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Zaginiony żeglarz
◆ 

Mateusz Bohdanowicz

Pewnego jesiennego dnia, w 1756 roku, siwy żeglarz, zwany Koftem, postanowił 
zabrać swojego 28-letniego syna na ważny rejs. Chłopak także uwielbiał pływać 

statkiem, jak jego ojciec, więc chętnie przystał na jego propozycję. Już po paru dniach 
razem z załogą wypłynęli w potężne morze.

Koft był kapitanem okrętu i jego prawowitym właścicielem. Był rosły i mocno 
zbudowany, zaś jego syn o imieniu Whili – chudy i mizerny. On także miał swój 
własny statek, którym od paru lat wypływał w dalekie podróże – głównie w celach 
handlowych. Tym razem również musieli dostarczyć towar, tylko że w większych 
ilościach i do znacznie większego miasta o nazwie Rinklowd.

Po kilkunastu dniach zaczęli zbliżać się do celu. Kiedy ląd był w zasięgu ich 
wzroku, ujrzeli tętniące życiem, urokliwe miasto. Na brzegu były zacumowane 
dziesiątki statków, stworzonych do różnych zadań. Z kominów domów unosiły 
się smugi dymu, a z ulic dobiegał hałas kupców namawiających przechodniów 
do nabywania ich towarów. Ojcu Whiliego z trudem udało się znaleźć miejsce 
do zakotwiczenia statku. Gdy już to zrobił, oznajmił Whiliemu, że może pójść 
i pozwiedzać miasto, ale ma wrócić na pokład najpóźniej przed zmierzchem, a on 
w tym czasie załatwi jeszcze parę spraw z załogą statku. Chłopak chodził po uli-
cach i rozglądał się ciekawie. Często zatrzymywał się przy różnych straganach 
i podziwiał kolorowe szaty, porcelanowe naczynia, pamiątki i wiele więcej, lecz jego 
największą uwagę przyciągnął drewniany budynek z wielkim napisem Tawerna. 
Wchodząc do środka, nie zauważył tajemniczej postaci podążającej za nim już od 
paru minut. Gdy Whili zamówił sobie dobre, ciemne piwo, zaczął szukać jakiegoś 
wolnego miejsca przy stole. Niestety bez skutku. Wszystkie miejsca były zajęte, 
oprócz jednego w samym końcu sali, przy którym siedział człowiek o nieciekawym 
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wyglądzie. Jego potargane włosy zakrywały mu całą twarz, na której widniał prawie 
niedostrzegalny uśmieszek.

– Mógłbym się dosiąść? – spytał niepewnie chłopak.
– Tak – w odpowiedzi usłyszał zadowolony głos, który obudził w nim grozę. Siadając 

do stołu, spostrzegł, że mężczyzna nie mógł ukryć uśmiechu. Siedział w bezruchu i co 
jakiś czas spoglądał na niego.

Po kilku kwadransach Whilii postanowił, że pora wracać na statek. Wstał od stołu, 
oddał kufel po piwie i zaczął kierować się do wyjścia. Ku jego zdziwieniu mężczyzny, 
z którym siedział, już nie było. Postanowił, że to zignoruje, lecz pomimo wszystko 
jego serce zaczęło bić nieco szybciej. Przyspieszył trochę i już miał sięgnąć za klamkę, 
gdy nagle jakaś lodowata ręka chwyciła go za szyję i zaczęła go ciągnąć w kierunku 
innych, zamkniętych drzwi. Zaczął krzyczeć. Na sali zapanowała nieznośna cisza. 
Wszystkie oczy skierowały się w kierunku Whiliego i jego oprawcy, ale nikt nie za-
reagował. Chłopak nie mógł zobaczyć twarzy osoby, która tak brutalnie chciała go 
przetransportować w inne miejsce. Mimo to domyślał się, kto to był. Już po chwili 
został zamknięty w ciemnej, wilgotnej piwnicy, w której, jak mu się zdawało, było coś 
tajemniczego. Wkrótce dowiedział się też, co to takiego.

Koft tymczasem, załatwiwszy wszystkie sprawy, postanowił się trochę zrelakso-
wać. Zszedł z okrętu i zaczął się przechadzać po zatłoczonym mieście. Los chciał, że 
poszedł akurat do tego samego baru co jego syn. Jak większość znajdujących się tam 
ludzi, kupił sobie jeden litr piwa, usadowił się wygodnie na twardej, dębowej ławie 
i wsłuchał się w paplaninę tutejszej ludności. Długo jednak nie wytrzymał. Dzisiejszy 
dzień dał mu się we znaki i był już bardzo zmęczony, a od tego hałasu rozbolała go 
głowa, więc postanowił wyjść. Idąc obok biesiadników, zauważył coś, co przyciągnęło 
jego wzrok. Na gwoździu wbitym nierówno do zamkniętych drzwi ujrzał kawałek 
zakrwawionego ubrania, które wydało mu się znajome. Z początku nie mógł sobie 
przypomnieć skąd je zna, lecz po chwili skojarzył: ,,To przecież ubranie mojego syna”. 
W tym momencie wystraszył się nie na żarty i od razu pobiegł w stronę barmana, który 
w tym momencie był wolny od klientów. Zakłopotany kapitan statku zapytał go, czy nie 
stało się tu ostatnio nic dziwnego. On natomiast spojrzał na niego z lękiem i pokręcił 
niechętnie głową. Żeglarz błyskawicznie pojął, że coś tu nie gra.

– Dlaczego nie chce mi pan powiedzieć prawdy? – spytał zdziwiony Koft.
– Nikt jej tutaj panu nie wyzna. Proszę stąd wyjść i nigdy nie wracać. Do widzenia! 

– ryknął zdenerwowany barman i odwrócił się do swego rozmówcy tyłem. Koft nie 
mógł uwierzyć własnym uszom, lecz dał za wygraną i wyszedł z tego dziwacznego 
miejsca. Wracając do portu, przez całą drogę zastanawiał się nad tym, co usłyszał 
i co zobaczył.
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Nazajutrz rano zrozpaczony ojciec wezwał słynnego detektywa, gdyż zeszłej nocy 
jego syn nie powrócił, a ta sprawa wydała mu się nadzwyczaj podejrzana. Detektyw 
Rick, bo tak miał na imię, przybył na miejsce, żeby zbadać tę sprawę. Był to wysoki, 
chudy człowiek w okularach. Jego długi, charakterystyczny płaszcz w kratkę, w któ-
rego kieszeniach znajdowała się masa różnych przedmiotów, od razu zdradzał, że jest 
detektywem. Na początku wypytał dokładnie starego żeglarza o postać Whiliego 
i o miejsce jego prawdopodobnego zniknięcia. Detektyw Rick postanowił, że wybierze 
się do owej tawerny razem z ojcem zaginionego syna. Kiedy weszli do środka, nikt nie 
zwrócił na nich uwagi do czasu, gdy stanęli przed znanym już Kacprowi barmanem. 
Gdy ich ujrzał, już chciał coś powiedzieć, lecz Rick uciszył go skinięciem ręki.

– Moglibyśmy porozmawiać na osobności? – spytał detektyw.
– Zostanie pan sowicie wynagrodzony. Po tych słowach właściciel baru, choć nie-

chętnie, skinął głową i udał się za dwoma mężczyznami do magazynu, który im wskazał. 
Gdy już tam weszli, zamknęli szczelnie drzwi i rozpoczęło się przesłuchanie.

– Czy mógłby nam pan powiedzieć, co się tu wczoraj wydarzyło?
– Już mówiłem pana koledze, że nie wolno mi nic mówić.
– Zapewne, ale jest nam to bardzo potrzebne. Czy pan wie, że syn tego oto człowieka 

– wskazał palcem na Kofta – zaginął bez śladu prawdopodobnie w tym miejscu? Jak 
już wspominałem, zostanie pan wynagrodzony, gdy powie nam pan całą prawdę. Po 
tych słowach mężczyzna jakby ożył, bo zapewne domyślił się, że chodzi tu o sporą 
nagrodę w postaci gotówki. Wyprostował się na drewnianym krześle, odchrząknął 
i zaczął mówić:

– Dobrze, powiem wam wszystko, jeżeli nikomu ani słówkiem nie piśniecie. Obaj 
panowie skinęli głowami, a detektyw Rick wyjął z kieszeni przylegającej do piersi mały 
notesik z długopisem. – Wszystko zaczęło się od tego, gdy zeszłego wieczoru przyszedł 
tutaj jakiś młodzieniec, a tuż za nim wlókł się umorusany przybłęda, którego pierwszy raz 
widziałem na oczy. Chłopak rzecz jasna zamówił piwo i przysiadł się akurat do tego gościa, 
który wcześniej za nim szedł. Wydawało mi się, że są znajomymi, ale od czasu, gdy usiedli 
przy stole, nie odezwali się do siebie ani słowem. Zacząłem ich kątem oka obserwować, 
ponieważ ten mężczyzna wydał mi się podejrzany. Siedzieli tam około pięćdziesiąt minut. 
No i po chwili chłopak najwyraźniej stwierdził, że pora wracać, gdyż zaczął iść do wyjścia. 
Pomyślałem, iż może wyjdzie też ten gość, z którym przebywał. Aby się upewnić, spojrza-
łem na stół, przy którym siedzieli, lecz nikogo już tam nie było. Zacząłem się zastanawiać, 
jakim cudem udało mu się tak szybko przemieścić w inne miejsce. Było to niesamowite! 
Nagle usłyszałem rozdzierający krzyk i automatycznie spojrzałem w miejsce, z którego 
dobiegał. Ujrzałem tam scenę, której na długo nie zapomnę. Ten przerażający dziwak 
trzymał za szyję młodzieńca, ciągnąc go jednocześnie do piwnicy. Był to oczywiście 
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znajomy mi chłopak, który po chwili stoczył się po schodach na sam dół pomieszczenia. 
Tajemniczy przybysz zamknął drzwi jakimś dziwnym, długim przyrządem, wkładając 
go do dziurki od klucza, uśmiechnął się złowieszczo i wyszedł na zewnątrz. Odczekałem 
kilka chwil w obawie, że może wrócić lecz nic podobnego się nie stało. Gdy stwierdziłem, 
iż zagrożenie minęło, udałem się pospiesznie na zaplecze po klucz od piwnicy. Kiedy go 
znalazłem, poszedłem zobaczyć, co stało się z chłopakiem, lecz ku memu zdziwieniu 
nikogo tam nie zastałem. Po prostu zniknął! Kapitan statku stał osłupiały i wpatrywał 
się tępym wzrokiem w barmana, detektyw z kolei jakby niewzruszony tym, co usłyszał, 
siedział w zamyśleniu. Po chwili ciszy Rick wstał z krzesła i zapytał się pewnym głosem:

– Czy mógłby pan zaprowadzić nas do tej piwnicy?
– Oczywiście, że tak, ale wątpię, żebyście znaleźli tam coś przydatnego. Schodząc 

po schodach, od razu wszyscy trzej panowie poczuli nieprzyjemny zapach stęchlizny. 
Ta część tawerny była zaniedbana i mało używana. Każdy z nich dostał lampę naftową 
do oświetlania sobie drogi. Detektyw Rick zaczął oglądać wszystkie kąty i zakamarki, 
lecz nie znalazł żadnego śladu wskazującego na zniknięcie chłopca.

– A czy nie ma tu jakiegoś innego wyjścia lub wejścia oprócz tego, którym tu przy-
szliśmy? – spytał detektyw.

– Na pewno nie ma – odpowiedział przecząco właściciel – pracuję tu od ponad 
trzydziestu lat i żaden inny korytarz tutaj nie prowadzi.

– To się jeszcze okaże – wyszeptał detektyw cichym głosem tak, aby nikt go nie 
usłyszał. Po tych słowach oddalił się od rozmówcy i poszedł obmacywać ściany.

– To wszystko na nic! – krzyknął barman – Tutaj niczego nie ma! 
– Proszę mi zaufać. Wszyscy zamilkli. Właściciel baru poszedł pomóc swoim pracow-

nikom w obsłudze klientów, a zrezygnowany Koft przyglądał się Rickowi, dotrzymując 
mu towarzystwa. Miał ochotę już dawno wyjść, bo stracił nadzieję, że w tej piwnicy 
jest jakieś przejście, gdy nagle zobaczył, jak detektyw zatrzymał się w jednym miejscu.

– Znalazł coś pan? – spytał z nadzieją w głosie kapitan. 
– Chyba tak. Proszę tu podejść i zobaczyć. Mężczyzna wstał i truchtem podbiegł 

do miejsca, które mu wskazano. Razem zaczęli oglądać chropowatą powierzchnię. 
Po chwili wiedzieli już, co to takiego. Na ścianie widać było wgłębienie w kształcie 
prostokąta. Oznaczać to mogło tylko jedno – znaleźli drzwi. Obaj panowie w wielkim 
podnieceniu, z całej siły, zaczęli je pchać. Drzwi niestety drgnęły tylko o kilkanaście 
milimetrów, a byli już mocno zmęczeni, więc postanowili zawołać barmana. Wezwany 
do pomocy nie mógł uwierzyć własnym oczom. Pracował tu wiele lat i żadnych drzwi 
się nie dopatrzył, aż tu nagle przychodzi jakichś dwóch mężczyzn i po kilkudziesięciu 
minutach znajdują tak istotną rzecz. Był tak samo ciekawy, co jest po drugiej stronie, 
jak jego towarzysze, więc pomógł im przy ciężkiej pracy.
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Wkrótce drzwi otwarły się na tyle, że można było zobaczyć, co się za nimi znajdo-
wało. Był to oszałamiający widok. Ujrzeli ogromny, gęsty las, nad którym wznosiła 
się samotna wieża ze spadzistym dachem. Niesamowity krajobraz rozciągał się na 
wiele kilometrów. Najbardziej zaskoczony był właściciel baru, który nie mógł się 
nadziwić, skąd za jego ścianą od piwnicy znalazł się tak rozległy teren. A co najciekaw-
sze w miejscu, gdzie powinien znajdować się sufit, rozlewał się błękitny kolor nieba. 
Otworzyli drzwi trochę mocniej tak, aby można było się przedostać na drugą stronę. 
Gdy to zrobili, zaczęli się zastanawiać, co dalej? Pierwszy odezwał się detektyw Rick:

– Mogę się założyć, że gdzieś tam znajduje się pański syn. Zapewne w tej wieży – 
wskazał palcem na odosobnioną, ponurą budowlę.

– Mam nadzieję, że się pan nie myli – odpowiedział mu Koft.
– A więc ruszajmy! – powiedział pewnie Rick.
– Ja też mam iść? – spytał wystraszony barman.
– Lepiej tak. Może się pan do czegoś przydać. Po tych słowach zamknęli wspólnie 

kamienne drzwi. Tylko detektyw Rick kręcił się jeszcze obok nich. W końcu ruszyli 
w drogę do nieznanego świata.

Po paru minutach znaleźli się w prastarej puszczy ogarniętej mrokiem. Postanowili 
iść gęsiego i nie oddalać się od siebie. Wszyscy trzej zauważyli, że gdy zapuścili się 
w głąb lasu, powietrze stało się dużo bardziej wilgotne. Nie przeszkadzało im to jed-
nak, wytrwale dążyli do celu, który sobie wyznaczyli. Wędrówka nie była łatwa, gdyż 
lasy tego typu były bardzo zarośnięte, a ich drogę co chwila zagradzały pnie drzew, 
strumyki i inne naturalne przeszkody. Po długiej i ciężkiej wędrówce nareszcie dotarli 
do celu. Wieża, która była dziełem człowieka czy innych istot zamieszkujących tę 
krainę, stała się jedynym, wyróżniającym się obiektem w zasięgu ich wzroku. Dlatego 
pomyśleli, że właśnie tutaj może być ukryty chłopak. Budowla była smukła i wysoka. 
Zbudowano ją z nieociosanych kamieni, które obecnie porastały przeróżne rośliny. 
Najwidoczniej nie zadbano o ładny wygląd, tylko o nieznaną nikomu jej funkcję. 
Dach był czerwony i bardzo spadzisty ze szpikulcem na czubku. Posiadała też cztery 
nieoszklone okna tuż pod dachówką. Wędrowcy zastanawiali się nad tym, jak dostać 
się do środka, ponieważ nie było widać żadnych drzwi.

– Whili! Synu, jesteś tam?! – zawołał kapitan z wielkim przejęciem. Niestety, jedyne 
co mu odpowiedziało, to cisza. Nie tracąc nadziei, ponowił próbę jeszcze parę razy, lecz 
na próżno. Detektyw w tym czasie oglądał uważnie budowlę i obchodził ją dookoła. 
Po pewnym czasie zaczął zaglądać za krzaki pokrywające głazy. Zrozpaczony Koft 
w mgnieniu oka zrozumiał, o co chodzi Rickowi. Szukał on wejścia na górę. Zawołał 
właściciela tawerny i zaraz cała trójka szukała, po raz drugi w tym dniu, drzwi. Po 
kilku minutach rozległ się krzyk barmana głoszący, iż znalazł to, czego szukali. Reszta 
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jego towarzyszy zaczęła go uciszać, mówiąc, że znajdują się na nieznanych ziemiach 
i nie wiadomo, co kryje się w zaroślach. Ze strachem, ale i z zaciekawieniem weszli 
bez trudu do środka, gdyż drzwi o dziwo były otwarte. Biegnąc po schodach na górę, 
pokonali aż trzysta osiemdziesiąt cztery stopnie. Wchodząc do komnaty ujrzeli chło-
paka. Kapitanowi spadł kamień z serca.

– Tato! Jak dobrze, że jesteś! – wykrzyknął ucieszony Whili, zobaczywszy swego ojca.
– Bardzo za tobą tęskniłem – powiedział ze łzami w oczach Koft.
– Ja za tobą też. A kim są ci dwaj?– zmieniając temat kiwnął głową w kierunku dwóch 

mężczyzn, stojących w kącie.
– Tego łysego pamiętam z baru, ale…
– Jestem właścicielem tego baru – wtrącił się z dumą w głosie barman.
– Gratulacje – odparł Whili – ale tego drugiego nie kojarzę.
– Jest to detektyw Rick. Dzięki niemu się tutaj znaleźliśmy.
– Wszystko fajnie, ale musimy się stąd wynosić, bo on zaraz tu przyjdzie.
– Jaki on? – zapytała cała trójka ze zdziwieniem.
– Ten, który mnie tutaj przyprowadził. Zdradził swego władcę, bo chciał działać 

na własną rękę. Ściągnął mnie tutaj z jego polecenia, lecz postanowił, że zachowa 
mnie tylko dla siebie.

– Ale do czego jesteś mu potrzebny? – spytał, niczego nie rozumiejąc Koft.
– Chce, abym pomógł mu w budowie zbroi– kombinezonu potrzebnego do walki. 

Jest on osobą mało inteligentną, dlatego zamknął mnie tutaj, abym zbudował go we-
dług instrukcji, która jest dla niego niezrozumiała. Tutaj leżą niezbędne do budowy 
materiały – mówiąc to, wskazał palcem na stertę żelaza o różnych kształtach oraz 
innych dziwnych przedmiotów niespotykanych w ich świecie. Jego król chciał mieć 
te stroje dla własnych wojsk…

– Dobrze synu, wystarczy. Sam mówiłeś, że musimy stąd uciekać, a więc ruszajmy. 
Nagle, gdy już mieli wychodzić, na zewnątrz dało się słyszeć jakby chrumkanie wiel-
kiej świni. Wszyscy oprócz Whiliego wyjrzeli przez okno i ujrzeli tam czarną postać 
schodzącą z nadzwyczaj rosłego, szaro – granatowego dzika o wielkich, ostrych kłach, 
którego oczy były nienaturalnie czerwone, a dziwna rozwichrzona grzywa spływała 
mu po plecach. Jednym słowem wyglądał jak zaczarowane zwierzę, mające złe zamiary. 
Z kolei jeździec był zakapturzony, więc nie można było dostrzec rysów jego twarzy. 
Whili nie musiał nawet wyglądać przez okno, bo wiedział od razu, kto przybył.

