, że całym jego strachem 

pożywiła się już wcześniejsza myśl: chcą mnie przesłuchać i... Matko jedyna, jak to? Coś mi wytną?! 

Przecież jestem zdrowy!  

Nie mógł czekać.  

Nie było na co!  

Szarpnął całym ciałem, jakby chciał zeskoczyć w stronę drzwi. Wiedział, że to się nie uda, ale szpitalne 

łóżko zaopatrzone w kółeczka przesunęło się o kilka centymetrów. Szarpnął więc jeszcze raz. I jeszcze.  

– Tak łatwo wam nie pójdzie! Czego wy w ogóle chcecie się dowiedzieć?  

Miał w głowie pustkę. Wyobrażał sobie przesłuchanie, podczas którego nie tylko nie będzie chciał 

odpowiedzieć na pytania, ale po prostu nie będzie mógł tego uczynić. Jakby ktoś skalpelem wyciął mu 

część pamięci... Skalpel! Chirurgiczny nóż leżący na srebrnej tacy był w zasięgu ręki. Gdyby ta oczywiście 

nie była skrępowana.  

Tymczasem mijały minuty, a chłopak zbliżał się do stoliczka chirurgicznego w tempie zaspanego 

żółwia. Kropelki potu spływały mu po czole, wilgotne dłonie wyrywały się, a wzrok niemal przyciągał 

narzędzie. I znów szarpnięcie! W pięć minut później usłyszał zbliżające się kroki.  

Znieruchomiał i spod przymrużonych powiek dostrzegł wysoką szczupłą pielęgniarkę. Zajrzała do 

pomieszczenia, badawczym wzrokiem obrzuciła pokój, po czym podeszła do łóżka.  

Jeśli mnie odstawi na miejsce, to po zabawie! – jęknął w duchu, ale nie mógł zareagować w żaden 

sposób. A kobieta pchnęła łóżko pod ścianę i westchnęła.  

– Następny się rzuca przez sen!  

Po czym przyciągnęła do łóżka mały, metalowy stoliczek. I wyszła.  

Niech żyją pielęgniarki!  

Chłopak wsunął rękę jak najgłębiej w obejmę i wygiął nadgarstek na zewnątrz. Zabolało, ale w takiej 

chwili nie przejmował się drobnym bólem. Palec wskazujący dotknął uchwytu skalpela. Narzędzie 

przesunęło się delikatnie i obróciło. Tym razem mały palec stykał się z uchwytem. Chłopak zacisnął 

drugą pięść i zagryzł wargę. Jeszcze pół centymetra, trzy milimetry...! Kciuk i palec wskazujący wreszcie 

zacisnęły się na nożu. Westchnął i obrzucił spojrzeniem wejście. Tym razem nikt nie zamierzał mu 

przeszkodzić – umilkło nawet dreptanie pielęgniarki. Wiedział, że skalpele są nieprawdopodobnie 

ostre. Ale to, czego doświadczył, i tak wprawiło go w zdumienie. Ledwie przytknął krótkie ostrze do 

skórzanego paska, ten pękł jak nitka. W ostatniej chwili chłopak powstrzymał ruch noża: jeszcze 

milimetr i przeciąłby dłoń.  

Uwolnił prawy nadgarstek i odłożył skalpel.  



Teraz bez najmniejszych problemów odpiął pasy krępujące lewą rękę i nogi. Powoli, lecz stanowczo 

wysunął z ust miękką rurę sięgającą mu do gardła. Niemal się zadławił, ale wreszcie mógł odetchnąć 

samodzielnie. 

Czy jednak był wolny?  

Wciąż w uszach brzmiały mu słowa mężczyzn – wiedział, co jest stawką w grze. Jednak, ku własnemu 

zdziwieniu, uspokoił się i jeszcze raz dokładnie obejrzał pokój. Urządzenia medyczne, narzędzia, butle 

z tlenem, gaśnica, półka z ubraniem... Czyżby to jego dżinsy i koszula? Jego kurtka? I wysokie wojskowe 

buty? Szalik? Jest zima?  

Luka w pamięci okazywała się jeszcze większa, niż sądził.  

Podniósł się gwałtownie i musiał zacisnąć zęby, żeby nie zawyć jak zraniony wilk.  

– Aaa...! – sapnął i złapał się za plecy. Potworny, przeszywający ból mijał powoli, ale krople potu 

zdążyły zalać mu czoło nową falą. Przed oczyma zatańczyły wielkie koła we wszystkich kolorach tęczy. 

– Co to jest?!  

Nie pamiętał, w jakich okolicznościach trafił do szpitala, ale sądząc po zasłyszanej rozmowie i 

sposobie, w jaki został przykuty do łóżka, nie zdziwiłby się, odkrywając na plecach ślad po kiju albo 

pałce. Nie był to jednak dobry moment na szukanie lustra. Na korytarzu skrzypnęły drzwi. Zaciskając 

zęby, zsunął się z łóżka i płynnym ruchem wyszarpnął tkwiący w dłoni wenflon. Pozostały dwa czujniki 

przyklejone do klatki piersiowej szerokimi plastrami. Przeszkadzał mu też bandaż owinięty wokół pasa, 

ale to mogło zaczekać. Szafka stojąca metr dalej kryła przeróżne butelki i pudełka. Otworzył ją, 

pamiętając, że zasięg kabli czujników jest ograniczony. Gdyby je zerwał, na pewno odezwałby się alarm. 

Tylko kilkanaście sekund szukał tego, o co mu chodziło. Widocznie z szafki korzystał czasem 

anestezjolog... Chociaż musiał być tradycjonalistą, dziś już rzadko używa się substancji, po którą sięgnął 

chłopak. Pielęgniarka zbliżała się znowu. Skoczył na łóżko, złapał w zęby rurę z tlenem i wetknął dłoń 

w pasy – na pierwszy rzut oka kobieta mogła nie dostrzec rozcięcia.  

I nie dostrzegła. 

Kiedy pochyliła się nad pacjentem, ten nagle otworzył oczy i objął jej szyję ramieniem. Wolną dłonią 

zatkał kobiecie usta. Zaskoczona szarpnęła się i wciągnęła w płuca haust powietrza. O to chodziło.  

Przytknięta do warg gaza z chloroformem zadziałała jak powinna – kobieta westchnęła, spojrzała w 

górę i jak rażona gromem upadła na chłopaka.  

– O, nie...! – jęknął, znów odczuwając przeszywający ból w plecach. Natychmiast jednak wciągnął 

kobietę na łóżko i rozpiął jej biały kitel.  

Stojąc nad nią, oderwał delikatnie plaster przytrzymujący czujnik i w ułamku sekundy przełożył go z 

całym urządzeniem tuż nad biustonosz pielęgniarki. Tak samo postąpił z drugim czujnikiem, 

umieszczonym bardziej na środku klatki piersiowej. Dźwięk, który rozległ się na korytarzu, przeraził go 

w pierwszej chwili. To jednak tylko brzęczał cicho telefon. Nie zawył żaden alarm, jednostajny odgłos 

odtwarzający pracę serca przyspieszył lekko, a wykres na szerokim monitorze spłaszczył się i wydłużył.  

Nie miał pojęcia, co to ma oznaczać. Odwracając głowę, dostrzegł jeszcze coś – skórzany pas ukryty 

pod kitlem, przechodzący nad ramieniem kobiety. Co to ma być?  

Wystarczyło spojrzenie w dół, aby przekonać się, że pielęgniarka nosi przy sobie nie tylko strzykawki. 

 Pod lewym ramieniem tkwił wsadzony w wiszącą kaburę spory pistolet. Chłopak odpiął zatrzask i 

wziął broń do ręki.  



– No, to waży z kilogram! – zdziwił się. Myślał przez chwilę, po czym postanowił się ubrać i wetknąć 

sobie pistolet za pasek, z tyłu. Miał nadzieję, że akurat teraz nie sprawdzi się porzekadło, iż każda broń 

raz w swoim życiu wypali samoczynnie.  

Jak ryś rzucił się na swoje ubranie, a w chwili, kiedy dopinał dżinsy, trzasnęły drzwi na końcu 

korytarza. Szybko porwał broń. 

– Idiota! – przeklinał siebie, rozglądając się gorączkowo. – Zamiast zmiatać od razu, ubieram się jak 

panienka...  

Schował pistolet – nie bardzo wiedział, czy potrafiłby go użyć – i zdjął ze ściany gaśnicę. Jednym 

szarpnięciem zerwał z niej plombę. Nacisnął lekko wyzwalacz i ukrył się za białym parawanem, plecami 

oparty o stos prześcieradeł. Ale mężczyźni przeszli bez słowa obok jego pokoju. Szybkim krokiem 

zmierzali w stronę, gdzie zwykle urzędowała pielęgniarka.  

– Pani Haniu! – zawołał nagle lekarz. – Hania! Czemu nie odbierasz telefonu...?  

– Może jest w toalecie? – zastanowił się drugi mężczyzna.  

Nie czekał na rozwój wypadków. Póki ci dwaj zajęci są szukaniem pielęgniarki, trzeba działać.  

Zrezygnował z zabierania butów.  

Nie wypuszczając gaśnicy, z kurtką pod pachą boso wyskoczył na korytarz. Po lewej zobaczył szeroki 

hol i półokrągłą ladę. Za nią zapewne siedziała zwykle pielęgniarka. A może strażniczka? Potrząsnął 

głową. Zapach chloroformu wywoływał dodatkowy ból głowy, senność i łzawienie. A przecież łupanie 

pod czaszką, z jakim się obudził, i rozdzierające palenie w dolnej części pleców same w sobie stanowiły 

nie lada rozrywkę...  