– Mówiłem, że przybędzie. Teraz wszyscy wejdźcie do szafy. Migiem! Wystraszonym 
podróżnikom nie trzeba było dwa razy powtarzać. Od razu wskoczyli do szafy i zaczęli 
nasłuchiwać. Po kilku chwilach do pomieszczenia wszedł mężczyzna, dosiadający 
wcześniej dzika. Jego włosy zasłaniały twarz, która przybrała złowieszczy uśmiech. 
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Popatrzył się na chłopaka udającego, że pracuje i rzekł rozbawiony:
– Jak idzie praca, mój niewolniku?
– Dobrze – odpowiedział krótko i zwięźle Whili.
– Wyśmienicie, ale pośpiesz się, gdyż mam dla ciebie kolejne zadanie do wykonania!
Po tej krótkiej wymianie słów stał jeszcze przez parę minut, nim poszedł. Gdy chrum-

kanie dzika ustało, wtedy wszyscy stwierdzili, iż to dobry moment na ucieczkę. Pospiesznie 
wybiegli na zewnątrz i zapuścili się w gęsty las. Wracali rzecz jasna tą samą drogą, którą 
tu przybyli, lecz podczas biegu okazała się ona jeszcze trudniejsza do przebycia niż przed-
tem. Potykali się o wystające korzenie, gęste krzaki i inne przeszkody. Co parę minut 
robili kilkudziesięciosekundowe postoje, po czym dalej biegli. Po ciężkiej przeprawie 
przez gąszcz, wreszcie dotarli do polany, na której znaleźli się na samym początku. Gdy 
stanęli mniej więcej w miejscu, w którym powinny znajdować się drzwi, z lasu dobiegło 
ich znajome chrumkanie. Tym razem towarzyszyło temu odgłosowi jeszcze łamanie 
gałęzi i nieznane im wyrazy, wykrzykiwane przez kogoś. Nie trzeba było długo czekać, 
nim z lasu wyłonił się szarżujący dzik, który zarył prawym kłem w pień drzewa, niszcząc 
je na parę centymetrów, aby zrobić zapewne widowiskowe wejście. Następnie znana już 
wszystkim czarna postać pociągnęła gwałtownie za lejce i jego zwierz od razu się zatrzymał.

– Dokąd zamierzacie uciec?! – rozległ się dudniący głos mężczyzny, który nawet 
nie zszedł ze swego potwora.

– Nawet ja nie wiem, jak to uczynić, gdyż wyjście otworzył mi mój były władca. 
Więc niestety wam nie pomogę – w jego głosie słuchać było sarkazm, który wyczuli 
wszyscy uciekinierzy.

– Chcieliśmy tylko odbić tego młodzieńca i o nic więcej nie prosimy.
– Ale on jest mój! – ryknął wielce podenerwowany jeździec. Po tych słowach wyjął 

potężny topór wiszący na jego plecach, którego nikt nie zauważył, gdyż był równie 
czarny jak jego strój i rozpoczął po raz kolejny szarżę, tyle że w ich kierunku. Przerażeni, 
zaczęli uciekać w obawie o własne życie. Jedynie detektyw wiedział, jak się zachować, 
ponieważ nie umknął mu wcześniej żaden szczegół. Pamiętał, jak odnalazł w piwnicy 
drzwi, przy których widniał prawie że niedostrzegalny napis, głoszący: – ,,Po powrocie 
z obcej krainy wymów słowa: wrota ukażcie się w mig – a powrócisz do siebie”. Właśnie 
te słowa wypowiedział pan Rick i ujrzeli swoje wybawienie. Wszyscy wydali cichy 
okrzyk zdumienia, ale na to nie było teraz czasu. Wbiegli szybko do pomieszczenia 
i poczęli zamykać wrota. Wiedzieli, że rozpędzony szaleniec przyspieszył bieg, więc 
strach jakby dodał im sił i w mgnieniu oka drzwi zamknęły się. Usłyszeli tylko głuchy 
huk, jaki rozległ się od uderzenia głowy dzika o ścianę. Od tego momentu nie słychać 
już było żadnych odgłosów dochodzących z drugiej strony. Tak jakby tamten świat 
po prostu zniknął. Wszyscy odetchnęli z ulgą.
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Po tych koszmarnych przeżyciach postanowili, iż nigdy więcej nie zapuszczą się w te 
tajemnicze rejony. Barman powrócił do swojej pracy w tawernie, detektyw pojechał 
rozwiązywać kolejne tajemnicze zagadki, a ojciec wraz z synem powrócili bezpiecznie 
do domu. Ich podróż trochę się przedłużyła, ale ujrzeli za to coś, czego do tej pory 
nie ujrzał żaden inny człowiek.



Tajemnica Świeczki
◆ 

Maja Ciesielska

Było lipcowe popołudnie. Pan Oliebollen siedział na kanapie i jak gdyby nigdy nic 
przeglądał cotygodniową gazetę ,,Życie w Pączkowie Zaoceanowskim”, która 

wydawana była tylko w tym mieście.(Inne miasta miały oczywiście własną!) Trzeba 
wiedzieć, iż Pan Oliebollen był mądrym, poczciwym pączkiem po pięćdziesiątce, 
mieszkającym na malutkiej wyspie Zapączków.

Wszystkie rodzaje pączków na wyspie wiedziały, że Pani Lokma, (czyli żona Pana 
Oliebollena) wprost uwielbia chodzić na zakupy! Cały wolny czas spędzała na przy-
mierzaniu nowych kreacji. Na przykład, teraz siedziała w swojej garderobie i szukała 
sukienki na przyjęcie do swojej przyjaciółki. Przymierzyła już różową, złotą i białą, ale 
ciągle nie mogła się zdecydować. W końcu podjęła decyzję, że założy złotą sukienkę 
z kilkoma gwiazdeczkami. Teraz musiała wybrać tylko lukier i posypkę. Zrezygnowana 
udała się do salonu po poradę męża.

– Jak myślisz, na przyjęcie do Donaty mam polać się czekoladowym, waniliowym, 
truskawkowym czy jagodowym lukrem? A posypka? Ma być kolorowa czy ta niebieska?

Mąż westchnął zrezygnowany i odłożył gazetę.
– No… nie wiem… Może waniliowym lukrem i… eee… – mąż był wyraźnie nieco 

zakłopotany pytaniem. – Posypką w kolorze niebieskim…?
– Świetny pomysł! – prawie wykrzyknęła Pani Lokma i odeszła do swojej garderoby.
Pan Oliebollen mógł spokojnie wrócić do czytanej gazety. Chwycił ją obiema rękami 

i zatopił się w najświeższych informacjach ze swojego miasta. Po chwili uświadomił sobie, 
że urodziny Donaty są jutro, a on nie kupił jej żadnego prezentu. Po chwili więc wyszedł 
z domu, aby nabyć jakiś drobny upominek. Zatrzymał się w sklepie z kubkami. Sklep był 
dość mały. Jego dwie ściany zajmowały wielkie szyby, przez które widać było wnętrze 
z najróżniejszymi kubkami i kubeczkami. Były kubki ze szkła, drewna i jednorazowe 
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plastikowe kubeczki. Były też takie, na których można było rysować, a potem rysunek 
zostawał i nie można go już było usunąć. Nasz główny bohater, wszedł do środka przez 
mikroskopijne drzwi. Sprzedawca uśmiechnął się i spojrzał na niego miło :

– Dzień dobry! W czym mogę pomóc? – zapytał.
– Dzień dobry, proszę mi powiedzieć, czy może ma pan jakieś ładne kubki…? Idę 

jutro na urodziny i właśnie sobie przypomniałem, iż zapomniałem o prezencie.
– Mogę zaproponować ten kubek. – powiedział, po czym wskazał jaskrawo poma-

rańczowy kubeczek, stojący na półce, wciśnięty w kąt żółtej ściany. Był naprawdę ładny. 
Zdobiły go fioletowe, niebieskie i zielone ciapki, które można by uznać za malutkie 
kwiaty. Kubek, choć mały, miał piękną zaokrągloną rączkę. Rączka ta była również 
pomarańczowa, ale bez kropeczek. Po prostu jednolita. Pan Oliebollen przyglądał się 
przez dłuższy czas temu przedmiotowi, aż wreszcie, po chwili namysłu, zdecydował 
się na kupno. Podziękował, ruszył do drzwi i wyszedł. W drodze powrotnej, podszedł 
do niego jakiś nieznany pączek. Był bardzo szczupły i miał może z dwadzieścia lat. 
Podał zaskoczonemu Panu Oliebollenowi ulotkę i ruszył do innego pączka, aby zrobić 
to samo. Pan Oliebollen spojrzał na ulotkę i przeczytał:

„Usługi detektywistyczne! W Twoim otoczeniu zdarzyło się coś dziwnego czy 
niepokojącego? A może rzeczy Twoje, czy bliskiej Ci osoby nagle zaczęły znikać? 
Detektyw Nadzienie Czekoladowe pomoże rozwiązać te problemy! Przyjdź do niego 
już dziś! ul. Cukru Pudrowego 12, Tel. +123 123– 345– 567”.

Pod tekstem było zdjęcie pączka z nadzieniem czekoladowym, najprawdopodob-
niej był to sam Detektyw Nadzienie Czekoladowe. Miał równy przedziałek z mocno 
brązowymi włosami, a na szyi widniała zielona muszka w niebieskie grochy. Sam 
detektyw był trochę grubiutki.

Pan Oliebollen uśmiechnął się i ruszył przed siebie. Szedł szarym chodnikiem, 
a potem przystanął na przejściu dla pieszych. Rozejrzał się i upewnił, czy żaden sa-
mochód nie nadjeżdża. Na szczęście nikt nie jechał i nasz bohater mógł spokojnie 
przejść z ulicy Pączków Maślanych na ulicę równoległą, a mianowicie Wiśniowego 
Pączka. Skręcił za wielkim blokiem, największym w całym mieście, a nawet w całym 
Zapączkowie. Pączek, Pan Oliebollen skręcił w prawo, chwilę szedł ulicą, aby zaraz 
skręcić w lewo i znaleźć się w swoim cieplutkim domku. Gdy już tam dotarł, dochodziła 
godzina czternasta. Kiedy tylko znalazł się w domu, momentalnie zgasło światło. Pani 
Lokma przeraziła się i już miała zamiar krzyknąć, lecz w porę zrozumiała, co się stało. 
Wyjęła świeczki i postawiła je w kuchni, salonie, łazience oraz w maluteńkim pokoju, 
w którym znajdowało się tylko radio, dwa krzesła oraz stoliczek z kwiatami. Był tam 
też jedyny zwierzak w tym domu, chomik. Pani Lokma wiedziała, że Pączuszek (bo 
tak miał na imię) nie lubi, gdy drzwi jego pokoju są otwarte, więc je zamknęła.
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Po jakimś czasie Pan Oliebollen wszedł do małego pokoiku, nazywanym także 
Pokojem Pączuszka, aby w towarzystwie chomika, którego bardzo kochał, poczytać 
ulubioną książkę. Otworzył białe drzwi i…bardzo się zdziwił, i przeraził.

– Nie zapalałaś świeczki w Pokoju Pączusia? – spytał żony stojącej nieopodal 
w kuchni.

– Zapalałam. Jak mogłabym zapomnieć o  naszym kochanym pupilku?! 
– odpowiedziała.

Pan Oliebollen zrobił zaniepokojoną minę.
– Ale, przecież…? No wiesz, tu jest ciemno!
Pani Lokma podeszła do męża ze świecą i ujrzała ciemne wnętrze pokoju. Zbladła.

– Ale jak to? Jestem przekonana, że zapalałam właśnie w tym pokoju świeczkę… 
Zobaczymy, chodź. – spojrzała ze strachem na męża i weszli do pokoiku ze świeczką 
trzymaną przez drżącą rękę żony Pana Oliebollena. Oboje myśleli o tym samym. Jeśli 
świeczka została zapalona i nagle zgasła to musiały być duchy… Przerazili się jeszcze 
bardziej, gdy ujrzeli zgaszony knot. Czym prędzej wyszli z pokoju, zabierając ze sobą 
niezadowolonego gryzonia.

– Ojej, co my mamy zrobić?! Przecież zapalałam tą świeczkę! – panikowała Pani 
Lokma.

– Wiem, wierzę Ci. Na razie musimy się zastanowić, co możemy zrobić. Boję się, że 
ten dom odwiedzają… duchy! Może to brzmi nierealnie, ale wiesz, że na początku 
zgasł prąd, a potem świeczka. Możemy pójść na policję, ale oni mogą nam nie uwierzyć. 
Musimy coś z tym zrobić! Chyba tego tak nie zostawimy?

– Jesteśmy bezsilni. Zaczynam podejrzewać o tę sprawę duchy, chociaż wiem, że to 
niemądre. Spróbuję zastanowić się, czy nie zapomniałam zapalić knota, ale niestety 
fakty są takie, że bardzo dobrze pamiętam, iż niestety zapaliłam świeczkę. – To bardzo 
dziwne, niepokojące oraz podejrzane… – powiedział Pan Oliebollen. – Myślę, że war-
to z nimi porozmawiać. Gdyby tylko się ujawniły. Sam jestem ciekawy, po co do nas 
przychodzą. Nie wiem, ale chyba potrzebne są do tego…, Hmm… Magiczne moce?

– Chcesz porozmawiać… z kim? Z duchami? Z nimi?! Przecież mogą być złe oraz 
niebezpieczne! Nie wiadomo, co mogą zrobić. Trzeba na nie uważać, na pewno są 
wśród nas.

– Chyba mogę spróbować? Będę ostrożny. Kto wie może one są dobre? Nastała 
napięta chwila milczenia, przerywana tylko oddechami i przełykaniem śliny, kiedy 
Pan Oliebollen triumfalnie krzyknął:

– Już wiem! Dzisiaj dostałem taką ulotkę – powiedział, po czym wyciągnął ją spomię-
dzy stron książki. – Jest na niej napisane, że w razie, gdy w Twoim otoczeniu stanie się 
coś podejrzanego, przyjdź już dziś do detektywa Nadzienie Czekoladowe. Przeczytał 
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cały tekst, a następnie chwycił słuchawkę, aby połączyć się z detektywem. Już miał 
zacząć wybierać numer, kiedy przypomniał sobie, że w całym mieście zabrakło prądu. 
Zrezygnowany, wraz z małżonką udał się do drzwi wyjściowych.

Po piętnastu minutach drogi dotarli na ulicę Cukru Pudrowego 12. Było tam małe 
biuro detektywistyczne, połączone z malutkim mieszkaniem. Pani Lokma zapukała, 
a drzwi otworzyły się prawie natychmiast. Ujrzeli niskiego wzrostu detektywa z wiel-
kim uśmiechem na ustach i lekko grubawym brzuszkiem.

– Witam państwa serdecznie! – powiedział.
– Dzień dobry.
– Proszę wejść do środka.
Weszli do dużego, ładnego biura. Po lewej stronie stała wielka, brązowa szafa, zaś po 

prawej, przy ścianie wisiał obraz oraz było tam również wejście do malutkiej łazienki. 
Obraz przedstawiał drzewo z kołyszącymi się od wiatru liśćmi o rozmaitych kolorach. 
Na wprost stało biurko z komputerem, a przed nim dwa krzesła. Ściany pomalowane 
były w kolorze pomarańczowym. Pan Nadzienie Czekoladowe usiadł za biurkiem, 
a Pani Lokma i Pan Oliebollen na krzesłach.

– Czy coś się stało? – zapytał detektyw.
– Tak. Otóż mamy pewne obawy… Chyba nasz dom odwiedzają duchy. – odpo-

wiedziała Pani Lokma. – Opowiem panu całą tę historię. Otóż zaczęło się to tak: 
gdy mój mąż wrócił z zakupów do domu, zgasło światło. Była to oczywiście wina 
prądu. – mówiła, a detektyw notował. – Wyjęłam z szuflady świeczki. Rozpaliłam, 
je w cały domu…

– Proszę dokładniej opisać szufladę, z której wyjęła pani świeczki. – poprosił Pan 
Nadzienie Czekoladowe.

– To była stara, drewniana szuflada. Miała ponad sto pięć lat.
– Dziękuje, proszę kontynuować.
– No i, rozpaliłam je w całym domu, łącznie z małym pokoikiem, gdzie stoi klatka 

z naszym chomikiem. Mój mąż postanowił tam wejść i okazało się, że świeczka zgasła. 
Jestem pewne, że nie zapomniałam o jej zapaleniu.

– … Że, świeczka… zgasła… – skończył pisać detektyw i oznajmił. – To ważna 
sprawa. Muszę pojechać do państwa domu.

– Dobrze. – zgodził się Pan Oliebollen.
W domu detektyw dokładnie wszystko badał i sprawdzał. W końcu oznajmił, iż 

nie widzi tutaj żadnych oznak duchów.
– To dlaczego ta świeca zgasła?! – dopytywał się Pan Oliebollen.
– Hmm…Proszę pokazać mi ten pokój jeszcze raz.
Detektyw oglądnął pokoik i powiedział:
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– Przecież to nic nadzwyczajnego, iż zgasła. To nie sprawka żadnych duchów.
Powiedział, widząc zdumienie na twarzach swoich klientów.

– Proszę tylko spojrzeć na ten pokój, niepotrzebnie się państwo martwiliście. Oczy-
wiste jest, że świeczki gasną w tak małych pokojach! – zrobił pauzę, ale zauważył, że 
jego słuchacze dalej się nie domyślają, więc mówił dalej. – Prawdą jest, iż świeczce do 
palenia się potrzebny jest tlen. Gdy się pali, to tak jakby nam go zabiera. Z świeczki 
wydostaje się wtedy gaz o nazwie,, dwutlenek węgla”. Gdyby zamknęło się ją w sło-
iku, po krótkim czasie przestałaby się palić. Wtedy zabrakłoby jej tlenu. Takie same 
zdarzenie zaistniało w tym pokoju.

Małżeństwo dopiero wtedy wszystko zrozumiało. Dziękowali detektywowi za 
pomoc. Ale gdy zapytano go, ile mają mu zapłacić, powiedział, że nic i szybko uciekł 
do swojego biura. W tym samym momencie światło zapaliło się i żadne świeczki nie 
były już potrzebne.





Ostatni Erg
◆ 

Anna Drapała

Kobieta siedziała w wygodnym fotelu, spokojnie popijając herbatę. Wpatrzona 
była w ekran telewizora. Nagle usłyszała kroki. Z nadzieją, że jej córka wróciła 

z pracy, pospiesznie ruszyła w stronę źródła dźwięku. Jednak nikogo nie zauważyła. 
W całym mieszkaniu zgasły światła. Kobieta usłyszała mrożący krew w żyłach śmiech. 
Cofnęła się przerażona. Poczuła czyjś oddech na karku i lufę pistoletu przesuwającą 
się po jej czaszce. Nie miała odwagi się odwrócić.

– Tęskniłaś, kochana? – wyszeptał jej do ucha mężczyzna, po czym nacisnął spust. 
Rozległ się strzał.

– Bo ja za tobą bardzo – uśmiechnął się. Po chwili wpatrywania się w martwe ciało 
ruszył w stronę wyjścia. Odetchnął głęboko i nacisnął klamkę. Znalazł się na zatłoczo-
nych ulicach Londynu. Wtopił się w tłum. Nikt o nic go nie podejrzewał. Sprawiało 
mu to ogromną satysfakcję.

* * *

Jak co wieczór, wybrałam się na spacer po urokliwych uliczkach miasta. Nagle z jed-
nej z kamienic wyszedł zakapturzony mężczyzna. Pospiesznym krokiem oddalał 
się w stronę centrum. Czułam od niego dziwną energię. Był to rodzaj niesamowi-
cie negatywnej energii, co mnie zaintrygowało. Musiało stać się coś poważnego, 
ale… Dość. To nie moja sprawa. Miałam odpocząć i zająć się sobą. Do kamienicy, 
z której wyszedł mężczyzna wkroczyła elegancko ubrana kobieta. Jej nienaganny 
wygląd idealnie współgrał ze spokojem, który od niej emanował. Wydawała się nie 
mieć żadnych poważnych zmartwień. Prawdopodobnie prowadziła normalne życie 
i zdecydowanie nie żyła w żadnych z magicznych podziemi Londynu. Mimowolnie 
jej tego zazdrościłam.
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Z rozmyślań wyrwał mnie głośny krzyk dochodzący z pobliskiego budynku. Jęknę-
łam. Powinnam tam iść. Mam szansę pomóc. Gwałtownie zawróciłam i z zaskakującą 
prędkością dotarłam do drzwi kamienicy. W kilku susach pokonałam schody i kiero-
wana swoją niezawodną intuicją zapukałam do drzwi mieszkania, z którego dochodził 
krzyk. Otworzyła mi roztrzęsiona młoda kobieta. Ta sama, która kilka minut temu ze 
spokojem wracała do domu. Teraz wyczuwałam w niej całkowite załamanie i rozpacz. 
Coś mi jednak nie pasowało…

– Usłyszałam krzyk – powiedziałam z przejęciem. – Chciałam sprawdzić, czy wszyst-
ko w porządku. 

– Tak, tak, wszystko dobrze. Przepraszam, ale mam dużo pracy – odpowiedziała 
szybko, próbując zamknąć drzwi. Kłamała. Chciała się mnie jak najszybciej pozbyć, 
więc starała się zapanować nad wyraźnie rozrywającymi ją emocjami. Zablokowałam 
drzwi butem.

– Jesteś taka jak ja. Jesteś jedną z nas – wyszeptałam z niedowierzaniem.
– Słucham? – wyjąkała. Wykorzystując jej dezorientację, szybko weszłam do miesz-

kania i zamknęłam za sobą drzwi.
– Pomogę. Naprawdę, jestem taka jak ty, a nawet o wiele silniejsza – wzięłam głęboki 

oddech i w pradawnym języku wypowiedziałam słowa, którymi nasi przodkowie 
witali się wiele lat temu:

– „Czuję, co ty czujesz”.
– Zabili ją – oznajmiła z rezygnacją, siadając na podłodze.
– Kogo?
– Moją mamę – łzy spływały po jej policzkach. Westchnęłam. Wiedziałam, co czuje. 

Parę lat temu ta sama tragedia dotknęła mnie. Jak podejrzewam, z rąk tej samej osoby.
– Ostatni Erg, prawda? Demoniczny elf?
– Myślę, że tak. Szukał mnie oraz mojej mamy od lat. Ukrywałyśmy się, ale jak 

widać tym razem kryjówka zawiodła.
– Znajdę go – powiedziałam stanowczo. Dość tego. Tyle lat odwlekałam zemstę, 

a on krzywdzi kolejne osoby. Trzeba położyć temu kres. Kiedy go schwytam, piekielny 
ród wyginie raz na zawsze.

– Pójdę z tobą – wyszeptała. – Jestem Camila. Proponuję, żebyśmy połączyły się 
Więzią. Podejdź.

– Lucinda – przedstawiłam się i uścisnęłam dłoń dziewczyny. – Mów mi Lucy.
Przeprowadziłyśmy szybki proces tworzenia Więzi. Polega on na wypowiadaniu 

odpowiednich zaklęć, aby połączyć się z drugą osobą. W ten sposób będziemy mogły 
porozumiewać się telepatycznie, gdziekolwiek się znjdziemy. W wypadku naszej wy-
prawy będzie to bardzo przydatna umiejętność. Dlaczego ufam nieznajomej osobie? 
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Nie wiem. Obie jesteśmy Inne. Obie mamy wspólny cel. To powinno wystarczyć. 
Ludzie z naszego plemienia zawsze sobie pomagali i odnosili się do siebie z przyjaźnią. 
Trzeba podtrzymywać tradycję.

Ponury poranek. Jak zawsze na początek dnia, spoglądałam z tęsknotą na zdjęcie rodzi-
ców i siostry. Moja mała siostra, Emily. Do tej pory pamiętam jej przerażony wzrok, kiedy 
musiałyśmy się rozdzielić po śmierci rodziców. Dawno straciłam nadzieję, że mała jeszcze 
żyje. Gwałtownie włożyłam fotografię do plecaka. Zarzuciłam go na ramię i wyszłam, 
rzucając ostatnie spojrzenie na pokój. Teraz najważniejsze jest jedno – znaleźć Ostat-
niego Erga i skończyć z tym plemieniem raz na zawsze. Ostrożnie opuściłam Pierwsze 
Podziemie i w akompaniamencie muzyki dochodzącej z moich słuchawek wyruszyłam na 
umówione miejsce spotkania z Camilą – dworzec kolejowy. Podczas drogi zaczęły nacho-
dzić mnie czarne myśli. Ergowie zawsze potrafili zmieniać swój wygląd. Nikt nie zna ich 
prawdziwego oblicza. Jednak z ogromnym skupieniem można je wyczuć. Ale co, jeśli mi 
się nie uda? Nie mogę teraz o tym myśleć. Jak zwykle, idąc chodnikiem zwracałam uwagę 
na ludzi, których mijałam. Kobieta z psem. Jest bardzo zestresowana, ponieważ po 
spacerze z pupilem ma ważne spotkanie biznesowe, od którego zależy przyszłość jej 
firmy. Chłopak z papierosem. Dostał kolejną jedynkę, rodzice znów będą go z tego 
powodu wyśmiewać i obrażać. Minęłam ich obojętnie, i tak nie mogę nic zrobić. W koń-
cu dotarłam na miejsce. Camila już na mnie czekała. Chciałam się przywitać, jednak 
przeszkodził mi w tym nagły ból, przeszywający całe moje ciało. Upadłam. Świat przed 
oczami zaczął wirować, ale dostrzegłam jeden nieruchomy obiekt. W miarę możliwości 
wytężyłam wzrok. Nagle otoczenie się zmieniło. Chaos. Czarny płaszcz. Czarny parasol. 
Ogromny budynek. Co to oznacza? Trzeba poskładać myśli. To boli. Za dużo obrazów. 
Pomocy… Ból ustąpił. Ocknęłam się na posadzce dworca. Ludzie co chwilę na mnie 
spoglądali, jednak nikt nie podszedł.

– Wszystko w porządku, Lucy? – dopiero zauważyłam klęczącą obok mnie Camilę.
– Tak. W jak najlepszym – stęknęłam. – Co się stało? – słyszałam troskę w jej głosie.
– Miałam wizję. Widziałam kobietę w czarnym płaszczu. Trzymała parasol… też 

czarny. Stała na dziedzińcu, przed jakimś budynkiem. Nie widziałam go wyraźnie, ale… 
Myślę, że stała przed Twierdzą Potępionych. To oznacza, że jest Ergiem – oznajmiłam 
roztrzęsiona. Dość często miewam wizje, ale nigdy nie sprawiały mi one takiego bólu.

– W takim razie powinnyśmy się tam udać.
– Naturalnie – odparłam bez przekonania. Twierdza Potępionych jest przerażającym 

miejscem w Piekielnych Podziemiach. Widziałam to miejsce raz w życiu, na wycieczce 
szkoleniowej i nie mam z nim najlepszych wspomnień. Jednak wybranie się tam jest 
moim obowiązkiem. Camila pomogła mi podnieść się z ziemi i ruszyłyśmy pewnym 
krokiem przed siebie. W stronę ostatecznego starcia.
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Szłyśmy dziurawym chodnikiem. Zapadał zmrok. Dzielnica, w której się znajdowa-
łyśmy była cicha i spokojna, więc słyszałyśmy najdrobniejsze odgłosy. Krople deszczu 
stukające w okna, kroki mieszkańców po drugiej stronie ulicy, pomiaukiwanie kotów. 
Czułam rosnące napięcie. Nie jestem pewna, czy dobrze zrobiłam. Dopiero teraz zaczął 
ogarniać mnie strach. Co będzie, jak nie znajdziemy Erga? Co, jak on znajdzie nas 
pierwszy? Coraz więcej wątpliwości pojawiało się w mojej głowie, gdy nagle usłyszałam 
przerażający krzyk. – Co to było? – spytałam szybko. – Skąd dobiegał ten wrzask?

– O czym ty mówisz? – Camila była wyraźnie zdezorientowana.. – Chodź za mną 
– wyszeptałam. Pobiegłam wąskim przejściem między kamienicami.

Mój umysł znów został opanowany niechcianymi obrazami. Wyraźnie widzia-
łam małą dziewczynkę, która krzyczy oraz postać, która się nad nią pochyla. Ma 
na sobie długi, czarny płaszcz z kapturem. Nie widzę jej twarzy. Postać, słysząc 
nasze kroki, szybko się wycofuje. Wizja się skończyła, wywołując nieprzyjemne 
mrowienie w całym moim ciele. Mimo tego biegłam dalej. Czułam ból w każdej 
części mojego ciała, lecz dalej brnęłam przez błotniste kałuże w miejsce, z którego 
dochodził krzyk. Chociaż wiedziałam, że to niemożliwe, wydawało mi się, że był 
to głos Emily. Rozpacz i naiwna nadzieja całkowicie opanowały mój umysł. Nagle 
potknęłam się o wystający kamień i runęłam na ziemię. Próbowałam podnieść się, 
zorientować, gdzie jestem i gdzie jest Camila. Jednak nigdzie jej nie zauważyłam. 
Ogarnęła mnie panika. Byłam rozdarta pomiędzy dziewczynką, może nawet moją 
zaginioną siostrą, która potrzebowała pomocy, a nową – i w sumie jedyną – przyja-
ciółką oraz towarzyszką misji. Skupiłam się na swoim umyśle i przesłałam myśl do 
Camili: ,,Gdzie jesteś? Co się dzieje?”. Nie otrzymałam odpowiedzi, ale wyczułam 
cząstkę jej umysłu. Spróbowałam ją zlokalizować, ale dziewczyna była w stanie 
uśpienia. To znaczy, że śpi lub jest nieprzytomna, ale pierwsza opcja nie wchodzi 
w grę. Czy ktoś ja porwał? Skrzywdził? Nie chciałam przyjąć do wiadomości naj-
gorszego scenariusza, jednak to było najbardziej prawdopodobne. Porwał ją Ostatni 
Erg. Ten, którego ścigam. Ten, który zamordował wiele osób. Ten, który teraz może 
skrzywdzić Camilę. Ostatkiem sił podniosłam się z ziemi. Teraz szczególnie nie mogę 
się poddać. Muszę dać radę sama. Chwiejnym krokiem kierowałam się w mroczną 
stronę Londynu, do Piekielnego Podziemia.

Byłam ubłocona, rozczochrana i mokra. Gdybym poruszała się ruchliwą ulicą, ludzie 
z pewnością zwracaliby na mnie uwagę. Właśnie dlatego Piekielne Podziemie znajduje 
się w dzielnicy, która nie kusi swoim wyglądem, zapachem, czymkolwiek. Potępieni 
mogą spokojnie wracać z łowów, nie zmieniać swojej postaci i czuć się swobodnie. Jest 
tu ciemno, brudno, duszno i do tego gorąco – istny raj dla demonów. Przed sobą wi-
działam już starannie ukryte, jednak dobrze widoczne dla mnie, przejście do Podziemi. 
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Po przebyciu kilku metrów podążałam cuchnącymi alejkami tunelu. Przejście nie było 
długie. Po chwili moim oczom ukazała się ogromna budowla – Twierdza Potępionych. 
Był to krzywy, powykręcany, czarny budynek z kilkoma wysokimi wieżyczkami, na 
których siedziały wielkie smoki, co jakiś czas ziejąc złowrogo ogniem. Przed Twierdzą 
rozciągał się rozległy dzieciniec. Właśnie to miejsce widziałam w wizji. Niepewnym 
krokiem weszłam na ogromną powierzchnię. Dzięki swojemu nietypowemu, brud-
nemu wyglądowi wtapiałam się w tłum. Ze zdziwieniem zauważyłam, że niedaleko 
Twierdzy stoi kilkoro ludzi. No tak, ofiary Potępionych. Widzą to miejsce jako jakiś 
piękny zabytek albo urocze miasteczko.

Roześmiana dziewczynka biegła przez dziedziniec, śpiewając przy tym wesołą pio-
senkę. Kobieta w długim, czarnym płaszczu obserwowała ją uważnie. Spokojnie stała 
pod czarnym parasolem, który szczelnie zakrywał jej twarz i pochłaniała wzrokiem 
każdy element. To była tylko chwila. Tylko chwila, lecz pozwoliła mi zobaczyć twarz 
kobiety. Czarne włosy opadające równo na ramiona. Nienaganny makijaż, intensywnie 
czerwone usta. I oczy. Były one najbardziej intrygujące w jej wyglądzie. Spod gęstych 
rzęs na świat spoglądały puste, czarne jak otchłań oczy. To nie była zwykła kobieta. 
To on. Lub właśnie... ona? Ostatni Erg. Powinnam uciekać? Czy może lepiej ją złapać? 
Wyczuła już moją obecność? Czy ta szczęśliwa dziewczynka ma być jej następną ofiarą?

Za dużo pytań, a za mało czasu. Muszę pomóc Camili. Szybko ułożyłam w głowie 
plan. Najwidoczniej Erg jeszcze mnie nie zauważył, więc mam szansę niepostrzeżenie 
wślizgnąć się do Twierdzy. W niej z pewnością przetrzymują więźniów. W kilku susach 
dotarłam do wrót budynku. Przy wejściu nie było żadnej straży, Potępieni widocznie 
nie widzieli takiej potrzeby. W środku było zupełnie inaczej niż na zewnątrz. Elegancki 
wystrój, schody pod złotą wykładziną, ściany wysadzane diamentami. Dopiero po 
zagłębieniu się we wnętrze Twierdzy zaczęło się robić mrocznie. Gdy minęłam piękny 
korytarz, powitał mnie tunel czarnych ścian, na których wisiały obrazy przedstawiające 
królestwo piekieł. Wzdrygnęłam się mimowolnie. Muszę zachować spokój i znaleźć 
miejsce, gdzie mogą trzymać więźniów. Później uwolnić Camilę i wspólnie z nią 
dopaść Erga. Tylko... w myślach wydaje się to takie proste. Rozejrzałam się. Tunel 
był kręty, niekiedy pojawiały się wejścia do innych jego odcinków lub pomieszczeń.

Nagle poczułam lekkie ukłucie w głowie. Umysł Camili. Obudziła się. Natychmiast 
się z nią skontaktowałam. „Gdzie jesteś? Szukam cię, odezwij się szybko, błagam.’’ Nie 
musiałam długo czekać. Usłyszałam w myślach głos Camili: „Nie wiem, co się dzieje. 
Jestem sama w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Pomóż”. Z wysiłkiem udało mi się 
zlokalizować miejsce pobytu przyjaciółki. Tak jak myślałam, muszę iść tunelem w dół. 
Pomimo bolących mięśni i przerażenia, pobiegłam we właściwą stronę. Mijałam różne 
przejścia, obrazy, rzeźby i pomniki, a więź, którą zawarłam z Camilą, prowadziła mnie 
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do niej niczym nawigacja. W tunelu minęłam kilku Potępionych, którzy byli zbyt 
zajęci obowiązkami, aby zainteresować się moją obecnością. Umysłowa nawigacja 
niespodziewanie stanęła i moim oczom ukazała się obszerna komnata, w której leżała 
Camila. Żadnych zabezpieczeń, żadnej bramy. Niepokojące.

– Nie wchodź. To niewidzialne kraty. Pojawiają się i otwierają tylko za pomocą 
dotyku demona – odezwała się cicho dziewczyna.

Jęknęłam. Cóż, trzeba zaryzykować. Pobiegłam cicho w głąb korytarza i schowałam 
się za jednym z pomników. Przeanalizowałam otoczenie. Bingo! Obok drzwi z napi-
sem „Pomieszczenie gospodarcze” stał stwór ze słuchawkami na uszach. Był o wiele 
niższy ode mnie i chudy jak patyk. Myślę, że nie będzie problemu, aby go schwytać. 
Powoli otworzyłam plecak i rozpoczęłam poszukiwania czegoś przydatnego. Jest! 
Gaz pieprzowy i szklana butelka. Na szczęście, w korytarzu nie było nikogo poza mną 
i moim celem. Szybko wyskoczyłam zza posągu, trysnęłam w twarz potwora szczy-
piącą substancją i rozbiłam na jego głowie butelkę. Demon stracił przytomność, a ja 
wzięłam go na ręce i pobiegłam w stronę celi. – Wróciłam – powiedziałam z satysfakcją 
zatrzymując się obok Camili. Przyłożyłam rękę nieprzytomnego stwora w miejsce, 
w którym moim zdaniem powinny znajdować się kraty. Tak jak oczekiwałam, pojawiły 
się z brzękiem i otworzyły, ukazując Camili drogę wyjścia. 

Rozradowana dziewczyna wpadła mi w ramiona. 
– Nie czas na czułości – powiedziałam z pośpiechem. 
– Trzeba znaleźć Erga. 
– Jasne – odparła odsuwając się ode mnie.
– Prowadź.
Ku mojej uciesze, po kilku minutach błądzenia korytarzami udało nam się wydo-

stać na dziedziniec. Dziewczynka nadal biegała, tym razem puszczając za sobą bańki 
mydlane. Kobieta ciągle stała nieruchomo, wpatrując się w malca.

– To ona – szepnęłam. 
– Ta kobieta. Zakończmy to. 
– Jak? – Camila była zdezorientowana. W odpowiedzi wyciągnęłam z plecaka 

pogniecioną kartkę. Spojrzała na mnie pytająco. 
– Zaklęcie – wyjaśniłam. 
– Musimy wypowiedzieć je dokładnie, w tym samym momencie, będąc dość blisko 

Erga. To jest idealna okazja, a on raczej niczego się nie spodziewa.
– Jasne. No więc, pokaż mi zaklęcie – poprosiła. Wręczyłam jej małe zawiniątko 

papieru. Camila czytała jego treść ze skupieniem. 
– Gotowa? 
– Zakończmy to raz na zawsze – przytaknęła. 
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Wzięłyśmy głęboki oddech i skupiłyśmy się na kobiecie. Złapałyśmy się za ręce. 
Z naszych ust praktycznie same wypłynęły ciche słowa w starodawnym języku, które 
mają na celu wysłać demony w zaświaty. Im dłużej wypowiadałyśmy zaklęcie, tym 
więcej demonów znikało z dziedzińca. Kiedy Erg zorientował się, że coś się dzieje, 
było już za późno. 

– Nie możecie! Nic nie rozumiecie! Zaburzycie naturalną kolej rzeczy!– krzyczał 
przeraźliwie. Jego ciało zaczęło stopniowo przemieniać się w pył. Patrzył na nas 
z ogromną nienawiścią. 

– Pożałujecie tego – warknął, a po chwili rozpłynął się w powietrzu. Na dziedzińcu 
nie było już śladu po demonach. Twierdza przemieniła się w stos białych piór. Pie-
kielne Podziemie zamieniło się w masę pyłu i piasku. Demony zeszły z tego świata. 
Zamilkłyśmy. Nagle wśród pozostałości budynku dostrzegłam szybko poruszający 
się punkt, który zbliżał się w naszą stronę. Dziewczynka. Bańki mydlane. Biała su-
kienka. Coraz więcej szczegółów docierało do moich oczu. Czarne długie włosy, blada 
skóra, szczupła sylwetka, radosna twarz. Emily! Nie mogłam w to uwierzyć. Stałam, 
ogłupiałym wzrokiem obserwując dziecko. Dziewczynka gwałtownie wpadła mi 
w ramiona. Do oczu napłynęły mi łzy. 

– Lucy, to naprawdę ty? – z płaczem spytała Emily.
– Oczywiście kochanie – szepnęłam. Camila przyglądała się nam ze wzruszeniem. 

Czy to był sen? 
– Chodź, zabieramy się stąd – powiedziała z czułością.
Koniec zbrodni, koniec zła. W końcu zapanuje spokój wśród wszystkich magicznych 

jednostek na ziemi. A ja odzyskałam najważniejszą osobę w swoim życiu. Pytania 
były zbędne. Kiedy siostra zbliżyła się do mnie, zobaczyłam wszystko, co przeszła. 
Porwanie, służenie demonom. Teraz nie chcę o tym myśleć. Chcę zabrać ją do domu. 
Spojrzałam na Camilę. Była tak samo wzruszona. Złapałyśmy się za ręce i razem 
wyszłyśmy z Piekielnego Podziemia. Tunel za nami zamknął się i zniknął. Piekielne 
Podziemie przestało istnieć, a ja odzyskałam rodzinę. Nie wyobrażałam sobie pięk-
niejszego zakończenia.





Zbrodnia w świecie bajek
◆ 

Aleksandra Forjasz

Pewnego letniego poranka na błękitnym niebie właśnie wstawało słońce. Żółte 
promienie nieśmiało mieniły się w kroplach rosy pokrywających wrzosowisko. 

Z oddali słychać było śpiew ptaków niczym budzik informujący o rozpoczynającym 
się dniu.

Greta leniwie otworzyła oczy, a uśmiech od razu rozpromienił jej twarz. Przez jej 
głowę przeleciała tylko jedna myśl: „Jak ja uwielbiam wakacje u babci!”. Przez uchy-
lone okno wkradała się do pokoju rześka woń i zapach iglastego lasu. Dziewczynka 
pośpiesznie wyskoczyła z łóżka, potykając się o leżące na podłodze kapcie. Zerknęła 
przez okno. Kwiaty w babcinym ogrodzie wyglądały niczym cekiny na balowej sukni. 
Drzewa lekko kołysały się na wietrze. Na gałęziach zgromadziło się wiele ptaków, a ich 
ćwierkanie wskazywało na zagorzałą dyskusję. Mogła tak stać godzinami. Jednak jej 
rozmyślania przerwał znajomy zapach. „Ciasto drożdżowe!”. Pospiesznie zrzuciła 
z siebie piżamę i założyła ubrania, które już wczoraj ułożyła na fotelu. Zawsze wolała 
zrobić to wieczorem, by nie marnować czasu o poranku.