Musiał się skupić.  

Kiedy mężczyźni zniknęli za zakrętem, przeskoczył korytarz i skręcił w prawo. Zignorował tkwiącą w 

suficie kamerę z nadzieją, że przemknął jak błyskawica. W locie zakładał kurtkę, aby mu nie 

przeszkadzała. Hol kończył się drzwiami, za którymi dostrzegł następną małą salę z pacjentem. Na 

moment zawiesił wzrok na trzydziestoletnim mężczyźnie śpiącym na szpitalnym łóżku. Wysoki człowiek 

podłączony do specjalistycznych urządzeń nie był unieruchomiony pasami, ale i tak nie mógłby wstać 

– jego prawa ręka została uniesiona i unieruchomiona na specjalnym wyciągu. Biały rękaw krył ją całą, 

a na specjalnym rozszerzeniu łubków opierała się niezabandażowana dłoń...  

– Ehhh... – wciągnął powietrze chłopak i poczuł się tak, jakby ktoś zaprosił go do potwornej gry. 

Jeszcze raz obrzucił pacjenta spojrzeniem.  

– Boże, co się tu dzieje?! – wyszeptał i na kolejne trzy sekundy przylepił nos do szyby.  

Ręka na wyciągu była znacznie dłuższa niż ta, która spoczywała swobodnie wzdłuż ciała. Była 

potężniejsza, masywna. Do tego z rękawa wystawała szorstka szczecina brązowych włosów. I sama 

dłoń – długie palce z potężnym kciukiem... Nie był ekspertem, ale wystarczająco wiele razy odwiedził 

zoo, aby pozbyć się wątpliwości. Normalnie, zdrowo wyglądający mężczyzna trzymał na wyciągu nie 

swoją rękę! Takie łapy mają tylko małpy, gibbony, goryle! Potrząsnął głową i dopiero teraz, po dłuższej 

chwili, znów zaczął oddychać.  

Oderwał się od szyby i rozejrzał dokładnie.  

Po lewej zauważył pojedyncze drzwi windy. Podbiegł do nich i nacisnął przycisk przywołujący kabinę. 

Na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu pojawiła się cyfra 12. Ale nic nie informowało, na którym piętrze 



znajduje się w tej chwili. Nie mógł wyjrzeć przez okno, by ocenić sytuację, bo żadnego okna w pobliżu 

nie dostrzegł.  

Skupił się na wyświetlaczu, odpychając od siebie wszelkie wnioski, jakie nasuwał przed chwilą 

obejrzany zza szklanych drzwi obraz.  

– Jedenaście... – szepnął, patrząc na zielone cyfry. – Dziesięć, dziewięć...  

Kroki mężczyzn znów dobiegły zza zakrętu. Tym razem były szybkie i stanowcze.  

– Chłopak śpi, słyszę maszynerię – wysokim głosem poinformował lekarz. – A masz pan tu kogoś 

jeszcze na tym poziomie?  

– Tego z ręką. Ale on też śpi. No i jeszcze dziewuszkę. Ona jest obudzona, ale przypięta. A poza tym 

absolutnie nikogo.  

– To sprawdzamy tych, co są – odparł niski głos i wpadli do sali, w której zostawili pacjenta.  

A pacjent odliczał, delikatnie poruszając bladymi ustami:  

– ...sześć, pięć... 

– Hania! – krzyknął lekarz. – Żyje, to zapach chloroformu!  

Do uszu chłopaka doszedł metaliczny dźwięk. Skojarzył go od razu: przeładowywanie pistoletu.  

– Ile stąd jest wyjść? – warknął mężczyzna o niskim głosie.  

– Dwa – odpowiedział natychmiast lekarz.  

– Cztery – szepnął chłopak.  

Na czwórce wyświetlacz stanął i przez długie trzy sekundy nie działo się nic. Poczuł, że stado mrówek 

wybiega mu na plecy a po czole spływają krople potu. W tym oświetlonym zaułku był jak mucha na 

suficie – żadnej kryjówki, żadnej ucieczki! Chyba że schowa się w wielkim koszu na bieliznę i przykryje 

prześcieradłem, jak w taniej komedii!  

– Jakie dwa? – chciał wiedzieć człowiek z bronią.  

– To, przez które weszliśmy, ale tam jest potrzebna karta magnetyczna...  

– I?  

– Normalna winda prowadząca na poziom zerowy.  

W tym momencie nad drzwiami windy rozległ się cichy gong i drzwi powoli, bardzo powoli rozsunęły 

się. Chłopak wpadł do środka i zlustrował wnętrze. Nie miał pojęcia, dlaczego to robi, ale natychmiast 

zauważył w kącie pod sufitem małe oko kamery. Uniósł gaśnicę i zwolnił blokadę. Strumień piany 

zasłonił całe urządzenie. O to chodziło.  