Pędziła po schodach, by po chwili stanąć w kuchni wtulona w ramiona babci.
– Witaj, Serduszko, wyspałaś się? – spytała babunia.
– Oczywiście! Czas pędzić do lasu – odrzekła Greta – Może znowu spotkam stado 

młodych sarenek, a może przyniosę jagody na popołudniowy deserek.
– Dobrze, dobrze. Tylko najpierw musisz zjeść śniadanie, aby mieć energię na tę 

wyprawę – spowalniała wnuczkę babcia.
Ciasto drożdżowe i ciepłe kakao smakowały wyśmienicie. Dziewczynka pośpiesz-

nie zjadła, posprzątała naczynia ze stołu i cmoknęła towarzyszkę w policzek. Toaleta 
poranna przebiegła nieco pobieżnie, bo najważniejsze było, by czym prędzej znaleźć 
się na łonie przyrody.
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Pochwyciła koszyk, do którego włożyła kilka orzechów, mały scyzoryk oraz linę, 
tak na wszelki wypadek.

– Tylko pamiętaj – przestrzegała babcia – nie oddalaj się zbyt daleko, by się nie 
zgubić. A do zwierząt nie podchodź. Dla twojego bezpieczeństwa i ich spokoju. I wróć 
na obiad, będą pyszne pierogi.

– Obiecuję! Wrócę z koszykiem pełnym jagód i głową pełną wrażeń!
Greta jeszcze z werandy wykrzyknęła: „Kocham Cię!” i popędziła przed siebie. 

Słońce już górowało ponad drzewami, które rzucały cienie, chcąc przestraszyć jakie-
goś przechodnia. Dziewczynka beztrosko podskakiwała, podśpiewując harcerską 
piosenkę. Niebawem znalazła się w lesie, który stał się miejscem jej codziennych wy-
praw. Znała tu wszystkie drzewa i zakątki. Piękne sosny szeroko rozpościerały swoje 
korony, a dźwięk pękających szyszek odbijał się echem. Gdzieniegdzie bieliły się pnie 
brzozy. W trawie błyszczały wilgotne kapelusze borowików. Podeszła do krzewów 
jeżyny, aby skosztować nieco soczystych owoców. Nawet pająk, który spuścił się ze 
swojej pajęczyny prosto na ramię Grety, wywołał uśmiech na jej twarzy. Spoczęła na 
kamieniu, nieopodal położyła swój koszyk. Zerknęła w górę. Tam zawsze czekał na 
nią dzięcioł, który dziś przywitał ją nieco głośniejszym stukaniem.

– Co on chce mi powiedzieć? – przez głowę przeleciało nurtujące pytanie.
W tym momencie dreszcz przeszedł jej ciało i dziewczynka stwierdziła, że musiało stać 

się coś złego. Powstała szybko z kamienia i nasłuchiwała. W lesie było głucho, ale to nie 
była zwyczajna cisza. Nie słyszała już ćwierkających ptaków ani bzyczących owadów. Nie 
dostrzegła też wiewiórki, która zawsze ochoczo przybiegała na spotkanie i orzeszkową ucztę.

– Hop, hop! Gdzie jesteście! Co się stało?– zawołała w stronę dzięcioła.
Kolorowy ptak zleciał na dół i przysiadł obok Grety. Miał nastroszone pióra i ner-

wowo spoglądał na boki. Nie bał się dziewczynki, znał jej dobre serce. Wyciągnęła rękę 
w jego kierunku. Podskoczył jeszcze bliżej i spojrzał smutnymi oczami na dziewczynkę.

– Co się stało? – powtórzyła Greta.
– Zbrodnia! Zbrodnia w naszym lesie! – wycedził przez dziób dzięcioł.
– Co?! Kogo skrzywdzono?! – ciągnęła nastolatka.
– Nasza Basia, ruda wiewiórka nie żyje!
Ptak rozpłakał się. Szlochał jak małe dziecko. Dziewczynka była przerażona. W jej 

głowie kłębiły się myśli. Nie dziwiło jej to, że ptak który na co dzień wystukiwał leśnie 
arie, umie mówić i płacze jak ona, kiedy spadła z rowerka, będąc małym dzieckiem. 
Czuła, jakby to ją ktoś zranił. Nogi jej się trzęsły. Wzięła głęboki oddech i rzekła:

– Opowiedz, co się stało. Może będę mogła pomóc w jakiś sposób.
Ptak drżącym głosem opowiedział Grecie o wycince drzew na skraju lasu. Rosły 

tam piękne dęby i sosny, a wśród nich żyło wiele zwierząt. Ptaki w popłochu opuściły 
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gaj, sarny i zające zbiegły na pobliską polanę. Nikt nie jest bezpieczny! A najgorsze 
jest to, że zaginęła wiewiórka!

– Ona jest w swojej dziupli, w zwalonym drzewie. Zbierała orzechy na zimę i na co 
to wszystko, kiedy jej nie ma! – biadolił dzięcioł. – Drzewo leży, a w środku ona i jej 
dzieci. Pewnie wszyscy nie żyją!

Dziewczynka dobrze znała las, ale poprosiła, by ptak ją tam zaprowadził. Biegła 
ile sił w nogach, a on szybował nad jej głową. Zastanawiała się, czy zdoła pomóc 
zwierzętom. Kiedy dotarli na miejsce, Greta stanęła nieruchomo. Na ziemi leżało 
powalonych osiem dębów, a wokół nich zgromadzeni byli leśni mieszkańcy. Sarenki 
i zajączki obserwowały sytuację nieco z boku, zajmując się najmłodszym pokoleniem. 
Dziki i jelenie próbowały podnieść leżące konary. Wszyscy pracowali w ciszy. Na nie-
bie krążyły różne ptaki, pełniąc role zwiadowców. Greta powoli podeszła bliżej, nie 
chciała swym zachowaniem ich wystraszyć. Zwierzęta jednak dobrze ją znały i bez 
obaw chórem zwróciły się do niej:

– Pomożesz nam? Tam chyba jest nasza Basia z dziećmi!
– Może jeszcze żyją!? – odezwała się kuna.
– Nie traćmy nadziei – uspokajał dostojny daniel.
– Oczywiście, że pomogę – odparła Greta.
Dziewczynka podeszła do siłaczy, chcąc pomóc przesunąć konar. Był jednak zbyt 

duży. Wówczas przypomniała sobie, że w koszyku ma linę, która zwykle pełniła rolę 
skakanki podczas jej leśnych zabaw. Pochwyciła ją czym prędzej i podeszła do jeleni. 
Zaproponowała, aby dwóm najsilniejszym zrobić uprząż, której drugi koniec przywiążą 
do drzewa. Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy. Po chwili stali gotowi do działania.

– Na „raz, dwa, trzy” będziecie ciągnąć – rzekł najstarszy dzik – a my z drugiej strony 
będziemy pchać, aby przewrócić pień na drugą stronę i uwolnić wejście do dziupli. 
A ty, Greto, nasłuchuj, czy wiewiórki są w środku.

Wszystkie zwierzęta stały w pogotowiu, czekając na znak do rozpoczęcia akcji ra-
tunkowej. Miała go wydać Greta. Nastała cisza. Najgorsza cisza, gdyż nie był słychać 
żadnego szmeru świadczącego o szczęśliwym zakończeniu tej tragedii.

– Raz, dwa, trzy! – krzyknęła dziewczynka.
Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko i w mgnieniu oka konar drzewa został 

obrócony na drugą stronę, uwalniając wejście do wiewiórczego domu. Wszyscy na-
słuchiwali. Ale dookoła panowała cisza. Słychać było tylko ciche pochlipywania 
zajączków, które nie umiały powstrzymać łez. Wówczas podleciały ptaki, które do-
tychczas obserwowały wszystko z góry. Wleciały do środka konaru. Wydawało się, że 
czas biegnie tak szybko, a ich tak długo nie ma. Pojawiało się coraz więcej zwątpienia. 
Nagle wyleciała na zewnątrz mała sikorka.
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– Są! Są! Żyją! – świergotała – Tylko są poturbowane i bardzo wystraszone. Trzeba 
je stamtąd wyciągnąć!

Żadne z zebranych stworzeń nie było na tyle małe aby zmieścić się w dziupli i jed-
nocześnie na tyle silne, aby wydostać z pułapki poszkodowanych. Jedyną osobą, która 
mogła to uczynić, była Greta. Bez wahania weszła do środka. Było tam ciemno, a pył 
z połamanej kory drażnił oczy. Dostrzegła jednak błyszczące oczka i po kolei brała 
wiewiórki na ręce, by wydostać je na zewnątrz. Posuwistym krokiem, delikatnie 
wycofywała się, próbując uspokoić rozdygotane rudzielce. Kiedy wyszli z pułapki, 
zgromadzone zwierzęta przywitały ich gromkimi brawami. Greta włożyła wiewiórki 
do swojego koszyczka.

– Jesteście już bezpieczne! Nie bójcie się, już nic wam nie grozi! – powiedziała 
dziewczynka.

Radość, jaka nastała, była nie do opisania. Zajączki skakały, a ptaki szybowały, 
kręcąc w powietrzu koła wokół zgromadzonych. Nawet małe mrówki szybko biegały 
po mchu, jakoby tańczyły taniec radości. Jedynie jelenie i dziki mocno dyszały, zmę-
czone po wykonanej pracy. Greta była szczęśliwa. Kiedy zwierzęta zaczęły przytulać 
się do niej, zrozumiała, że uratowała wiewiórki.

– Zaniosę was do dziupli, która znajduje się w drzewie nieopodal domu mojej babci. 
Tam będzie wasz dom. A ja zostanę waszą opiekunką – dziewczynka zwróciła się do 
wiewiórek.

Radość nie trwała jednak długo, gdyż do lasu zbliżali się jacyś nieznani ludzie. 
Trzech podejrzanie wyglądających mężczyzn, ubranych w drelichowe spodnie, niosło 
w rękach siekiery. Wybuchła panika, wszyscy bowiem zrozumieli, że zbliżają się spraw-
cy dzisiejszej tragedii, złodzieje leśnego drewna. Małe zwierzęta w popłochu zaczęły 
uciekać w głąb lasu. Greta chwyciła koszyk z wiewiórkami i schowała się w krzakach. 
Tymczasem dziki ruszyły do akcji. Rozjuszone wyskoczyły zza drzew w kierunku 
mężczyzn, którzy zupełnie zaskoczeni sytuacją, podjęli ucieczkę. Biegi ile sił w nogach, 
a kurz, który sypał im się spod nóg, długo jeszcze unosił się nad skrajem lasu.

Zwierzęta odprowadziły Gretę prawie pod dom babci. Wcześniej pomogły umieścić 
wiewiórki w ich nowym domu. Dziewczynka wsypała im orzechy, które zostały na dnie 
koszyka i obiecała, że jeszcze dzisiejszego popołudnia ponownie je odwiedzi. Już miała 
się z wszystkimi żegnać, gdy nagle podbiegły zajączki, niosąc w łapkach dorodne jagody.

– Bardzo wam dziękuję! – powiedziała szczęśliwa Greta.
– To my dziękujemy za pomoc. Jesteś mądra i dobra – odpowiedziały zwierzęta.
Dziewczynka pośpiesznie udała się do domu babci. Nie mogła doczekać się pysz-

nych pierogów. Była bardzo zmęczona, ale zgodnie z obietnicą przyniosła koszyk 
jagód i głowę pełną wrażeń.



Wszystkie kolory tęczy,  
czyli magiczne zbrodnie

◆ 

Hanna Gregorczyk

Nagle, upadek. Jej ostatni krok był lądowaniem na ziemi, tak było w choreografii. 
Widzowie wstali i zaczęli bić brawa. Jej bezwładne ciało leżało na ziemi kilka 

minut, dopóki nie zrozumieli. Okazało się, że serce Wiktorii przestało bić. Tak pa-
miętam jej ostatni taniec. Ludzie zakrywali usta przerażeni, dzieci płakały. A potem 
przyjechała tajna organizacja i zabrała jej ciało. Śledziłam wzrokiem czarną płachtę, 
pod którą była jeszcze niedawno uśmiechnięta, a teraz zimna i nieżywa Wiktoria. 
Jeszcze przez godzinę było zamieszanie przy zbieraniu dowodów. W końcu odjechali, 
a wszyscy jak za dotknięciem magicznej różdżki zapomnieli o śmierci nastolatki. Czu-
łam rozpacz, w końcu była moją przyjaciółką. Zajęcia z baletu zlikwidowano, a rodzice 
Wiktorii stracili jedyną córkę. Jeszcze przez kilka następnych tygodni chodziłam 
przygaszona z powodu jej śmierci.

Tymczasem w NOMP, Niezidentyfikowanej Organizacji Magicznych Przypadków, 
trwały badania dotyczące nieziemsko pięknego i równie przerażającego występu 
Wiktorii Olszewskiej. Za pomocą specjalnego narzędzia wskrzesili umarłą i po chwili 
zaskoczona swoim istnieniem otworzyła oczy.

– Dzień dobry, zapewne nie wiesz, co się teraz dzieje – powiedział jeden z pracują-
cych tam naukowców, jakby czytał jej w myślach. 

– Wczoraj o godzinie 17.46 i 23 sekundy twoje serce stanęło, a my po wielu badaniach 
stwierdziliśmy, że to nie była naturalna śmierć. Masz jakieś pytania?

– Właściwie to nie – Wiktoria nie wiedziała nawet, o co miałaby zapytać.
– W takim razie przejdźmy do rzeczy. Czy zauważyłaś wczoraj coś podejrzanego, 

piłaś nieznane ci substancje, jadłaś coś? Może rozmawiałaś z jakimiś podejrzanymi 
osobami? – zapytał poważnym tonem.
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– Nie, wydaje mi się, że nie. Chociaż... Na moich baletkach był dziwny niebieski 
pyłek, nie widziałam, co to i strzepnęłam go. Ale czy to ma jakieś znaczenie? – nie 
była pewna, czy to w czymkolwiek pomoże.

– Oczywiście. To ma wielkie znaczenie.
– Powoli stawiałam kroki, szłam do szkoły. Weszłam do klasy, było cicho i ponuro. 

Nauczycielka wstała z grobowym wyrazem twarzy. Za nią podnieśli się uczniowie, w tym ja.
– W związku z pewnym zdarzeniem, Wiktoria niestety nie będzie już uczęszczała 

do naszej szkoły. Usiądźcie i zapiszcie temat.
Po tym, co powiedziała nasza pani jeszcze bardziej się zasmuciłam. Nie rozumiałam, 

dlaczego, z jakiego powodu tak dobra osoba musiała opuścić ten świat.
– Hej, Julia, wiesz może, co się stało z Wiktorią? – Zapytał mnie Daniel, który 

siedział w ławce za mną.
Odwróciłam się powoli i spojrzałam na niego smutno. Mój wzrok był pusty.

– Powiem ci, jak będę na to gotowa – Chciałam, aby więcej nie pytał. To było dla 
mnie trudne.

Lekcje minęły w chłodnej atmosferze, wszyscy byli przygnębieni. Każdy lubił 
Wiktorię, była bardzo miła. Równie powolnym krokiem, jakim przyszłam do szko-
ły, wróciłam do domu. Po długich przemyśleniach postanowiłam wyjawić prawdę 
Danielowi. Zadzwoniłam do niego i umówiłam się z nim na spotkanie. Wyszłam 
z pokoju, zamykając drzwi i udałam się do przedpokoju, gdzie włożyłam buty i płaszcz. 
Pociągnęłam za klamkę i opuściłam dom, uprzednio zamykając go na klucz. Kiedy 
doszłam na koniec ulicy, zobaczyłam Daniela.

– Hej.
– Cześć... – tak trudno było zacząć.
– A więc... Wiktoria, ona... – co chwilę się jąkałam i przerywałam wypowiedź, nie mo-

gąc znaleźć odpowiednich słów. – Umarła na zawał serca... Jej serce po prostu stanęło.
Powiedziałam w końcu to, co musiałam, ponieważ zdałam sobie sprawę z tego, że 

im dłużej zwlekam tym trudniej jest mi to powiedzieć.
– Tak mi przykro – powiedział, po czym położył mi rękę na ramieniu.
– Po prostu spróbujmy o tym zapomnieć, muszę już iść do domu. Pa.
– Chciałam odejść jak najszybciej, łzy zbierały mi się w oczach. Odwróciłam się 

i pobiegłam w stronę domu.
– Julia, czekaj! – usłyszałam w oddali.
Łzy przysłaniały mi drogę, o mało się nie przewróciłam. Szybko weszłam do domu 

i zamknęłam się w swoim pokoju, płacząc w poduszkę. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, 
że chwilę po tym, jak wróciłam do domu, Daniel dostał ataku padaczki. Co dziwne, 
nie był na nią chory. Gdybym tam została mogłabym chociaż mu pomóc.
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Kilka dni później zapytałam rodziców Wiktorii, czy mogłabym odebrać książkę 
do biologii, którą kiedyś jej pożyczyłam. Zachowywali się, jakby nie byli smutni, ale 
tylko udawali. Kiedy otworzyłam drzwi od jej pokoju, zalała mnie fal smutku. Nie 
chcąc przebywać tam dłużej, szybko znalazłam książkę i wróciłam do domu. Była mi 
potrzebna do szkoły, żeby nauczyć się na sprawdzian z budowy człowieka. Usiadłam 
przy biurku i otworzyłam podręcznik. Na stronie z chorobami, była dziwna karteczka. 
Zapisano na niej nazwy chorób, a po myślniku kolor i coś, co kompletnie mnie zdezo-
rientowało, czyli „śmierć" albo „ostrzeżenie". Nie rozumiałam tego i nie wiedziałam, 
czy chciałam zrozumieć, ale niestety musiałam.

Rano wyszłam z domu, żeby wyjąć ze skrzynki listy. Przekazałam je mamie i po-
szłam się przygotować do szkoły. Po chwili usłyszałam z kuchni:

Julia! Mamy wezwanie na komisariat – powiedziała mama – Trzeba złożyć zeznania 
o występie Wiktorii. Wiem, że to może być dla ciebie trudne, ale musimy.

Dam sobie radę, mamo.
Pojechałyśmy na komisariat. Zdziwiło mnie to, że poszłyśmy do osobnych sal.

– Pamiętasz, czy coś dziwnego działo się podczas występu?
– Nie, wydaje mi się, że nie.
– A może przed śmiercią Wiktoria dziwnie się zachowywała?
Zachowywała się tak jak zwykle. Chociaż wczoraj znalazłam w książce, którą jej 

pożyczyłam, dziwną kartkę. Chyba mam ją w kieszeni – zaczęłam przeszukiwać 
kieszenie spodni. – Tu jest – wyciągnęłam ją i pokazałam policjantowi.– Są na niej 
zapisane kolory i różne choroby albo rodzaje śmierci. Niech pan spojrzy. 

– Odwróciłam ją w stronę mężczyzny.
– „Pomarańczowy – padaczka, niebieski – zawał, czerwony – uduszenie, zielony – 

śmierć kliniczna, fioletowy – śpiączka”. Wiesz co to oznacza?
Nie jestem pewna, ale niech pan spojrzy jeszcze na to – wskazałam palcem śmierć 

albo ostrzeżenie.
Podejrzane... No dobrze to tyle, dziękuję, że nam pomogłaś. Do widzenia – wstał 

i otworzył mi drzwi. Wyszłam z sali i spotkałam mamę.
– Do widzenia.
Wróciłam do domu i zajęłam się czymś, by nie myśleć o przyjaciółce. Wiktoria mu-

siała znowu zostać wskrzeszona, by agenci mogli ją zapytać o tę karteczkę. Otworzyła 
oczy i spojrzała na naukowców pracujących nad jej sprawą.

– Dziś twoja przyjaciółka, Julia, złożyła zeznania. Twierdzi, że znalazła dziwną 
kartkę napisaną przez ciebie. Ukrywałaś coś przed nami, Wiktorio?

– Ja... Nie chciałam wam o tym mówić, bo bałam się, że oni znajdą moją rodzinę 
i coś im zrobią. Jestem tu bezpieczna?
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– Spokojnie, nic ci się nie stanie. Więc o co chodzi?
– Jakiś człowiek, tworzy dziwne proszki, które doprowadzają do śmierci albo ostrze-

gają przed śmiercią. Za trzecim ostrzeżeniem dostaje się pyłek śmiertelny. Ja też 
miałam trzy ostrzeżenia. Dwa napady padaczki i jedną śmierć kliniczną. Dostawałam 
ostrzeżenia, ponieważ rozgryzłam tę osobę. Niestety, nie zdążyłam się dowiedzieć, 
kim jest. A i tak już dużo zrobiłam.

– Jak zaczęłaś interesować się tą sprawą?
– Mój pies miał na sobie czerwony proszek, domyśliłam się, że stało się to przypad-

kowo. To już wszystko, co wiem.
– Dziękuję ci, Wiktorio, pomogłaś nam wystarczająco.
I znowu stała się zimna. Naukowcy z NOMP mieli teraz bardzo dużo roboty po tym, 

czego dowiedzieli się od Wiktorii. Musieli dojść do tego, kim jest zabójca. Praca szła 
szybko, przejrzeli kamery z teatru i sprawdzili ślady linii papilarnych w domu Wiktorii.

Tymczasem Julia wracała do domu ze szkoły. Zauważyła osobę w czarnym kap-
turze, wychylającą się zza rogu. Nie przejmowała się tym. Szła dalej. Lecz po chwili 
zorientowała się, że ta postać nie przypadkowo szła w tę samą stronę.

Pracownicy NOMP już pędzili jej na ratunek, domyślili się, że Julia dostanie ostrze-
żenie i stwierdzili, że będzie to idealna zasadzka na zabójcę. Byli już blisko, gdy za-
uważyli tego człowieka w czarnym ubraniu podążającego za Julią. Wyciągał rękę, by 
posypać ją proszkiem. Był tak blisko. Nagle upadł na ziemię i został obezwładniony 
przez agentów NOMP. Niestety, garść proszku wysypała mu się z ręki i opadła na 
Julię. Ta po chwili upadła. Podbiegły do niej różne osoby. Jeden z naukowców zaczął 
sprawdzać jej puls i oddech, a w tym samym czasie inni zajmowali się zabójcą. Puls 
Julii był niewyczuwalny. Oddech również. Jej serce przestało bić, tak samo jak serce 
Wiktorii. Policjant, który ją przesłuchiwał szybko do niej podbiegł i zaczął przeszuki-
wać kieszenie. Znalazł kartkę i sprawdził kolor pyłku. Na szczęście kolor był zielony.

Za chwilę serce dziewczyny znowu zacznie bić. Julia wstanie i znowu będzie szczę-
śliwa. Mimo że jej przyjaciółka zginęła, może być szczęśliwa, ponieważ ocaliła innych 
ludzi, którzy mogliby zginąć z rąk, jak się okazało, nauczyciela chemii, który uczył 
w szkole Julii i Wiktorii.



Siostra Krwawej Mary
◆ 

Zuzanna Kaczmarczyk-Krępa

Siedziałam w moim gabinecie i czytałam gazetę, popijając kawę. Nagle przypomniało 
mi się ,,tamto życie”. Piękna królowa… A wystarczyło po prostu umrzeć, by wywo-

ływano mnie niczym pospolitego upiora z niskobudżetowego horroru. „Krwawa Mary, 
Krwawa Mary, Krwawa Mary!” Ech, ludzie są naprawdę żałośni. Moje rozmyślania 
przerwało głośne pukanie do drzwi.

– Panna Mary Smith?– zapytał młody, szczupły chłopak, na oko w moim wieku.
– Tak – wstałam podając rękę – proszę usiąść.
– Dzień dobry, nazywam się Damian Szaławski i pochodzę z Polski. Mam 20 lat. 

Moi rodzice przeprowadzili się ze mną do Londynu kiedy byłem w szóstej klasie 
podstawówki w polskiej szkole. Teraz studiuję na Imperial Collage Bussines School.

Uniosłam brew z podziwem i zadziwieniem. Odchrząknęłam próbując powstrzy-
mać śmiech.

– A dokładnie w jakiej sprawie pan przychodzi?
– Ostatnio usłyszałem o pewnej rockowej piosenkarce. Jest bardzo bogata i sławna. 

Nazywa się Elle od Elizabeth. Nikt nigdy jej nie widział. Nie koncertuje w boga-
tych i dużych krajach. Raczej w takich małych krajach np. Meksyk, wioski indyj-
skie itp. Na portalach społecznościowych widać jej zdjęcia. Ale kiedy ktoś wpada 
na jej trop– zmienia miejsce zamieszkania. Mam jej płyty i plakaty. Jest bardzo 
znana. Przychodzę do pani, bo wierzę, że znajdzie ją pani. Chciałbym ją poznać 
osobiście mimo, iż pewnie nie zgodzi się ze mną spotkać. W końcu to celebrytka. 
Chciałbym aby pani szybko wzięła na warsztat tę zagadkę. Jestem gotów zapłacić 
naprawdę niebagatelną sumę. Powiedzmy… 400 tysięcy funtów. Kiedy rozwiąże 
pani sprawę tajemniczej Elle, proszę zadzwonić pod ten numer telefonu – dodał, 
podając mi wizytówkę.
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– Dobrze, postaram się rozwiązać pańską sprawę jak najszybciej. I proszę pamię-
tać. Dla nas nie liczą się pieniądze. Najważniejsze jest satysfakcja klienta i szybkie 
rozwiązanie sprawy.

Kiedy klient wyszedł, usiadłam na kanapie i złożyłam dłonie. Interesowało mnie 
tylko jedno: dlaczego mój nowy klient tak pragnie poznać osobiście ową Elle? Kiedy 
o tym mówił, stawał się bardziej.. podekscytowany? I to było zastanawiające w tej 
sprawie. Weszłam szybko na Instagram i wpisałam jej pseudonim. Była piękną bru-
netką. Rysy twarzy miała podobne do mojej siostry z poprzedniego życia. Odgoniłam 
te myśli. Przejrzałam resztę zdjęć. Większość jest z centrum Liverpoolu. Wiem jak 
wygląda to miasto, bo byłam tam rok temu na koncercie mojego ulubionego zespołu 

– Iron Maiden. Prawdopodobnie Elle mieszka w tej miejscowości. Obejrzałam pozo-
stałe fotografie. Buckingham Palace. I wiele zdjęć z Liverpoolu. Czyli nasza Elle już 
nam wyznaczyła trop…

Elle

Leżałam sobie w moim pokoju, przeogromnej willi na wsi pod Londynem. Nudziło 
mi się. Hmmm… co by tu zrobić? Może pójść na spacer? Albo posłuchać piosenki? 
Po ostatnim rozstaniu na nic nie miałam chęci. Nawet na ulubioną dotychczas zabawę 
z psem. Mój biedny Sim leżał przede mną wpatrując się z nadzieją, że zaraz wstanę 
i rzucę mu piłkę. Jakby czytając w moich myślach wskakiwał na kanapę i opierał pysk 
o moje kolano, czekając na pieszczoty. Nagle zadzwonił dzwonek. Szybko pobiegłam 
do okna i sprawdziłam kto to. Eh… listonosz. Pewnie Greg przysłał jeden z tych bez-
nadziejnych listów, przepraszając mnie za wszystko. Ale ja nie ustąpię. Nigdy mu nie 
zapomnę tego, jak zalecał się do tej rudej ze ,,Spice Girls”.

Otworzyłam drzwi i odebrałam list. Faktycznie. Był od niego. Otworzyłam kopertę 
i znudzona zaczęłam czytać. Następnie zgniotłam kartkę i cisnęłam nią w kierunku 
kosza. Nie trafiłam oczywiście. Pobiegłam na górę i zaczęłam pisać piosenkę. Naj-
pierw słowa… Poszłam do „pokoju muzyki” i wzięłam gitarę. To będzie mój protest 
song, moja odpowiedź. Dla niego. O tym, że nie dam się wciągnąć w jego gierki, nie 
uwierzę w ani jedno kolejne kłamstwo, że potrafię żyć bez niego. A może stworzę całą 
nową płytę, pt. ,,Sprzeciw”? Będą tam piosenki o tym, czemu się sprzeciwiam, czego 
nie akceptuję, co jest nie do przyjęcia. Poczułam, że burczy mi w brzuchu. Miałam 
ochotę na prawdziwe francuskie naleśniki, usmażyłam je zatem i polałam syropem 
klonowym. Zjadłam ich chyba tuzin i poczułam się senna. „Czas spać”– pomyślałam 
i skierowałam się do sypialni. To była moja ulubiona część domu. Mój azyl. Tylko, czy 
dziś przyniesie mi spokój i ukojenie?

Śniło mi się, że odkryto moją osobę. Znaleziono mnie. Moje sny są niestety za-
zwyczaj wizją przyszłych zdarzeń. Kilka razy się sprawdziły np. kiedy okazało się, 
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że otrzymam dar porozumiewania się z żywiołami. Dzięki wiatrowi na przykład, 
wiedziałam, o czym rozmawiali ludzie. Pewien oszust, który próbował mnie zabić 
i odebrać mi majątek zwierzył się ze swych zamiarów swojemu kamratowi. Wiatr to 
zasłyszał i uratował mnie. Żywioły zwykle zachowują się niespokojnie, kiedy zagraża 
mi śmiertelne niebezpieczeństwo np. woda wylewa się z wanny lub pryska na wszystkie 
strony, ogień w kominku pali się płomieniem tak mocnym i intensywnym, iż obawiam 
się o bezpieczeństwo moich rokokowych foteli, stojących nieopodal.

Nie koszmar jednak obudził mnie, lecz natrętny i nieprzerwany dzwonek telefonu. 
Oh… Vici chce mnie wyciągnąć na kawę i zakupy.

Odebrałam.
– Elle, zgadnij co ci powiem!
– Znowu w coś się wpakowałaś, czy zrobiłaś sobie ten tatuaż, który tak ci się podobał?
– No, coś w tym stylu. Umówiłam cię do salonu tatuażu! Zrobią ci ten tatuaż ze 

śmiercią
w płaszczu czarnym i z kosą. A więc zbieraj się, bo wizytę masz na trzecią po połu-

dniu. A jest już pierwsza. Masz dwie godziny!
I tak moja droga przyjaciółka zmotywowała mnie do wyjścia z łóżka. Jak ja ją 

uwielbiam…

Mary

Wybierałam się do Liverpoolu. Wsiadając do samochodu, poczułam, że ktoś mnie ob-
serwuje. Odwróciłam się gwałtownie, ale nikogo nie zobaczyłam. W pobliżu parkował 
jedynie Smart. Ktoś w nim siedział i ewidentnie szukał czegoś na siedzeniu pasażera. 
Wzruszyłam ramionami i wsiadłam do mojego Jeepa. Kiedy ruszyłam, Smart również 
ruszył. Jechał cały czas za mną. Kiedy zatrzymałam się w Liverpoolu, nabrałam nagle 
ochoty na przechadzkę. Dzień był bowiem piękny, w powietrzu wyczuwało się świeżość 
i dziwną lekkość. Spacerując zderzyłam się z dwiema roześmianymi dziewczynami. 
Kiedy odwróciłam się, by przeprosić, ujrzałam znajomą twarz. Nie mogłam sobie 
jednak początkowo przypomnieć, kim był owa dziewczyna. I dlaczego wydawała 
mi się tak bliska, taka znajoma ? „Niemożliwe… Nie, to nie może być…. Chociaż 
te rysy… gdzie to ja je…? Czy to możliwe, bym tak łatwo i zupełnie przypadkowo 
odnalazła ową słynną Elle? Nieee, to tylko kolejna „zrobiona na Elle” fanka. A jeśli to, 
na przykład siostra tamtej?...Prawdopodobne, bo dziewczyna miała identyczne rysy 
twarzy. Lecz te włosy– czarne z grzywką na oku. Może siostra bliźniaczka? Androny 
jakieś desperackie”.

Wróciłam na rynek. Znowu tamte dwie dziewczyny. Owa frapująca mnie brunetka 
pozowała swojej przyjaciółce, przyjmując najbardziej szalone pozy. Ludzie patrzyli 
się na nie, jakby były niespełna rozumu, niektórzy pukali się wymownie w czoło. 
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One jednak zupełnie się tym nie przejmowały. Dla mnie natomiast nadszedł czas 
działania– w końcu satysfakcja klienta ponad wszystko! Potrzebuję jednak kamuflażu. 
Skręciłam w jedną z bocznych, rzadko uczęszczanych uliczek, pstryknęłam palcami 
i zamieniłam się w przystojnego i czarującego chłopaka.

Podeszłam do nich i zapytałam:
– Może zrobię wam zdjęcie?
– Jasne – zachichotały dziewczyny, jak na komendę, podając mi smartfon.
Niby przez przypadek nacisnęłam niewłaściwy klawisz, odblokowując urządzenie 

Na ekranie startowym oczom moim ukazał się piękny, stylowy dom z okresu regencji. 
Wyglądał znajomo… Kolejne deja vu w dniu dzisiejszym… Ale owa myśl uparta nie 
dawała się odpędzić. Jeszcze chwila… Moment… I maaam!!!! Przecież moja rodzo-
na ciotka Luiza mieszkała w identycznym domu! Nie, nie w IDENTYCZNYM. Ona 
mieszkała W TYM domu.

– Sorki dziewczyny, chyba zablokowałem smartfon. Pomożecie?– nadal odgrywałam 
urokliwego młodzieńca.

Brunetka przewróciła oczami zirytowana. Podeszła do mnie i odblokowała telefon. 
Zrobiłam parę zdjęć i zwróciłam dziewczynom urządzenie.

– Dziękujemy, są naprawdę piękne. I jakie profesjonalne ujęcia…
– Nie ma sprawy. Wiesz, fajne masz to zdjęcie domu na tapecie. To przypadkowy 

wybór, czy jest to jakiś ważny dom? Twój na przykład? – spytałam z miną niewiniątka.
Obie uniosły prawą brew patrząc na siebie jakoś tak dziwnie.
,,Kurczę, zorientowały się chyba’’ – zaklęłam w myślach, lecz po chwili czarnowłosa 

dziewczyna ponownie się uśmiechnęła.
– Oczywiście. Piękny prawda?
– Moja ciotka mieszkała w podobnym, uwielbiałem ją odwiedzać, gdy byłem mały.
– Aha. Ale my musimy iść. Mamy pewną sprawę do załatwienia. Do zobaczenia! 

Może kiedyś się jeszcze spotkamy! Pa, pa!
– Pa!
Schowałam się za najbliższy kiosk. Pstryknęłam palcami i znowu wróciłam do 

mojej dawnej postaci. Śledziłam je. Pojechałam aż pod dom. Na werandzie czarno-
włosa dziewczyna zdjęła perukę. Okazało się, że owa brunetka nie jest brunetką, lecz 
kasztanowłosą gwiazdą rocka. Oto nieopodal stała poszukiwana przez mnie Elle.

Miesiąc później

Siedziałam w gabinecie rozradowana, że tak szybko rozwiązałam zagadkę. Zaprzy-
jaźniłam się przy okazji z Elle. Mój klient– Damian– też wydawał się zadowolony 
z poznania swej idolki. W tej chwili usłyszałam sygnał telefonu. SMS od Elle: ,, Wpadnij 
do mnie po pracy. Mam ci coś do pokazania’’.
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Nie miałam zamiaru czekać, wydałam odpowiednie polecenia mojej nowej asy-
stentce – wampirzycy Rossalie, włożyłam płaszcz i wyszłam z biura.

Wsiadłam do samochodu i pojechałam do cukierni po czekoladowe muffiny i ma-
ślane ciasteczka po czym skierowałam się prosto do domu Elle. Nagle dostałam SMS 

– a: „Czekam jeszcze pięć minut. Dla twojej przyjaciółeczki może to być ostatnie pięć 
minut, więc spiesz się Marry!”. Przyśpieszyłam i resztę trasy pokonałam w wariackim 
tempie. Sama nie wiem kiedy zdołałam skontaktować się z Rossalie i poinformowałam 
o podejrzanej treści wiadomości SMS. Kiedy wjechałam za bramę spostrzegłam, że dom 
pogrążony był w ciemnościach. Na zewnątrz nie zobaczyłam nikogo, a przecież Elle 
zwykle oczekuje mnie na werandzie. Cicho otworzyłam drzwi frontowe. Upewniłam 
się, że rewolwer spoczywa jak zawsze w tylnej kieszeni jeansów i ruszyłam przed siebie 
Nagle usłyszałam krzyk w pokoju na piętrze. Podkradłam się tam cichutko.

– Co? Nasza Mary nie przyszła cię uratować? O nie! Ale mam dla ciebie lepszą 
rzecz– usłyszałam znajomy męski głos.

Wtargnęłam do pokoju.
– Ręce do góry!– mój głos wydał mi się obcy i zduszony.
Napastnik odwrócił się. Damian Szaławski! Szczerząc się ze złowieszczym i triumfal-

nym uśmiechem szarpnął Elle za włosy. Przyjrzałam się dziewczynie. Włosy miała w nie-
ładzie, pokaźny siniak na lewym policzku oraz strużkę krwi pod nosem. Tyle zdążyłam 
zauważyć. Reszta potoczyła się zbyt szybko, nawet jak dla kogoś z zaświatów– w ułamku 
sekundy Szaławski wił się przede mną, przywalony czymś, a raczej kimś solidnej postury.

– Łapy precz od mojej Elle!!!– zahuczał osiłek.
Był to okrzyk o tyle bezprzedmiotowy, że biedny Szaławski żadną kończyną w tej 

pozycji ruszyć nie mógł. Ale efekt– pierwsza klasa. Następnie wszystko potoczyło 
się, jak na standardowy kryminał (tudzież thriller) przystało: robiąc nieco zbyt wiele 
szumu wpadli spóźnieni jak zawsze nieustraszeni stróże prawa, zawinęli niedoszłego 
zabójcę dziewczyny i tyle. Elle podbiegła do swojego umięśnionego blond wybawcy:

– Greg, dziękuję. Marry i tobie również. Uratowałaś mi życie. Gdybyś nie przyje-
chała… gdyby nie wy… byłoby po mnie…

Wybuchnęła płaczem i zaczęła szlochać. Chłopak gładził ją i uspokajał.
– …i przepraszam cię Greg za to, że cię nie wysłuchałam. Że nie wybaczyłam. Na-

prawdę przepraszam. Żałuję tego
No i mamy happy end…

Dwa tygodnie później…

Następnego ranka wstałam nadzwyczaj wcześnie. Po śniadaniu (które jadam nie-
zmiernie rzadko) udałam się do najbliższego kiosku po lokalną gazetę (której nie 
czytuję nigdy). Moją uwagę przykuł nagłówek: ,Dawny uczeń Hogwartu zatrzymany 
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za nękanie słynnej rockowej piosenkarki Elle’’. Z treści publikacji wynikało, że mój 
niedawny klient– Damian Szaławski był magiem. I oto „mało znany i niezamożny mag 
zapragnął bogactwa i sławy”. Westchnęłam. Czego ci ludzie nie zrobią dla pieniędzy 
i rozgłosu… Żenujące... No ale cóż… chłopak siedzi w więzieniu, Elle zrobiła się 
jeszcze popularniejsza i ponownie związała się z Gregiem. Są szczęśliwi. Wróciłam 
do artykułu. Autor rozwodził się nad talentem Elle, jej skrupulatnym wychowaniem, 
gruntownym wykształceniem i rodziną. Ubolewał nad nieszczęściem, jakie spotkało 
artystkę w dzieciństwie– „ utrata ukochanej siostry była dla Elle prawdziwie trauma-
tycznym przeżyciem…”, pod spodem zdjęcie dwóch dziewczynek– mojej kasztano-
włosej przyjaciółki i jej siostry, ich domu rodzinnego i ukochanego psa Pluto. „Jak ja 
go nazwałam?” Spojrzałam na podpis pod fotografią. Nie informował o imieniu psa. 

„Więc skąd ja, u licha…? I ten dom…” i nagle wszystko stało się jasne. „To mój dom! 
Tutaj się wychowałam, tu spędziłam najszczęśliwsze lata mojego niezbyt długiego 
życia! A Elle jest moją utraconą przed laty siostrą !!! Nie rozumiałam, dlaczego nie 
mogę jej odnaleźć i dlaczego ona nie poszukuje mnie. Nie miałam pojęcia, że żyjemy 
w dwu różnych światach, które spotkają się ze sobą jedynie, gdy któraś z nas znajdzie 
się w niebezpieczeństwie. Powinnam odwiedzić Szaławskiego w więzieniu i podzię-
kować mu? Eeee, raczej nie”.