Porzucił cieknącą gaśnicę i nacisnął zero. Teraz dopiero dostrzegł, że jest ono położone na samej 

górze piramidy przycisków. Odczekał sekundę i wcisnął jeszcze dwunastkę i dwójkę.  

– Wszedł do windy, szybko! – usłyszał jeszcze krzyk i wykonał najdłuższy skok z miejsca, jaki udało 

mu się w życiu zrobić. 

 

• • • 

 



Mężczyzna dobiegł do drzwi w chwili, kiedy się zatrzaskiwały. Nie próbował ich sforsować ciałem, 

nie walił w nie pięścią. Po prostu zawrócił i podbiegł do lady pielęgniarki. 

– Macie tu łączność z poziomem zero? – ryknął. – Alarmową?  

– Czerwona słuchawka – dobiegł głos lekarza, zagłuszany bełkotem pielęgniarki. Po chwili 

pojedyncze głośne dźwięki urządzenia monitorującego pracę serca wysokim tonem dały znać, że 

czujniki nie widzą już żywego organu. Zapewne lekarz odłączył je od kobiety.  

– Jedzie do was winda – rzucił do słuchawki człowiek z bronią. – Chłopak w środku jest uciekinierem 

i macie go zatrzymać za wszelką cenę... Co? Na dwunasty? Zwariował? Dobra, obstawiajcie wyjście.  

Chwiejne kroki pielęgniarki świadczyły, że kobieta dobudziła się na tyle, by zająć swoje stanowisko. 

– Jak to się stało? – szorstko zapytał uzbrojony człowiek. – Przypięty pasami, osłabiony, nastoletni 

Kacperek i uzbrojona agentka. Wydawałoby się, że gość nie ma szans...  

– Nie wiem, on to zrobił tak szybko... – próbowała się usprawiedliwić.  

– Mówili ci, że to cichociemny?  

Kobieta westchnęła.  

– Byłam pewna, że to żarty, że mnie nabierają. Jest taki młody!  

– Dobra – uciął rozmowę mężczyzna. – Doktorku, czekaj na nas u siebie, my jedziemy na poziom 

dwunasty.  

– Dwunasty? – zdziwił się lekarz.  

– Tak. Pojechał na dwunasty. Nie wiem, co knuje, ale po raz pierwszy od dawna zaczynam się bać. 

On jest... nieobliczalny. Dobrze przynajmniej, że nie ma broni. Poczekali, aż winda pojawi się przed 

nimi. W tym czasie lekarz odebrał brzęczący telefon.  

– Strażnicy informują, że winda pojechała na dwunasty, potem wróciła na pierwszy i doszła do nich. 

Ale w środku już nikogo nie było.  

– Myśli pan, że chłopak może być na pierwszym? – zapytała kobieta. Szybko odzyskiwała siły.  

– Eeee. Raczej odesłał windę, żeby nas zmylić. Wszedł do kabiny, kopniakiem wypchnął stamtąd 

opróżnioną częściowo gaśnicę i zaklął siarczyście. 

– A ty gdzie masz broń? – krzyknął jeszcze do kobiety, kiedy drzwi się zamykały.  

– Musiał zabrać...  

Szelest windy był jedynym odgłosem, jaki po nich pozostał.  

Chłopak znów zaczął oddychać.  

Gdyby przyszło im do głowy zerknięcie do kosza z brudną pościelą, byłoby po zabawie. Teraz 

zaryzykował wychylenie głowy spod prześcieradła. Kiedy wskoczył do kosza, razem z nim przejechał 

dobry metr i boleśnie uderzył kolanem w przeciwległą ścianę. Ale nic więcej nie musiał robić – brudna 

pościel zasypała go natychmiast. Teraz wyszedł i zerkając na ściany i sufity, wzrokiem szukał kamer. Ani 

raz nie pozwolił sobie na spojrzenie za szklane drzwi. Człowiek-małpa nie był w tej chwili problemem 

wartym roztrząsania.  

Jedną kamerę zauważył przy stanowisku pielęgniarki-strażniczki. Druga spoglądała na całą długość 

korytarza.  



Sięgnął do kosza po pistolet i znów rozrywający ból w plecach wycisnął łzy z oczu. Nie czekał jednak 

– trzymając broń za lufę, rozpędził się i z wyskoku poczęstował kamerę rękojeścią. Drugiej nie ruszał – 

awaria jednej może być przypadkowa, w dwie zepsute nikt nie uwierzy. Lekarz wyłączał właśnie 

urządzenia, które do niedawna monitorowały pacjenta. Odwrócił się dopiero w chwili, kiedy resztki 

kamery upadły na podłogę wraz z chłopakiem. Odwrócił się – i znieruchomiał. Jak kamienna rzeźba 

wpatrywał się w lufę pistoletu, skierowaną w jego stronę. Potem uczynił krok w tył i uderzył plecami w 

wielki aparat. Kiedy głową stuknął w półkę przy ścianie, siwa czupryna obsunęła się na prawą stronę 

łysej głowy. Mężczyzna odruchowo poprawił perukę i uniósł dłonie.  

– Panie Kacprze, proszę mi nic nie robić, ja jestem tylko lekarzem, pionkiem...  

Chłopak pokazał mu gestem, aby się nie odzywał. Mechanicznie – zupełnie o tym nie myśląc – 

odbezpieczył pistolet. Podszedł do mężczyzny i szepnął:  

– Wyprowadź mnie stąd.  

Nie dodał żadnych gróźb, rozkazów i ozdobników. Po prostu ruszył pistoletem – to wystarczyło.  

Mężczyzna w białym fartuchu skinął głową. Jego blada pomarszczona twarz przypominała teraz 

pacjenta po nieudanej operacji. Drżące dłonie i w mig zaschnięte wargi świadczyły o przerażeniu. Ale 

chłopakowi nie było żal tego człowieka. Pamiętał dokładnie jego słowa.  

Kraina Wiecznych Łowów.  

Lekarz – a nie miał nic przeciwko wysłaniu tam bezbronnego, skrępowanego pacjenta.  

– Potwór – wyrwało mu się.  

Mężczyzna nabrał powietrza w płuca, jakby chciał skomentować to jedno słowo, ale tylko pokręcił 

głową i przygarbił się mocniej. Podeszli do oszklonych drzwi dzielących korytarz na połowę. Lekarz 

sięgnął do prawej kieszeni i powoli wyjął stamtąd plastikową kartę. Przeciągnął nią przez czujnik, na 

którym zapaliła się zielona dioda. Teraz wystarczyło pchnąć drzwi.  

Przeszedł korytarzem w prawo i wskazał palcem metalowe rozsuwane przejście w głębi.  

– To druga winda. Prowadzi na poziom zero od strony parkingu.  

Chłopak dostrzegł kolejną kamerę, skierowaną dokładnie na windę. W środku zapewne znajdzie 

kolejną...  

– A tu, po prawej co jest?  

– Tu? Sala z pacjentką. A tam – lekarz wyraźnie się uspokoił, jakby przekonany, że skoro nie zginął 

od razu, nie ma do czynienia z wariatem – taki magazynek.  

Chłopak popchnął mężczyznę do środka i zapalił światło.  

– Magazynek? – zmarszczył czoło na widok ścian zastawionych regałami ze środkami medycznymi, 

ale i kaftanami bezpieczeństwa, i setkami strzykawek. – Proszę zdjąć kitel, buty, koszulę i perukę – 

polecił mężczyźnie. Ten zaryzykował odwrócenie się do chłopaka i uniósł brwi.  

– Koszulę? 

Nie doczekawszy się odpowiedzi, wykonał polecenie.  

Chłopak – wciąż bez słowa – rzucił mu kaftan bezpieczeństwa.  

– Założyć – polecił.  



Wszystkie czynności, łącznie z wydawaniem rozkazów, wykonywał mechanicznie, jakby angażował 

w to tylko połowę swojego umysłu. Reszta usilnie pracowała nad opanowywaniem fal paniki, które raz 

po raz go atakowały.  

Realne zagrożenie. Ludzie z bronią. Lekarz sadysta. Pistolet w mojej ręce. I potworna, czarna dziura 

w pamięci! Czy to jakaś gra?  

Nic jednak nie wskazywało, żeby miał do czynienia z primaaprilisowym żartem.  

Wciąż bez słowa założył koszulę lekarza, na to swoją kurtkę, kitel, na głowę wcisnął siwą perukę. 

Półbuty były trochę ciasne, ale nie zamierzał chodzić w nich zbyt długo.  

Mężczyzna, choć trzy razy starszy, był podobnego wzrostu i budowy ciała. Chyba już zrozumiał 

zamysł chłopaka, bo pokręcił tylko głową.  

– Nie uda ci się, ale pomysł jest śmiały. Będę cię pamiętał jako najodważniejszego dawcę.  

– Cicho! – huknął chłopak i dowiązał długie rękawy kaftana bezpieczeństwa do prętów stalowego 

regału. Mężczyzna został skutecznie unieruchomiony. Chłopak ponownie spojrzał w jego twarz, bardzo 

zmienioną przez całkowite pozbawienie głowy włosów, i zatrzasnął drzwi magazynka.  

Jeszcze raz sprawdził perukę. Nie powinna się zsunąć. Pozostawało tylko dostać się do windy.  

Kiedy znalazł się na korytarzu, usłyszał te same dźwięki urządzeń, które towarzyszyły jego 

przebudzeniu. W sekundę później zagłuszył je pojedynczy, krótki krzyk. Ale niewiele miał wspólnego ze 

strachem czy bólem – jakaś dziewczyna po prostu wzywała kogoś do siebie. 