Robert zaginął
◆ 

Szymon Kołakowski 

To wszystko było tak nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. Wydawałoby się, że to 
maszyny bez uczuć, jednak mylić się można i to jak ? Niemożliwe stało się realne. 

A wszystko przez walkę dwóch zaciekłych konstruktorów – czy to tylko oni zawinili ?
W mojej okolicy pojawiła się nowa rodzina. Wydawało by się, że to nic dziwnego, 

wszędzie wprowadzają się nowi ludzie, budują domy, zagospodarowują tereny, spro-
wadzają rodziny i zaczynają nowe życie w niezwykłych miejscach. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rodzina liczyła sobie aż czternaścioro dzieci. Rodzice, 
dwoje dziadków i dwie babcie. Zamieszkali w ogromnym domu tuż obok elektrowni 
ukrytej w lesie. Prowadziła tam kręta, wąska ścieżka, którą ciężko było odnaleźć, 
ponieważ skrzętnie maskowały ją gęsto porastające krzewy i trawy. Bujny las nie 
pozwalał nawet przedrzeć się tam promieniom słońca, więc wydawało się wszystko 
jak w półmroku choć na zegarku twardo wskazówka tkwiła na 12.00 w południe.

Pewnego ranka, kiedy ośmioro zaskakująco podobnego rodzeństwa zawitało w pro-
gach naszej szkoły, zrobiło się dziwnie. Kiedy tak na nich patrzyłem czułem zdziwienie, 
a zarazem jakiś niepokój i obawę przed czymś, wtedy jeszcze sam nie wiedziałem, że 
przeczucie wcale nie ogarnęło mnie przypadkowo. Jako nowi uczniowie do naszej 
klasy dołączyli Robert i jego siostra bliźniaczka Ala. Pozostałe ich rodzeństwo tra-
fiło do klas niższych roczników i jakby tego było mało to byli sami bliźniacy. Mijał 
szybko czas, a ja i nowy kolega Robert bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Mieliśmy bardzo 
podobne zainteresowania, więc czas spędzony na szkolonych przerwach mijał nam 
bardzo szybko. Tylko na przerwach byliśmy super kumplami, bo Robert nigdy nie 
zaprosił mnie do siebie, nigdy nie mógł przyjść do mnie, zawsze czekał na niego tata 
po lekcjach. Robert wskakiwał do samochodu swojego ojca i tyle ich widziałem. Był 
bardzo skryty, wiedziałem że nie mogę nalegać, ale wiedziałem, że coś jest nie tak. 
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Pomyślałem, że może gdybyśmy mogli razem pograć w piłkę, dowiedziałbym się 
czegoś więcej o prywatnym życiu mojego kumpla. Zaproponowałem mu zapisanie 
się do szkółki piłkarskiej. Pomysł mój się udał i należeliśmy do najlepszej szkolnej 
drużyny piłkarskiej.

Na spotkania chodziliśmy dwa razy w tygodniu, pomimo tego, że spotykaliśmy 
się tyle czasu to i tak niczego się nie dowiedziałem. Do momentu tego feralnego dla 
Roberta meczu. Podczas szkolnych rozgrywek, mój przyjaciel nie był w dobrej formie.

– Jak się czujesz? – zapytałem.
– Stary co się z tobą dzieje? Jesteś jakiś zmęczony, wyglądasz na chorego – pono-

wiłem pytanie.
– Nie, no co ty nic mi nie jest! Bierzemy się do roboty, jestem zdrów jak ryba 

– odpowiedział.
– Masz rację, musimy przecież wygrać ten mecz – powiedziałem.
No i stało się najgorsze; gdy Robert biegł nagle się przewrócił tak niefortunnie, że 

coś stało się z jego nogą. Szybko do niego podbiegłem, aby mu pomóc. Natychmiast, 
może upłynęła sekunda, a za mną pojawił się jego ojciec. Momentalnie, z precyzją 
zegarmistrza zakrył jego nogę ręcznikiem. – Robert! – krzyknąłem.

– Wszystko w porządku, nic ci się nie stało – zapytałem.
– To tylko małe skaleczenie – odpowiedział mi tata Roberta. 
Jednak to co zobaczyłem przeraziło mnie. Rana na nodze mojego przyjaciela była 

ogromna, wystawały z niej jakieś kable i metalowe pręty. Ojciec szybko wziął go na 
ręce, zaniósł do auta i odjechali. Nie wiedziałem czy mogę się z tym niecodziennym 
zdarzeniem z kimś podzielić, przecież widok był okropny, a i tak prawdę mówiąc nikt 
by mi nie uwierzył. Dni mijały, Roberta w szkole nie było, nie wiedziałem co u niego 
słychać. Nazajutrz zaczepił mnie jego tata i poprosił żebym się nie interesował jego 
synem, że Robert już nie będzie ze mną spotykał bo najwidoczniej nie jestem odpo-
wiednim kolegą dla niego. Zamurowało mnie.

– Ja nieodpowiednim ? – pomyślałem.
Zrobiło mi się bardzo przykro. Nie odpuszczę, pomyślałem. Postanowiłem sam na 

własną rękę dowiedzieć się czegoś o Robercie. Poszedłem do domu kolegi, miałem za-
miar się tam wkraść, przecież i tak by mnie tam nikt nie wpuścił. Droga była naprawdę 
trudna, ale udało się. Jednak kiedy tam dotarłem było już po zmroku. Stanąłem przed 
ogromnym domem w którym świeciło i paliło się tylko w oknach piwnicy. Zakradłem 
się jak najbliżej żeby zajrzeć do środka, przestraszyłem się. Pod dom zajechał radio-
wóz, wysiadło z niego dwóch policjantów. Udali się oni do bocznego wejścia domu. 
Podszedłem do okna. Zobaczyłem dwóch starszych panów w białych fartuchach, 
wyglądających jak lekarze. Musieli się znać, takie odniosłem wrażenie. Przez okno 
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piwnicy zobaczyłem też jej wystrój. Były tam komputery i wiele nieznanych mi ma-
szyn. Stalowy fotel podłączony grubymi przewodami do owych maszyn. Policjanci 
zdjęli czapki, mundur i koszule, a na ich plecach było widać coś zastanawiającego. 
Coś w rodzaju klapek lub małych drzwiczek. Dwóch sędziwych staruszków zajęło 
się panami policjantami. Funkcjonariusze usiedli na twardych fotelach, a ich plecy 
zostały otwarte. Zobaczyłem i ogromnie się zdziwiłem, że nie są oni ludźmi, a jedynie 
to pospolite maszyny, zwykłe roboty. Okropnie się przestraszyłem się i natychmiast 
uciekłem. Sam nie wiedziałem jak odnalazłem drogę do domu, byłem przerażony, 
długo nie mogłem zasnąć. Nowy dzień nie przyniósł dobrych wieści. Na pierwszej 
lekcji odwiedzili nas panowie policjanci ci sami, których widziałem w domu Roberta. 
Oznajmili nam, że nasz kolega zaginął i prowadzone jest śledztwo w tej sprawie.

W poszukiwania chłopca zaangażowała się cala okolica, lokalna prasa i media. 
W co i tak nie uwierzyłem, ale wiedziałem tylko ja, że sprawa jest poważniejsza. Po-
stanowiłem zebrać w sobie siły i udać się jeszcze raz do tego przerażającego domu. 
Po drodze zastanawiałem się jak wiele robotów żyje pośród nas i kto może nimi być, 
rozterki moje były bez sensu ponieważ ktoś wykonał kawał bardzo dobrej roboty. Kiedy 
dotarłem już pod to samo okno co wcześniej, zamarłem w bezruchu. Na ogromnym 
stole w mocno oświetlonej piwnicy leżał mój kumpel Robert. Obok niego mnóstwo 
elementów elektronicznych, narzędzi i kabli. Dwóch starszych panów w białych fartu-
chach, o których myślałem że są dziadkami Roberta w pocie czoła naprawiało zepsuta 
nogę chłopca. Po chwili oboje rozłożyli ręce pokiwali głowami, zdjęli specjalne latarki 
z głów przykryli robota jakimś starym kocem i odeszli. Co tu robić, pomyślałem, że 
to moja jedyna szansa, aby dostać się do środka i popatrzeć z bliska na przyjaciela. 
Przez wybitą szybę w oknie otworzyłem skrzydło, wślizgnąłem się do środka. Lekko 
uniosłem koc przyglądałem się przez chwilę wtem usłyszałem :

– Cześć przyjacielu! – powitał mnie Robert.
– Tak, tak to ja Robert – powiedział.
Okropnie się przeraziłem. Wyglądałem zapewne nieco śmiesznie, bo ze zdziwienia 

nie mogłem zamknąć ust.
– Robert cudownie jest cię zobaczyć – powiedziałem.
– Mam na imię Robert, jestem robotem. Muszę cię ostrzec. Uciekaj stąd szybko 

zanim ktoś cię zobaczy, zanim zrobią to samo z tobą co ze mną i innymi ciekawskimi 
dziećmi. Ja mam już 17 lat, a zrobili ze mnie robota 8 lat temu. Nie ma dla mnie ratunku, 
proces jest nieodwracalny. Teraz kiedy się zepsułem posłużę jako części zamienne 
dla stworzenia nowego robota. Musisz zapomnieć o tym co tu widziałeś w innym 
przypadku będziesz w strasznym niebezpieczeństwie. Złapią cię, a kiedy zaginiesz 
już się postarają, aby cię nikt nie znalazł. Chwilę zamilkł, by dodać zaraz :
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– Wiesz jest nas więcej, dużo więcej niż mogło by ci się wydawać. Obiecaj mi, że 
nikomu nie powiesz, tego co widziałeś i co wiesz o mnie, nigdy, przenigdy! 

– Obiecuję! Przyrzekam! – odpowiedziałem.
– Ale ja cię nie zostawię, jesteś przecież moim przyjacielem – natychmiast dodałem.
– Zrozum, proszę ? Błagam cię, uciekaj stąd zanim cię ktoś zobaczy, powodzenia! 

– powiedział Robert.
Miałem mieszane uczucia opuszczając ten dom i kolegę, lecz po upływie czasu 

zdałem sobie sprawę, że dobrze zrobiłem. Kilka tygodni później przyszła pora wa-
kacyjnego wypoczynku, ze smutkiem i wielkim zdziwieniem zauważyłem, że cała 
rodzina Roberta wyprowadziła się z naszego miasta.

Kilka dni później w telewizyjnych wiadomościach słyszałem o zaginięciach dzieci, 
tych które się nie znalazły do tej pory i nie wiadomo gdzie są. Wielokrotnie miałem 
okazję opowiedzieć najbliższym o tym co mnie spotkało, nawet kilkakrotnie próbo-
wałem, ale nikt mnie nie słuchał. Nikt nie był zainteresowanym tym co chciałem im 
przekazać. Kto to wie, ile robotów jest wśród nas? To pytanie nurtuje mnie niemal 
codziennie, czasami nawet nocami nie pozwala mi spać.



◆ 

Laura Kołpaczewska

W krainie bajek i baśni drzwi do świata fantasy zaczęły się psuć. Czerwony Kap-
turek chcąc dostać się do babci za każdym razem wchodząc do bajki trafiał do 

Trzech Małych Świnek lub Królewny Śnieżki. Alicja zamiast być na przyjęciu wraz 
z Szalonym Kapelusznikiem i wiecznie śpieszącym się panem Królikiem, lądowała 
w domu z piernika, w którym witali ją Jaś z Małgosią. Jakby tego było mało zaginęły 
dwie postacie: 

Pinokio i Kot w Butach. Baśniowa straż zorganizowała zebranie bajek, baśni oraz 
opowiadań i wierszyków by ostrzec je przed... No właśnie przed czym? Aby rozwią-
zać tą sprawę do miasta przybył detektyw, nie znany nikomu z żadnej bajki. Gadając 
z bohaterami nie dowiedział się niczego więcej prócz kilku głupich plotek rozpowia-
danych przez wróżkę z baśni, której sam Detektyw nie znał. Był ostatnio rozdrażniony 
i irytował go każdy najcichszy dźwięk, więc tłok w mieście bardzo mu przeszkadzał. 
Po nieudanej próbie wyciągnięcia czegoś z mieszkańców skierował się w stronę po-
bliskiej karczmy ,,Za siedmioma górami" by móc pomyśleć w ciszy. Wchodząc do 
środka można było wyczuć woń winogronu i dymu z cygar unoszącego się w powie-
trzu. Usiadł i rozejrzał się wokół. Oprócz niego w karczmie siedziały także czarne 
charaktery takie jak Kapitan Huck rozmawiający żywo ze złą macochą, wilkiem, czy 
innymi mniej znanymi, lecz tak samo złymi postaciami. Stojąca za ladą karczmarka 
zlustrowała go wzrokiem.

– Nie jesteś stąd. Nie widziałam cię nigdy w mieście – pierwsze zdanie zabrzmiało 
bardziej jak stwierdzenie, niż pytanie jednak Detektyw nie zwrócił na to najmniejszej 
uwagi. Odchrząknął i odruchowo spojrzał na swoje dłonie, po czym uniósł głowę do góry.

– Jestem detektywem. Przeprowadzam śledztwo w sprawie zaginionych bajek. 
Kłamstwo wypowiedziane przez niego, zabrzmiało tak naturalnie, że sam Detektyw 
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się zdziwił. Zjawił się tam przypadkiem o idealnej porze. Choć możliwe, że to nie 
zwykły przypadek.

Karczmarka skinęła lekko głową na znak, iż rozumie, następnie obróciła się i zajęła 
się wycieraniem szklanek. Zwrócił uwagę na stolik w rogu, przy którym siedziała za-
kapturzona istota. Przetarł oczy chcąc sprawdzić czy naprawdę ktoś tam siedzi jednak 
nikogo już tam nie było. Nie rozpłynął się w powietrzu. Uciekł? Nie.. Bardziej prawdo-
podobne było to, że to tylko jego wymysły. Podniósł się z krzesła i skierował w stronę 
stolika. Jednak szybko zatrzymał się widząc na siedzeniu białą kopertę. Ostrożnie 
wziął ją do ręki, odwinął i przeczytał: ,,Panie Detektywie, pytanie mieszkańców nic 
nie zdziała. Chce pan podpowiedź? Tylko jedna z porwanych postaci przeżyje. Może 
pan chce zdecydować która”?

Z drugiej strony był napisany nieznany adres z dopiskiem ,,24 marca w tym domu 
o godz.18:14 znajdziesz ciało".

Mężczyzna stał tak chwilę z kartką w dłoni. Następnie nie oglądając się za siebie 
wyszedł z karczmy, by udać się do hotelu. Po drodze prawie sprzątnął królika, który 
kicał za nim od ostatniego przejścia dla pieszych.

Zapomniał się, wyciągnął broń w świecie, gdzie nikt nie mógł znać jego prawdziwej 
tożsamości. Szedł dalej, chciał jak najszybciej znaleźć się w swoim tymczasowym 
pokoju. Odebrał klucze z recepcji, po czym westchnął zobaczywszy nie najmniejszą 
trzycyfrową liczbę. Zdziwił się lekko dużą ilością pokoi w tak małym budynku. Zaczął 
wspinać się po schodach, aż do numeru 112, gdy zorientował się, że w tym miejscu jest 
winda. Przeklął pod nosem, po czym bezradnie skierował się w stronę mosiężnych 
drzwi maszyny. Wszedł do miejsca, w którym ze wszystkich stron otaczały go lustra. 
Srebrzysta podłoga odbijała się w zwierciadłach.

Czuł niepokój. Czy to możliwe, że wieloletni umysł detektywistyczny płatał mu 
figle? To niebywałe. Zaczął rozglądać się w około jednak zobaczył tylko swoje odbicie. 
Dotknął dłonią jednego lecz nic nie poczuł.

Pojeździł jeszcze chwilę palcami po płaskiej powierzchni, gdy nagle z opuszka palca 
pociekła stróżka krwi. Spojrzawszy raz jeszcze dostrzegł pęknięcie. Chciał przyjrzeć 
się temu bliżej, jednakże winda zatrzymała się. Piętro czterdzieste, numer 418. To tu. 
Ostatni raz zwrócił głowę w stronę swego odkrycia i zaczął się oddalać. Przemierzając 
przez korytarz usłyszał hałas dobiegający zza drzwi numeru 413.Krzyk kobiety i odgłos 
tłuczonego szkła. Przystanął i zaczął nasłuchiwać. Przygotował się na najgorsze, bez 
wahania pociągnął za klamkę. W pokoju nie było niczego, był pusty. Przetarł oczy, 
odwrócił się na pięcie i rzucił się do drzwi swojego teraźniejszego miejsca zamieszkania. 

– ,,Co tu się dzieje?"– zapytał w myślach samego siebie, nie licząc na odpowiedź. 
Szarpnął za klamkę drzwi otworzyły się z głośnym skrzypieniem. Wszedł szybko do 
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środka i zatrzasnął za sobą obiekt, który dziś był wyjątkowo irytujący. Zwrócił uwagę 
na pomieszczenie. Nic tu się nie zgadzało. Hotel z zewnątrz dość nowoczesny, winda 
również nie była najnormalniejszą rzeczą. A pokój? Przestrzenny i staroświecki. Przy 
małym oknie znajdowało się łóżko, które już samym wyglądem nie zachęcało do spa-
nia na nim. Dalej stała stara drewniana szafa zrobiona z drewna o odcieniu ciemnego 
brązu. Otworzywszy ją wyłonił się z niej zapach stęchlizny. Detektyw zasłonił twarz 
rękawem i odsunął się od mebla. Skrzywił się, usiadł na łóżku i zaczął rozmyślać. Dziś 
jest 22 marca. Porwanie zgłoszono 18 marca koło południa. Jeden dzień i 13 godzin do 
znalezienia ciała. Policja tego świata nie zaingeruje. Detektyw przeczuwał, że trafił do 
tej złej strony baśni. Jak inaczej to wyjaśnić? Nie wiedział. Porwania, zabójstwa, nie-
uczciwość: to raczej nie dotyczy historyjek dla dzieci. Chciał już położyć się spać. Zdjął 
tylko płaszcz i buty, nie widział potrzeby zakładania pidżamy. Jego walizka stała pod 
ścianą. Recepcjonista miał mu ją dostarczyć sam. To znaczy, że przybył tu wcześniej niż 
on. Jednak nie chciał się nad tym zastanawiać. Spojrzał na posłanie i westchnął. Czeka 
go ciężka noc. Położył się i próbował usadowić wygodnie, jednak łoże odmawiało 
współpracy. Przewrócił się na drugi bok. Zamknął oczy, mimowolnie w jego głowie 
zaczął się tworzyć plan działania. Motyw, narzędzie zbrodni, miejsce i tożsamość prze-
stępcy. Nie zwrócił nawet uwagi, kiedy sen ujął go w swe ramiona. O godzinie ósmej 
stał już na nogach i pił kawę w kawiarence niedaleko domu, w którym miało znaleźć 
się ciało. Przedtem lokatorami byli matka z synem dawno już zapomnianej historii, 
wspominanej tylko przez osoby starsze opowiadające ją wnukom. Detektyw odłożył 
prawie pełną filiżanką na stół, zapłacił i wyszedł z kawiarenki. Przypomniał sobie 
o tym jak tu trafił. Czy jest jedyny? Są tu inne zabłąkane dusze tak jak jego pragnące 
wydostać się z tej wiecznie trwającej przesłodzonej opowieści? To pytania retoryczne. 
Oczywiście, że nie. No, bo co za dureń wpakowuje się do portalu, nad którym pisze 
wyraźnie: ŚWIAT BAJEK – GŁÓWNE MIASTO? Ach, no tak. Nasz Detektyw Edling. 
Umysł tego realisty z jednej strony nie mógł uwierzyć w napis przed nim, ale z drugiej 
podpowiadał mu by tam wszedł. Posłuchał. Czy teraz tego żałował? Sam nie wie. Było 
to dla niego kolejne zlecenie, które musiał rozwiązać. Skręcił w prawo i przeszedł przez 
pasy. Osoby przechodzące obok niego doprowadzały go wzrokiem, aż nie zniknął na 
jakimś zakręcie. Stał przed nim stary, żółto– beżowy dom mający przynajmniej 50 lat. 
Schodziła z niego farba, ramy okien były popękane, a trawnik był cały zarośnięty i nie 
pozwalał przedostać się do budynku. Okrążył budynek i spostrzegł się, że z drugiej 
strony jest położona, jeszcze nie tak zniszczona ścieżka prowadząca do tylnego wejścia. 
Skierował swe kroki w stronę drzwi, złapał za klamkę i poczuł, że ze starości jest już 
zdarta i stara. Pociągnął za nią i popchnął lekko drzwi, rozejrzał się wchodząc do domu. 
Stało w nim kilka mebli przykrytych prześcieradłami, prócz tego w pomieszczeniu nie 
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było nic więcej. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Detektyw przykucnął i spojrzał na 
podłogę. Zobaczył dwie koperty, wziął pierwszą, rozerwał i przeczytał znajdujący się 
w niej list. ,,Mała zmiana planów. Nic nie zrobię jeśli ciągle będziesz tu węszył. Może 
poszukałbyś jednak w bibliotece? Najlepiej teraz”. Nie czytając drugiego listu, wepchnął 
go do kieszeni i wybiegł z mieszkania. Po jego przyjeździe straż mniej więcej powiedziała 
mu, gdzie jest co. Zaczął biec najszybciej jak umiał, biblioteka była blisko, choć dostanie 
się do niej zajęło mu 20 minut. Wskoczył na pierwszy schodek i pędem wbiegł do bu-
dynku. Stanął na chwilę i zaczął łapać łapczywie oddech. Kobieta siedząca za biurkiem 
natychmiast go uciszyła. Rzucił krótkie „Dzień dobry" i podszedł do regałów. Działy 
z młodzieżą, kuchnią, historią, przyrodą oraz muzyką były puste. Został mu ostatni 
dział. Ten poświęcony dzieciom. Nie zauważył nawet kiedy zwolnił, spokojnie szedł 
w kierunku bajek i baśni, między którymi znajdzie zaraz zwłoki jednego z bohaterów 
takich opowiadań. Wyprostował się, postawił jeszcze jeden krok i powoli kierował 
wzrok na podłogę. Nigdy nie pomyślałby, że którakolwiek z historyjek, które słyszał 
w dzieciństwie w ogóle mogłaby tak skończyć. Drewniane ciało Pinokia leżało porąbane 
na małe kawałeczki. Przypomniał sobie o przedmiocie schowanym w jego kieszeni. 
Wyciągnął list, rozerwał kopertę w której się znajdował i przeczytał: ,,Spodziewałeś się 
takiej odpowiedzi? Kotka już oddałem, jest u siebie, ale raczej nie wyciągniesz z niego 
za wiele". Kartka wypadła mu z ręki. To musiał być człowiek, żaden czarny charakter 
nie posunąłby się do takich czynów. Nie myślał nad tym, teraz musiał jak najszybciej 
zawiadomić bajkową straż. Nawoływanie trwało chwile, jednak przybyli dość szybko. 
Byli równie zszokowani co kobieta, która była właśnie przesłuchiwana. Detektyw wraz 
z trzema innymi mężczyznami skierowali się do bryczki, by dostać się do komisariatu. 
Na miejsce dostali się w około 30 minut, w zamku panowało ogromne poruszenie. 
Jeden z rycerzy zatrzymał jakiegoś mężczyznę i poprosił o wytłumaczenie takiego 
zachowania. – Przed chwilą w szufladzie biurka generała znaleziono kartkę zapisaną 
pismem pochyłym. Wezwaliśmy już specjalistę i wiemy, że głosiło na niej jedno zdanie.

Detektyw przełknął ślinę i gestem ręki kazał mu kontynuować. ,,Jutro detektyw 
Edling może wrócić, to wszystko dobiegnie końca".

– E.. Edling? Nie słyszałem o bajce z takim... Takim bohaterem. Jakby się zastanowić 
to nie słyszałem żadnej bajki z detektywem jako postać.

– Mnie również to zastanawiało, ale co innego jeśli byłby z innego wszechświata, 
prawda? Wszyscy spojrzeli nagle w róg sali. Stała w nim ta sama zakapturzona istota 
co w karczmie. Spod kaptura było widać ironiczny uśmiech.

– Czy to nie dziwne, że nikt go nie zna? Nie chciał nic o sobie powiedzieć mimo, że 
każda istota w tym mieście jest towarzyska i przyjazna..

– Zamilcz. Detektyw Edling spojrzał na niego.
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– Ty też nie jesteś stąd.
– Różnica między nami jest taka, że nie zamierzałem tego ukrywać.
Zdziwieni rycerze słuchali bez słowa wymiany zdań pomiędzy mężczyznami.

– Wszystko miało się przecież wyjaśnić jutro, prawda? Znowu zmieniłeś nagle 
zdanie?– Edling uśmiechał się delikatnie.

– Skąd pomysł, że to ja?
Mężczyzna również się uśmiechał.

– W takim razie kto? To, że to ty porwałeś dwie osoby, a jedną z nich zabiłeś brzmi 
bardzo logicznie, mimo iż nie znam twojego motywu.

– Nie wszystko powinno się brać na logikę.
– Czyli zaprzeczasz?
Zapanowała chwila ciszy, a Edling i zakapturzony człowiek przestali się uśmiechać.

– Tym pytaniem zepsułeś całą zaplanowaną konwersację z tobą.. Ale tak, to ja.
– Dosyć tego!– krzyknął generał. – Bajkowa straż ma za zadanie bronienia miesz-

kańców! Będziemy to robić za wszelką cenę! Straż! Zamknijcie tego zakapturzonego 
mężczyznę, a ja chciałbym porozmawiać z Detektywem Edlingiem.

– Bardzo chciałbym zostać, ale kto wtedy zajmie się drzwiami do bajek? Drzwi 
naprawiają się automatycznie co kilka dni, więc musze zdążyć zepsuć je jeszcze raz 
by trafił tu kolejny człowiek – mężczyzna miał właśnie wyskoczyć przez okno prosto 
na dość sporą kupkę liści, jednak jeden z rycerzy zdążył go złapać. Kaptur osunął się 
i ukazał twarz mordercy. Edling widział go pierwszy raz w życiu.

– Znasz go Edling? – spytał generał.
– Widzę go pierwszy raz na oczy.
Mężczyzna trzymany przez rycerza wytrzeszczył oczy i spuścił głowę.

– Nie pamiętasz mnie? Co za szkoda.. Lutym, tego roku byłeś w sklepie i kupowałeś 
dla syna bajkę. Nie mogłeś zdecydować czy kupisz mu Kota w Butach czy Pinokia – 
zaczął. – Ostatecznie jednak wybrałeś Pinokia czyż nie?

Detektyw chwile milczał potem zapytał jednak:
– Jakie to ma znaczenie? Inspirowałeś się moim wybieraniem książki? A motyw? – 

dla Edlinga było to całkowite szaleństwo, z resztą pewnie nie tylko dla niego. Zabicie 
inspirowane wybieraniem książki dla dziecka?

– Motyw? Hmm… Nie zastanawiałem się nad tym– morderca się uśmiechnął.– Nie 
spytasz w takim razie jak miałbyś mnie pamiętać? A może już sobie przypomniałeś?

– Nie, nie pamiętam cię – Edling mówił prawdę, myślał, że może chodzi o jakąś 
zemstę, w końcu jest detektywem, ale nie, tutaj chodziło o wybór książki dla dziecka. 

– Nie chce nawet widzieć, kim jesteś, nie chcę znać prawdziwego powodu, chcę po 
prostu wrócić do rodziny, więc powiedz mi jak to zrobić.
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Edling zbliżył się do mężczyzny i podniósł go do góry za koszule wystającą zza 
peleryny.

– D… Dre – Drejer– powiedział mężczyzna zduszonym głosem i choć brakowało 
mu powietrza uśmiechnął się.

Edling spojrzał na niego zdziwiony po czym poluzował uścisk. – Co powiedziałeś?
– Drejer to moje nazwisko... Edling. Chciałem żebyś je poznał.
Nagle obu mężczyzn zaczęło zanikać.

– Co się... – Edling nie dokończył, spojrzał na Drejera i wiedział, że on wie co się 
dzieje.

– Wrota do naszego świata się naprawiły więc automatycznie wracamy. A miały się 
naprawić jutro, no cóż. Możesz się cieszyć detektywie, wracasz do domu.

– A co z tobą Drejer? Zamierzasz mordować kolejne bajki? Nie pozwolę na to.
– Jestem uczciwy. Odsiedzę swoje, wyjdę i możesz być pewny, że się jeszcze spotkamy.
Ich rozmowa była tak absurdalna, brzmiała jak rozmowa starych przyjaciół. 

– Jeszcze przed chwilą chciałeś uciec, to nazywasz uczciwością? – Edling go puścił. 
– Nie martw się o mnie – powiedziawszy to Drejer rzucił się przez okno. Tym razem 
nikt nie zdołał go złapać, a kupka liści przy pomocy wiatru rozproszyła się nie chro-
niąc Drejera przed upadkiem. Jednak Edling nie zdążył już tego zobaczyć. Znalazł się 
w tym samym pomieszczeniu, w którym zniknął. Rodzina pewnie nawet nie zauważyła 
jego zniknięcia, ponieważ zdarzało mu się zostawać na noc w pracy. Poczuł, że coś go 
uwiera w rękę. Była to biała koperta taka jak trzy poprzednie. Nie zastanawiając się 
otworzył kopertę i przeczytał:

,,To ja zrobiłem tą małą dziurę, bo wiedziałem, że poczujesz się obserwowany. Tak 
samo było z odgłosami w pokoju niedaleko twojego. Miałem jeszcze kilka niespo-
dzianek, ale zatrzymam je na następny raz. Do zobaczenia, Edling”.



Morderstwo na powierzchni
◆ 

Igor Korszun

Historia, którą chcę wam opowiedzieć wydarzyła się na powierzchni ziemi. Może 
was to dziwić, dlaczego tam, przecież są inne miejsca. Właściwie to nie tak bardzo. 

Najlepiej chyba będzie jak zacznę opowiadać wszystko od początku.
Mam na imię Igwar, mam „tylko” 146 lat i mieszkam pod ziemią, niedaleko cmenta-

rza. Jestem od urodzenia wampirem. Nasze życie nie różni się tak bardzo od waszego. 
Mieszkam z mamą, tatą i małą, płaczącą siostrą Amelią. Dzień wygląda jak co dzień, 
tata rano szykuje się do pracy, mama każe mi wyjść z mojej wygodnej trumienki, za-
wsze wtedy kiedy mam najlepsze sny. A tu niestety, trzeba wstać do szkoły. Tak, my też 
uczymy się. Wolałbym robić w tym czasie coś innego, jak mówiłem mieszkamy blisko 
cmentarza, więc jedną z naszych ulubionych zabaw jest otwieranie trumien i strasze-
nie niedawno pochowanych, martwych ludzi. Umarli już się nie dają nabrać na nasze 
kawały. „Marmy”, bo tak na nich mówimy, często przychodzą do moich rodziców na 
skargę, a później mam karę, przeważnie nie mogę zmieniać się w nietoperza, a co za 
tym idzie nie mogę wydostać się na powierzchnię.

Nasze miasteczko jest nieduże, liczy dziesięć tysięcy mieszkańców. Okolica, 
w której mieszkam jest spokojna, cicha i nic się tu nie dzieje. Obok nas mieszkają 
państwo Wampirusowie, taka starsza para, razem mają chyba z milion lat. Z dru-
giej strony zajmują pomieszczenia państwo Wampirowie z małym synkiem, który 
wiecznie ssie buraka. Bo trzeba wam wiedzieć, że my wampiry już od dawna nie 
pijemy krwi. Przeszliśmy na wegetarianizm i naszym ulubionym przysmakiem są 
buraczki. Wy macie niebo, gwiazdy już nie wspomnę o słońcu, którego w dalszym 
ciągu nie lubimy. My patrząc do góry widzimy zwisające buraki. Sadzimy je nocą 
na powierzchni, później nie musimy wychodzić, żeby je zerwać. Część, która nas 
interesuje rośnie nam nad głowami.
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Jest jeszcze jedno miejsce, o którym musicie wiedzieć. To komin, a właściwie kanał, 
który łączy nasz świat z waszym. Jest to moje ulubione miejsce, bo bardzo lubię wy-
latywać na powierzchnię, oczywiście kiedy nie mam kary. Żeby przedostać się przez 
bardzo wąski komin, musimy zmienić się w nietoperza. W szkole uczą nas jak to się 
robi. Kiedyś mój kolega Igorius nie nauczył się tej sztuczki i próbował przedostać się 
będąc w swojej postaci. Niestety, co było do przewidzenia, zaklinował się tam na kilka 
tygodni, zwisały mu tylko nogi.

Pewnego dnia wybrałem się na lot po powierzchni. Słońce jeszcze nie zaszło, więc 
musiałem uważać żeby się nie poparzyć. W dali, a mamy bardzo dobry słuch, doszły 
do mnie krzyki. Poleciałem w tym kierunku i przysiadłem na drzewie. Na dole stało 
dwoje ludzi, jeden trzymał coś w ręku. Bardzo się kłócili. Nie wiem o co chodziło, 
ponieważ byłem bardziej skupiony na chowaniu się przed promieniami słoneczny-
mi. Nagle usłyszałem strzał, chyba z pistoletu, bardzo się wystraszyłem. Znałem ten 
odgłos bardzo dobrze. Kiedyś strzelano srebrnymi kulami do wampirów, a w szkole 
nas przed tym ostrzegano.

– Czyżby ktoś mnie rozpoznał? – pomyślałem i już nie zważając na słońce czym 
prędzej leciałem do domu. Skrzydełka mi się trochę podpiekły. Mama znowu będzie 
zła, a tata wygłosi mi swoją mowę, ale o strzelaniu nic im nie powiem.

Tak jak sądziłem kara mnie nie ominęła – tydzień bez latania! Czas się dłużył, ale 
jak już tylko mogłem od razu poleciałem w to straszne miejsce, aby sprawdzić co się 
stało. Czy znowu zacznie się atak na wampiry?

Na miejscu nie było nikogo, a w koło wszystko było otoczone żółtą taśmą.
– Co to jest? – zdziwiłem się i postanowiłem polecieć do miasteczka, w którym 

mieszkają ludzie. Przelatując słyszałem ich rozmowy:
– Kto to mógł zrobić?
– Takie rzeczy w naszym mieście?
– Może to wampiry wróciły?
– Policja go szybko złapie!
– Taki dobry człowiek był z  tego Jana – ciągle powtarzały się takie pytania 

i stwierdzenia.
Budynek policji był blisko, a na pierwszym piętrze paliło się światło i było otwarte 

okno. Postanowiłem tam zajrzeć. Przysiadłem na parapecie i zobaczyłem coś strasz-
nego. Na wielkiej tablicy były zawieszone zdjęcia leżącego w lesie mężczyzny, a obok 
nich inne fotografie trzech ludzi z dopiskiem ,,Podejrzani”. Domyśliłem się, że ten 
leżący człowiek nie żył. Jednak takiego Marma nigdy nie widziałem, miał strach 
i zdziwienie w oczach.

– Brrr! – aż mi ciarki przeszły.
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Po pokoju od ściany do ściany chodził policjant.
– Kto to mógł zrobić?
– Kto to mógł zrobić?– powtarzał, ciągle chodząc.
Spojrzałem jeszcze raz na zdjęcia podejrzanych. Straszne twarze, ale zaraz na jednym 

z nich była fotografia mojego sąsiada, starszego, spokojnego wampira.
Ludzie pewnie pamiętają go jeszcze z czasów, kiedy nie było ,,grzecznych” wam-

pirów – pomyślałem.
Nagle rozległy się krzyki na zewnątrz.

– Zabić wampiry! To one uśmierciły Jana! Wróciły! – tak krzyczał mężczyzna, który 
stał na czele grupy.

Zdenerwowany policjant kazał wszystkim rozejść się do domów.
– Nie wiemy kto to zrobił? Obiecuję jednak, że szybko znajdziemy mordercę – dodał.
Wrócił do pokoju i przyglądał się zwłokom. Ja też patrzyłem. Musiałem jakość dowieść, 

że tego nie zrobił żaden wampir. Przecież ja tam byłem, ale jak mam to powiedzieć, żeby 
się nie ujawnić, poza tym kto uwierzy dziecku, w dodatku wampira. A jednak nasz los 
spoczywał w moich rękach. Przyglądałem się zdjęciu i nagle dostrzegłem coś, co może 
pomóc w uniewinnieniu pana Wampirusa. Postanowiłem się jednak ujawnić.

– Tego nie zrobił wampir – powiedziałem i czekałem na reakcję policjanta.
– Kto to powiedział? – krzyknął zdziwiony.
– To ja! – powiedziałem i wleciałem do pokoju.
– Jestem bardzo przepracowany, słyszę jakieś dziwne głosy – powiedział zdezo-

rientowany policjant.
Musiałem się przeistoczyć w wampira. Stanąłem przed nim i patrzyliśmy siebie 

w oczy. Nagle policjant odezwał się:
– Tyyyy. Ty jesteś tym, kim ja myślę, że jesteś?– odezwał się i otworzył dziwnie 

szeroko usta.
– Nie wiem czy myślisz, że jestem, ale się przedstawię, mam na imię Igwar, jestem 

wampirem i widziałem to morderstwo. No prawie widziałem – dodałem.
– Tyyyyy, jesteś wampirem! – krzyknął i znowu otworzył szeroko usta.
– Jak mówiłem, zobaczyłem zbrodnię, chciałbym pomóc w złapaniu prawdziwego 

zabójcy, a musisz wiedzieć, że tego nie dokonał żaden krwiopijca. Wiem co mówię bo 
tam byłem. Wampiry nie strzelają do ludzi i coś jeszcze zobacz na to zdjęcie – podsze-
dłem do tablicy i wskazałem palcem na fotografię z denatem.

– Wokół zwłok jest pełno odcisków butów – dodałem.
A przecież krwiopijcy nie zostawiają śladów, ponieważ my nie chodzimy, tylko 

unosimy się w powietrzu. Płyniemy. Podszedłem do policjanta i ręką zamknąłem mu 
dolną żuchwę. W końcu się ocknął i przemówił:
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– Ale jak? Kiedy? Wampir? – spojrzał na zdjęcie i na moje nogi, które się unosiły 
w powietrzu.

– Faktycznie nie chodzicie. To co tam się stało? – zapytał, dalej zdziwiony.
Opowiedziałem mu o wszystkim po kolei, o panu Wampirusie, o mojej wizycie 

na powierzchni i całym zajściu jakie miało miejsce w lesie, wspomniałem też o karze 
jaką dostałem za opalone skrzydła. To akurat nie zrobiło na nim żadnego wrażenia.

– To kto mógł to zrobić?– zapytał.
Spojrzeliśmy na zdjęcia. Wampirusa można było już wykluczyć. Zostało trzech 

podejrzanych. Tak nawiązała się nasza współpraca. Ja śledziłem podejrzanych, i prze-
kazywałem informacje policjantowi Tomkowi. On sprawdzał ich alibi, przepytywał 
ludzi. Po tygodniu naszej współpracy doszliśmy do wniosku, że nic nie mamy. Śledz-
two stanęło w martwym punkcie. Postanowiłem poprosić tatę o pomoc. Niestety 
musiałem mu o wszystkim opowiedzieć i jak się domyślacie będę miał długą karę. Tata 
powiedział, że znał kiedyś jednego detektywa niejakiego Sherlocka Holmesa, który 
mówił, że morderca zawsze wraca na miejsce zbrodni. Powiedziałem o tym Tomkowi 
i znowu mu dolna szczęka opadła.

– Sherlock Holmes? Znał Sherlocka Holmesa ? – powtarzał ciągle.
Postanowiliśmy ukryć się w zaroślach i czekać na zbrodniarza aż sam przyjdzie do 

nas. Codziennie przez następny tydzień się ukrywaliśmy w zaroślach. Moja mama 
przynosiła nam sok z buraczków i ciepłe koce. Hm? Nie wiem dlaczego Tomkowi 
ciągle ta żuchwa opadała.

W końcu doczekaliśmy się. Pewnej nocy usłyszeliśmy szmer i nagle w miejscu 
dokonania morderstwa ujrzeliśmy cień, który przemieszczał się w naszą stronę. Czu-
łem, że serce Tomka mocniej biło. My wampiry go nie mamy, ale i tak byłem bardzo 
przejęty. Księżyc mocniej świecił i wszystko było widać jak na dłoni. Postać zbliżyła 
się do miejsca zbrodni i zaczęła kopać dół. Trwało to jakiś czas, aż w końcu osoba 
ta zaczęła coś z niego wyciągać. Były to jakieś świecące przedmioty. Tomek szybko 
wyskoczył z krzaków i krzyczał.

– Ręce do góry, jesteś aresztowany!
Zaskoczona osoba nie broniła się, wykonała polecenie i uklękła na kolana. Tomek 

podbiegł i zakuł w kajdanki podejrzanego. Mnie rodzice zabrali do domu i zakazali 
wychodzenia na zewnątrz przez cały miesiąc.