  – Halo! – powtórzyła jeszcze głośniej.  

Dźwięk dochodził z drzwi obok.  

„Sala z pacjentką” – stwierdził lekarz. Ciekawe, czy też przeznaczoną do przesłuchania...  

Wahał się tylko chwilę.  

Pchnął drzwi i przystanął tuż za progiem. Niewielki pokój przypominał ten, w którym on sam walczył 

ze skórzanymi pasami. Identyczne nieokreślone źródło białego światła, podobne urządzenia, nawet 

szafka z medykamentami. Tylko pacjent inny...  

– Cicho! – zażądał od dziewczyny leżącej na łóżku. Była zakuta w skórzane kajdany, takie, z jakich on 

sam wydostał się tak niedawno.  

– Co to ma być? – wybełkotała, najwyraźniej niedobudzona. Poruszyła głową i kasztanowe włosy 

rozsypały się na płaskiej poduszce. Duże brązowe oczy osadzone nad wydatnymi kośćmi policzkowymi 

zerknęły niepewnie w stronę chłopaka. – Czemu ja się nie mogę ruszać, co? Kto mnie związał i co ja 

tutaj właściwie robię? Ojczulek sobie przypomniał o córeczce? Nie za późno troszeńku? Miałam dla 

niego coś zrobić i mnie uśpili? I co to za maskarada z tą peruką na twojej łepetynie?  

Nie wiedział, co zrobić. Miał prawo sądzić, że tę dziewczynę czeka równie paskudny los, jaki obiecano 

jemu samemu. Zostawić ją tutaj i uciekać? To logiczne. Trzeba ratować własną skórę. Z dziewczyną 

chwiejącą się na nogach nie da się ani szybko przemieszczać, ani skutecznie schować. Wzruszył więc 

ramionami i odwrócił się w stronę drzwi.  

Ale nie ruszył.  

A gdybym to był ja? Moja dziewczyna? Mama? Nie pamiętał, czy ma dziewczynę, słowa „mama” nie 

skojarzył z żadną wyrytą w pamięci twarzą.  

Straszne.  



– Co jest, kurde, młody? Będziesz tak sterczał jak słup soli?  

Młody?  

Była co najwyżej w jego wieku, a może nawet dzieliły ich dwa lata. Znów wzruszył ramionami i 

podbiegł do niej bez słowa. Odpiął pasy lewej ręki i zsunął z niej koc. 

Biała szpitalna koszula była podciągnięta do połowy ud.  

– Co to ma być, podglądanie za darmo? – wysyczała i wolną ręką obsunęła koszulę.  

Uwolnił jej drugą stopę i wówczas dopiero spojrzał w rozwarte szeroko oczy.  

– Zatkaj się, drobiażdżku – szepnął. – Gdybym sobie chciał pooglądać damskie nogi, w kiosku kupię 

na pęczki odpowiednie gazetki. Ratuję ci tę odleżaną pupcię, więc z łaski swojej trochę grzeczniej 

proszę.  

Przekrzywiła głowę i nachyliła twarz tak, że ich nosy niemal się stykały.  

– Co mi ratujesz? I dlaczego? Co to w ogóle za jakaś tania farsa? – rozejrzała się, przechylając całe 

ciało do przodu.  

Przez sekundę w rozcięciu koszuli mignęły jej kształtne, okrągłe piersi.  

Chłopak zmarszczył czoło i jeszcze raz obrzucił wzrokiem to miejsce. Nie w głowie mu było 

podglądanie – po prostu klatka piersiowa dziewczyny została posmarowana jakąś brązową 

substancją... Nie mógł jednak teraz skojarzyć, co to oznacza.  

– Jesteś w szpitalu. Ja jeszcze przed chwilą byłem w podobnej sali. Zwiałem im, bo usłyszałem, że 

chcą mnie przesłuchiwać. Nie mam bladego pojęcia, o co im chodzi, ale nie będę czekał. A ciebie chyba 

też nie sprowadzili dla wycięcia wyrostka. Boisz się kogoś?  

Spojrzała na niego jak na karalucha.  

– Boję się jak wszyscy diabli – powiedziały wydatne, mocno wykrojone usta. – A ty co, chcesz zostać 

moim błędnym rycerzem i sklepać machy kilku wiatrakom?  

Sposób, w jaki się wyrażała, nie pasował do delikatnych, niemal klasycznych rysów. A jednak mówiła 

płynnie, odwołując się do literatury – pamiętał przecież przygody Don Kichota i jego wojnę z 

wiatrakami.  

– Buntowniczka? – zaryzykował pytanie, podając jej błękitny szlafrok wiszący na haku przy drzwiach. 

– Nie, sierotka Marysia – odparła. – Spadamy stąd czy zapuszczamy korzonki? Może ktoś sprawdza, 

czy jestem dość zaradna?  

Teraz on zbliżył się do dziewczyny. Ujął ją za ramię i pokręcił głową. 

  – To nie żadne testy. Facet, któremu zwiałem, biegał za mną z odbezpieczonym gnatem – sięgnął 

po broń i uniósł na wysokość twarzy. – Jeśli chcesz się przekonać, co to za gra, zostań. A jeżeli chcesz 

żyć, rób, co każę.  

Jej duże oczy rozszerzyły się jeszcze bardziej.  

– Jeżeli chcę żyć?  

Machnął ręką i w dwóch słowach wytłumaczył jej, co ma robić.  

W minutę później szła grzecznie w stronę windy.  

– Dobrze, panie doktorze – odezwała się w chwili, kiedy mijali kamerę obserwującą korytarz.  



Człowiek, który widział ich na monitorze, mógł dostrzec tylko plecy, musiał zatem uznać, że lekarz 

prowadzi dokądś pacjentkę. Mężczyzna w kitlu nacisnął przycisk windy i tym razem czekał tylko kilka 

sekund.  

– Prosz... – szepnął i wskazał dziewczynie rozsuwające się drzwi. Sam przeszedł próg windy nagłym 

wykrokiem, obracając się jednocześnie wokół własnej osi i pochylając głowę za ramieniem dziewczyny. 

W sumie wyglądało to jak pierwsze kroki na kursie rumby, ale twarz pozostała ukryta i dla kamery na 

korytarzu, i dla tej, która wciąż czujnie obserwowała windę. Na szczęście nie pomylił się w 

przewidywaniach – szklane oko zamontowano w tej samej pozycji, co w poprzedniej kabinie. Bez słowa 

nacisnął zero i jeszcze bardziej zwiesił głowę. Winda ruszyła.  

– W górę? – zdziwiła się dziewczyna, szepcząc tuż przy jego uchu.  

Pokiwał głową.  

Od jakiejś chwili było dla niego jasne, że znajdują się głęboko pod ziemią. Układ klawiszy w windzie, 

brak okien i słowa lekarza, twierdzącego, że można się dostać na poziom zerowy – nie na parter – 

uświadomiły mu prawdę. Mimo że mieli do czynienia z nowoczesnym dźwigiem, dziesięciosekundowa 

podróż dłużyła się jak piesza wędrówka przez Saharę podczas lata stulecia. Wreszcie kabina 

przyhamowała a ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazał zero. 

Drzwi rozwarły się i oboje opuścili windę. Tu już nie było kamery.  

– A cóż to za akwarium? – skrzywiła się dziewczyna, zatrzymując się przed wielką szybą wmontowaną 

w ścianę szeroką na cztery metry.  

Identyczne okna zagradzały drogę z wszystkich stron – wylot windy otoczony był po prostu 

pomieszczeniem z cegieł i szkła.  

– Parking – stwierdził Kacper, choć było to oczywiste.  

Przed sobą ujrzeli równe rzędy samochodów ustawione pod szarym, betonowym sufitem. Kilku 

mężczyzn spieszyło właśnie w stronę zaparkowanych pojazdów, długowłosa blondynka niepewnie 

manewrowała srebrnym fordem, powoli przetaczając pojazd przez progi zwalniające.  

Chłopak spojrzał w górę.  

Przez szybę dostrzegł gładki sufit na wysokości pięciu metrów. Masywne, grube, betonowe filary, 

łączące go w wielu miejscach z podłożem parteru uświadomiły, że nad nimi musi się znajdować 

wielopiętrowy gmach.  

Bez problemu rozpoznał miejsce, które miał przed sobą.  

Zerknął na dziewczynę.  

Też chyba nie miała wątpliwości, co widzi za szkłem: podziemny parking jednego z największych 

supermarketów był na tyle charakterystyczny, że nie mogło być mowy o pomyłce. Ale w jej wzroku 

dostrzegł jeszcze coś. Szeroko otwarte powieki i wielkie źrenice prócz zdziwienia wyrażały paniczny 

strach, zwierzęce niemal przerażenie. Dziewczyna oddychała głośno szeroko otwartymi ustami a 

zaciśnięte pięści drżały, zbliżając się powoli do wielkiej przezroczystej tafli.  

– Ty draniu – wyszeptała. – Nic nie mówiłeś! Ty sakramencki, śmierdzący draniu...  

Kacper uniósł powieki, nie spojrzał na nią jednak – wciąż oparty o drzwi windy obserwował 

otoczenie.  

– Te komplementy to pod moim adresem?  



Nie zareagowała.  

Stała zupełnie bosa na zimnym betonie, ubrana tylko w szpitalną koszulę i szlafrok. Lodowaty 

powiew przedzierał się przez wąskie szczeliny między szybami i poruszał jej włosami. Ale zdawała się 

zupełnie nie zwracać uwagi na temperaturę. 

  – On to zbudował. Wlazł do spółki. Sukinkot, to zaszło aż tak daleko...  

Kacper otwartą dłonią pomachał jej przed oczyma.  

– Co się dzieje?  

Nie mógł sobie pozwolić na spojrzenie dziewczynie w oczy. Wciąż nie był bezpieczny a nawet jeśli w 

tej chwili nie obserwuje ich oko kamery, poszukujący ich mężczyźni już wiedzą, że druga winda 

osiągnęła poziom zero. Jeśli miałby tu czekać, równie dobrze mógł wrócić na dół.  

Skoczył do jedynych drzwi, wstawionych w szklane pomieszczenie dokładnie na wprost windy. 

Nacisnął klamkę, szarpnął raz i drugi, po czym wściekle kopnął w szybę. Nie interesowało go, co 

powiedzą ludzie, słysząc brzęk tłuczonego szkoła, i kto za to potem zapłaci.  

Tymczasem jedyne, co udało mu się stłuc, to była prawa pięta. Zmrożona, osłonięta tylko ciasnym 

półbutem, po spotkaniu z hartowanym szkłem zbuntowała się i wysłała sygnał piekącego bólu.  

– Sssss, by to diabli! – zawył i przykucnął. Wciąż jednak lustrował teren – na parking ciągle przybywali 

nowi ludzie. Objuczeni zakupami rozglądali się w poszukiwaniu swoich samochodów. Nikt nie zwracał 

uwagi na chłopaka za szybą, bo po prostu nikt go nie dostrzegł. Ale w każdej chwili mogła się pojawić 

ekipa poszukiwawcza.  

Wściekle włożył dłonie w kieszenie fartucha. Zacisnął palce na krawędzi karty magnetycznej, którą 

pozostawił tam lekarz, i gorączkowo myślał.  

– Z tyłu – szepnął do siebie i powędrował w miejsce, gdzie szklana płyta spotykała się z szarym 

betonem potężnego słupa, wewnątrz którego poruszała się winda. Szkło przylegało dokładnie i do 

żadnego tyłu słupa po prostu nie dało się dotrzeć. Musieli wyjść przez drzwi albo wcale.  

– Wychodzimy czy będziesz tak gadał do siebie przez cały dzień? – łagodnie zapytała dziewczyna. To 

była zupełnie inna nastolatka niż ta, która przed dwiema minutami wyzywała tajemniczego 

sakramenckiego drania. 

– Wychodzimy, jasne! – krzyknął i stuknął pięściami w szklane drzwi. – Oczywiście, wychodzimy! 

Baranem, taranem! Panie przodem!  

Nie dokończył, kiedy tuż obok drzwi zatrzymał się samochód. Pojazd pamiętał pewnie lata 

sześćdziesiąte dwudziestego stulecia, ale cichy pomruk silnika świadczył, że Gaz 69 ma się zupełnie 

dobrze. Zza kierownicy wyskoczył szczupły trzydziestoletni mężczyzna w żółtej puchowej kurtce i nie 

zamykając za sobą drzwi podszedł ze śrubokrętem do przodu samochodu. Przykucnął i powoli zaczął 

dokręcać tablicę rejestracyjną.  

– Diabli nadali! – warknął Kacper. – Teraz można by wskoczyć mu na pakę i nawet by się nie 

zorientował.  

– To chodźmy – dziewczyna podeszła do niego.  

– Jasne! – chłopak otwartą dłonią wskazał pancerną szybę. – Jak powiedziałem, panie przodem.  

– Dżentelmen... – szepnęła a w jej tonie nie było napastliwej nuty. Wyciągnęła dłoń i Kacper przez 

chwilę myślał, że dziewczyna chce go ująć za rękę. Ale nie – spokojnym ruchem wysunęła mu 



spomiędzy palców plastikową kartę i wetknęła w jedną z dwóch szczelin na panelu windy. – Pchnij – 

rozkazała, a do reszty oszołomiony chłopak wykonał polecenie.  

Drzwi ustąpiły bez żadnego oporu. Wepchnęła mu kartę do kieszeni kitla, sama wskoczyła zwinnie 

na tył samochodu i zaczekała, aż milczący Kacper zajmie miejsce obok niej. Szklane drzwi zamknęły się 

bezszelestnie. Buda gaza nie była tym, co zziębnięci podróżni widują w marzeniach; nakryte 

brezentową plandeką metalowe pudło okazało się ciemne, leżąca z tyłu brudna karimata prawie nie 

chroniła przed zetknięciem z kanciastym podłożem. Przez szpary między plandeką a konstrukcją wiał 

zimny wicher, mrożąc na kość pogrążone w szarej ciemności ręce i nogi. Mimo to nie wysiedliby za nic 

w świecie. Oto otworzyła się przed nimi brama ku wolności. Kacper zdjął swój kitel i kurtkę. Bez słowa 

podał ją dziewczynie, a sam złożył białe ubranie i usiadł na nim. 

   

 

[…] 
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