Dopiero po odbyciu kary skontaktowałem się z Tomkiem, który opowiedział mi 
o aresztowaniu zabójcy. Okazał się nim brat zamordowanego Jana. Obydwaj kilka 
miesięcy temu dokonali napadu na złotnika. Łup zakopali w lesie. Bracia nie mogli 
się dogadać co do jego podziału. Starszy z nich postanowił zachować wszystko dla 
siebie, zabił młodszego i zrzucić całą winę na wampiry. To właśnie on podburzał 
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ludzi przeciwko nam. Na początku nie chciał przyznać się do winy, ale tata z panem 
Wampirusem odwiedzili go kilka razy w celi i szybko zmienił zdanie. Nie wiem, co 
mu powiedzieli, ale poskutkowało.

Zaprzyjaźniłem się z Tomkiem i czasami rozwiązujemy razem zagadki kryminalne. 
Teraz pracujemy nad kradzieżą cukru ze sklepu pani Jadzi. Pamiętamy, że zbrodniarz 
zawsze wraca na miejsce zbrodni. I tak to, ze zwykłego wampira, stałem się poważnym 
policyjnym detektywem. Myślę, że będę przydatny w rozwiązaniu wielu zawikłanych 
spraw i przestępstw.





Okno świata
◆ 

Karolina Kotwicka

– Mam dosyć twoich tłumaczeń. Na początku zaczęłaś gubić moje rzeczy, a teraz 
rozwaliłaś mój samochód– wybuchnęła starsza siostra.

– To ty zawsze wszystko niszczyłaś, to przez ciebie tata umarł– krzyczała młodsza.
Po tych słowach Peti uderzyła Manex w twarz.

– Dziewczyny?... Peti? Nie, nie, nie... Natychmiast tu wracaj!– wrzasnęła mama.
Wtedy każda rozeszła się w swoją stronę. W domu nastała cisza... Mama, Andi, 

wspierała się o ścianę. W końcu nabrała odwagi i weszła do pokoju Peti.
– Ile ty masz lat, żeby...– nie skończyła pytania. Szybko zorientowała się, że w po-

mieszczeniu nikogo nie ma. Okno było otwarte, a... natychmiast uświadomiła sobie 
przerażający fakt. Niemożliwe, żeby wyskoczyła i przeżyła, ponieważ mieszkały na 
dziewiątym piętrze.

– Manex!...
– Co? Może znowu dostanę w twarz?– kpiąco odpowiedziała dziewczyna.
Matka nie odzywała się. Zaniepokojona dziewczyna wbiegła do pokoju. Kiedy 

zobaczyła mamę, bardzo się przestraszyła.
– Co się stało, dlaczego płaczesz? Mamo!– krzyczała Manex.
– Ona skoczyła, ona skoczyła!– mówiła, drżącym głosem– najpierw straciłam 

męża, a teraz córkę?
Obydwie płakały. Przerażone patrzyły przez okno na ulicę, szukając Pati. Jednak 

nigdzie nie jej nie było. Ani śladu.
– Ona żyje...– mówiła dziewczyna.
– Nie, zrozum to...to niemożliwe.
Po krótkim namyśle Manex wzięła rozbieg i wyskoczyła przez okno. Sama do 

końca nie wiedziała czemu. Czuła, że po prostu musi, że powinna to zrobić. Była 
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pewna swojej śmierci. Przez chwilę nie czuła nic. Gdy otworzyła oczy, zorientowała 
się, że siedzi na...chmurze!

– Co się dzieje? – pytała samą siebie. Rozejrzała się uważnie i zobaczyła swoją 
siostrę– całą i chyba zdrową. Zaczęła się niespokojnie szczypać, myśląc, że to sen.

– Kochana moja... To nie sen, też tak myślałam – krzyczała z drugiej chmury Pati.
– Gdzie my jesteśmy? Boję się– mówiła szczęśliwa, że zobaczyła siostrę, ale też 

zaniepokojona sytuacją Manex.
– To teraz mi zaufaj. OK? Skoczysz w dół, po prostu– przekonywała Pati– 1...2...3...
Ał... to bolało– wyjęczała młodsza. Dziewczyny wylądowały na twardej spękanej 

od słońca ziemi otoczonej tysiącami wysokich drzew. W oddali ujrzały strome góry. 
Jednak ich uwagę najbardziej przykuło niebo, na którym cały czas pojawiały się kolejne 
błyskawice jakby miała nadejść potężna burza. Co dziwne, słońce nie przestawało prażyć, 
a jego promieni nie przykrywała ani jedna chmura. Miały wrażenie, że zaraz się rozpłyną

– Nie mogę uwierzyć…. co to za świat?– pytała Pati.
– Tego to ja nie wiem. Najbardziej boję się o mamę. Przecież dwa miesiące temu 

zginął tata, później zniknęłaś ty, a teraz ja. To dla niej musi być nie do wytrzymania. 
Musimy jak najszybciej wrócić do domu– zamartwiała się Manex.

– Yyyyy...ale jak?
– Poczekaj, widzisz tę rękę wystającą zza głazu?– zapytała Pati. Podejdźmy tam...
– Pati, nie idź tam, ja nie chcę, proszę...boję się– przekonywała Manex.
– Podaj mi rękę, i możesz nawet zamknąć oczy. Nie możemy tego przecież tak 

zostawić– mówiła z troską.
Podchodziły bardzo spokojnie. Wreszcie zobaczyły leżącą na ziemi dziewczynę. 

Wyglądała na nieprzytomną.
– Ja skądś ją znam– zastanawiała się Manex– wiem. Ona zaginęła kilka dni temu. 

Przecież ona chodzi do naszej szkoły! Podobno widziano ją, jak skoczyła z wysokiego 
budynku, ale jej nie znaleziono. Pamiętam, jak oglądałam to z mamą wczoraj w tele-
wizji – opowiadała pełna emocji.

– Popełniła samobójstwo? To tak samo jak ja... Czy to zbieg okoliczności? – wpadła 
w tok słów Pati.

– Ale ja też skoczyłam... – przestraszyła się.
Kiedy tak zaczęły rozwiązywać tę zagadkę, usłyszały męski głos. Rozglądały się, 

ale niczego nie zobaczyły.
– Ho, ho, ho, widzę, że mam kolejnych gości, bardzo mi miło...– powiedział pozor-

nie miły głos.
– Kto tu jest? – Pati jako starsza siostra, odważyła się zapytać.
– Jestem królem, władcą tego świata. Mogę wam jedynie powiedzieć, że nigdy 
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mnie nie zobaczycie, tak już ze mną jest. Długo tu nie pożyjecie, za parę dni pomogę 
wam zakończyć wasze życia, przecież tego chcecie. Już nie?– dopytywał, widząc 
strach w oczach sióstr– Stąd nikt nie wychodzi żywy. Ze mną nie wygracie – śmiał 
się – Myślę, że zapoznałyście się już z Kalą, waszą rówieśniczką. Żartowałem, ha, ha, 
ha, no przecież ona jest nieprzytomna!

Dziewczyny były tak zaciekawione, że prawie zapomniały o strachu.
– Wracając do tematu – kontynuował niewidzialny nieznajomy. Musicie ją obudzić, 

jeśli chcecie jeszcze trochę pożyć. W nieprzytomnych ludziach jest za mało życia, a ja 
potrzebuję jej w pełni żywej– tłumaczył– wejdźcie na najwyższe drzewo w całej kra-
inie. Zacznijmy od tego, że musicie je znaleźć. Tam będzie dziwny owoc, oczywiście, 
nie powiem wam, jak on wygląda, ponieważ to byłoby zbyt banalne. Roztrzaskacie 
go. Charakterystyczną cechą tegoż owocu jest kamienna twardość. W środku będzie 
syrop, nim ją obudzicie. Teraz odchodzę stąd, radźcie sobie same. Żegnam – zapadła 
cisza, żadna z sióstr nie miała odwagi się odezwać.

– To koniec, jakim cudem mamy znaleźć najwyższe drzewo, skoro jest ich tu chyba 
miliard?– zaczęła panikować Manex.

– Spokojnie, pewnie parę dni to potrwa, ale damy radę – pocieszającym głosem 
mówiła Peti.

Była już tak załamana i zmęczona, że nie mogła mówić ani milczeć, śmiać się ani 
płakać. Jednak starała się przesłać całą dobra energię Manex. Tak naprawdę sama nie 
wierzyła, że kiedykolwiek znajdą to drzewo.

– Jest! Po dwóch dniach szukania mamy je!. Straciłam już nadzieję, ale udało się. 
WSPANIALE!– krzyczała szczęśliwa Manex.

Kiedy Peti dostrzegła szczęście swojej siostry, sama pomału nabierała siły, humoru 
i odwagi.

Okazało się, że wejście na to drzewo nie był wcale trudne, większy problem miały 
z odnalezieniem owocu, pomiędzy liśćmi. Gdyby chociaż wiedziały, jak on wygląda...

– Widzisz tego ptaka? On coś dziobie, to może być nasza nadzieja! – krzyczała 
radośnie Manex.

Nie myliła się. Owoc kształtem przypominał jabłko, jednak jego kolor był fioletowy.
– Kolejna przeszkoda za nami... Pytanie tylko jak wydobędziemy z niego syrop?– 

zastanawiała się Pati.
– Może zrzucimy go na ziemię. Przecież z takiej wysokości wszystko się roztrzaska! 

– mówiła co chwilę wpadająca na jakiś pomysł Manex.
– Jesteś genialna – chwaliła ją Pati.
Zrobiły tak, jak zaplanowały. Wszystko szło po ich myśli. Następnie same zaczęły 

schodzić, zrobiły to bez większych problemów.
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– No to teraz pozostało nam napoić Kalę syropem – stwierdziła dumna z siebie 
i siostry Manex.

– Zróbmy to! – powiedziała druga.
– Co się dzieje? Mamusiu, przepraszam... – mamrotała pod nosem Kala.
– Spokojnie, wiem, że dużo przeżyłaś, ale na razie się o nic nie martw. Nie pytaj o nic. 

Kiedy już się stąd wydostaniemy wszystko ci opowiem...– szeptem uspakajała ją Pati.
– Ale... – coś chciała powiedzieć.
– Ci... – nie dała jej dojść do słowa.
– No, więc, „królu” wykonałyśmy twoje zadanie. Teraz wiemy, że chcemy żyć. Chce-

my spokojnie wrócić do domu, ale jest jeden warunek – odważnie mówiła Pati czując, 
ze nieznajomy jej słucha. Była zaskoczona swoją pewnością siebie – kiedy już wrócimy 
do naszych domów, nikt więcej nie dostanie się do tego świata. Jeżeli nie będziesz 
w stanie spełnić tego wymagania, ja spalę ten świat razem z tobą– groziła.

Pati była dumna sama z siebie. Miała uczucie, że to nie ona to wszystko powiedziała, ale 
jej usta same się ruszały. Niby skąd miała wiedzieć, że ten świat da się zniszczyć ogniem?

– Muszę się wam do czegoś przyznać– zaczął wyraźnie wyciszony król– energię 
czerpię od młodych umierających ludzi. Ostatni ruch mojej ofiary jest moim nowym 
biciem serca. Nastolatki nazywają mnie swoim opiekunem, choć nie są mnie świadome. 
Chwytam za umysł tych, którzy nie widzą sensu w życiu. Zabijam je. To nazywam 
samobójstwem – wyjaśniał. Dziewczyny jednak niewiele rozumiały.

– Ale jak trafiają tu? – Pati była tak zaciekawiona, że niechcący zadała to pytanie.
– Kiedy skaczą, aby zakończyć swoje życie pod nimi pojawia się okno. OKNO pro-

wadzące do mojego ŚWIATA. Na początku wydaje im się, że to sen, ponieważ trafiają 
na chmurę. Następnie mdleją i lądują tu tak jak ta dziewczynka – wskazał na Kalę.

– Powiedz mi tylko, dlaczego ja i Pati żyjemy? – zapytała Manex, nie kryjąc 
zaciekawienia.

– W was czułem potencjał do..., ja naprawdę nie chcę tak żyć. Czy ja w ogóle żyję? 
Nikt mnie nawet nie widzi, a ten kto mnie poczuje, zaraz umiera. Uratujcie mnie... 
Zabijcie... Spalcie...

– Dlaczego ty tu jesteś? – przerwała jego myśli Pati.
– Kiedy miałem 15 lat, próbowałem popełnić samobójstwo– opowiadał uspo-

kojony król – to było upalne lato. Dziewczyna, którą kochałem bardziej niż siebie, 
zmarła z powodu nieuleczalnej choroby. Chciałem być z nią, tylko z nią albo wcale. 
Postanowiłem, że także zakończę swoje życie. Wszedłem na najwyższą górę, która 
znałem i skoczyłem... Żyję tu lub, jak kto woli, jestem tu od tysięcy lat i robię to, co 
robię, chcę ją odnaleźć. Mam już jednak dosyć! Szukałem jej i zawsze znajduję jej 
malutką cząstkę w was – młodych zagubionych nastolatkach, jednak to nie ONA. Nie 
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chcę już. Jej tu nie ma. Gdyby tu była, los by nas połączył. Więc zakończcie moje 
cierpienia– błagał, płacząc.

– Jak mamy to zrobić i jak się stąd wydostać? – pytały chórem.
– Wiem, że to dziwne, ale skoczcie w ziemię– po prostu. Podpalcie ten świat, spłonę 

razem z nim, to się uda... Wtedy dostaniecie się do swoich domów. Nie martwcie się 
o mnie, ja będę szczęśliwy, będąc lub nie będąc. Żegnajcie...

– Pati, zrób to. Podpal ten świat – prosiła siostra. Pati wyciągnęła zapałkę.
– Mamo!... – zawołały siostry.
– Kiedy Andi je zobaczyła, niemal zemdlała ze szczęścia. Słuchając ich późniejszych 

opowieści, była w szoku. Czuła jednak dumę i... spokój. Kala, oczywiście, szczęśliwie 
trafiła do domu, niczego nie pamiętała. Zaprzyjaźniła się z Pati i Manex. Dziewczyny 
żyły w zgodzie, ciesząc się każdym dniem.





Przebaczenie
◆ 

Bartosz Merda

To był pisk, huk. To wydarzyło się tak nagle, nie wiedziałem, co się dzieje. Pamię-
tam tylko, gdy przewozili mnie do szpitala. Potem zemdlałem.

Lipiec. Jechałem z matką na wakacje. Ojciec zniknął pół roku wcześniej, kto wie, 
gdzie teraz był. Mama była jedyną osobą, która mi zastała. Prócz niej nie miałem 
nikogo. Właśnie mieliśmy zjeżdżać z autostrady, kiedy coś w nas uderzyło. W chaosie, 
bólu i panice, a nade wszystko w napierającym z każdej strony metalu, kątem oka 
spostrzegłem, że mama uderzyła głową w kierownicę.

Nie wiedziałem, co się dzieje… Ciemność.
Gdzie jestem, jak stąd wyjść??? Gdzieś w głowie słyszałem słowa jakiegoś człowieka. 

„Dwie ofiary. Prawdopodobnie matka i syn”. Nie wiedziałem, co mam myśleć? O kim 
oni mówią?

Czułem gniew, zdziwienie, bezsilność. Wszystko na raz. Skoro umarłem, to jakim 
cudem czuję taki ból? Nie rozumiałem tego. Chciałem kogoś zawołać. Ale nie miałem 
kogo. Byłem kompletnie bezsilny.

I nagle dotarło do mnie, że jedyna osoba, którą znałem i mogłem na niej polegać, 
odeszła. Łzy same cisnęły mi się do oczu. Jak? Dlaczego? – ciągle zadawałem sobie te 
pytania. Chciałem krzyczeć, lecz z mojego martwego ciała nie wydobywał się żaden 
dźwięk.

Gdy doszedłem do siebie, rozpacz przemieniła się w gniew. Musiałem się dowiedzieć, 
kto to zrobił. Kto w nas wjechał? Kto nas zabił? Wiedziałem, że się zemszczę. Zacząłem 
kopać i szamotać się z wściekłości. Okazało się, że byłem w dużej szufladzie, która pod 
wpływem mojej szamotaniny otworzyła się. Próbowałem wstać. Byłem cały obolały. 
Chwilę trwało zanim wstałem na nogi i zacząłem się rozglądać. Poznawałem ten budynek. 
Każdy, kto oglądnął kiedykolwiek serial kryminalny, też by go poznał. Prosektorium.
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Zacząłem przeszukiwać pomieszczenie. Niby wiedziałem kogo szukam, ale bałem 
się otwierać kolejne szuflady. Wkrótce trafiłem na zwłoki mojej matki. Ostatni raz 
wziąłem ją w ramiona i odszedłem od niej, by szukać swojej zemsty.

…przebaczenie nie wchodziło w grę!



◆ 

Julia Rabiega

Niepokaźna, tajemnicza wyspa o malowniczym krajobrazie, usytuowana pośrodku 
wód oceanu, o zagadkowo brzmiącej nazwie Bajkolandia. Na jej powierzchni 

znajduje się kilka położonych w niewielkiej odległości od siebie kolorowych domów. 
Każdy z nich jest w innym charakterystycznym dla siebie kształcie. Jeden przypo-
mina grzyba, inny drzewo, a kolejne przypominają wiatrak, samolot, samochód itp. 
W każdym domku zamieszkuje inna bajkowa rodzina. Mieszkańcami wyspy są m. in. 
Smerfy, rodzina Kaczora Donalda, Calineczka, Kubuś Puchatek, Brzydkie Kaczątko 
oraz Trzy Małe Świnki. Wszyscy żyją ze sobą w zgodzie, pomagają sobie w trudnych 
i ciężkich dla siebie chwilach, bardzo często spotykają się nawet bez okazji. Wiedzą, 
że zawsze mogą na siebie liczyć. Mijają lata, a oni nadal pozostają w przyjaznych 
relacjach. Pewnego dnia postanowili spędzić czas wolny w swoim towarzystwie. 
Dlatego wybrali się na wspólny spacer. Pogoda trochę spłata im figla, a tym samym 
pokrzyżowała plany. Zerwał się wiatr, a z nieba zaczął padać deszcz. Jednakże takie 
warunki atmosferyczne nie wystraszyły grupy znajomych, którzy mimo przeciwności 
ze strony pogody udali się na upragnioną wycieczkę po swojej wciąż nie poznanej 
do końca wyspie. Zawrócili do domów po parasole i ubranie ochronne od deszczu 
i wyruszyli w drogę. Kiedy zbliżali się do lasu, usłyszeli dziwne, nieznane im dotąd 
dźwięki dobiegające z położonych nieopodal skał. Spojrzeli na siebie, nie wiedząc, co 
to jest oraz czy należy się tych sygnałów obawiać. Chwilę nasłuchiwali odgłosów, ale 
po jakimś czasie udali się dalej. Na ich twarzach rysowała się jednak niepewność, ale 
także lęk i obawa przed nieznanym. Jednakże wzajemnie się wspierając i dodając sobie 
otuchy poszli dalej. Po pewnym momencie Kaczor Donald, który trochę poczuwał 
się do roli dowódcy wpadł na pomysł, aby w nocy przyjść pod skały i przyjrzeć się 
tajemniczym zjawiskom.
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– Oszalałeś!? – wykrzyknęła oburzona Calineczka.
– Nie !!! A, co? Może ty nie jesteś ciekawa, co wydaje takie dźwięki...? – odburknął 

rozzłoszczony Kaczor Donald.
– Ja chcę wiedzieć, czego mogę się spodziewać oraz czy jesteśmy nadal bezpieczni 

na tej wyspi… A ty nie?
– Ja uważam tak, jak Donald. – stwierdził Kubuś Puchatek. 
– Jak Kubuś idzie, to ja też. – wtrąciło się Brzydkie Kaczątko. Po stronie delikatnej 

i wątłej Calineczki stanęły Smerfy, które chórem powiedziały:
– Calineczka ma rację. To może się okazać niebezpieczne. A wy Małe Świnki? – 

zwróciły się do znajomych. – Za kim jesteście?
– My uważamy podobnie, jak Donald i mamy nadzieję, że nikogo obcego tam nie 

spotkamy...
– Większością głosów podjęliśmy decyzję, że wieczorem idziemy zobaczyć, co dzieje 

się w skałach. – stwierdził Donald. Spotykamy się o godzinie 19:00 – kontynuował 
kaczor. – Zbiórka na przeciwko mojego domu, pod tym zegarem, który stoi w rynku 
naszego miejsca zamieszkania. Idziemy wszyscy razem. Dla bezpieczeństwa zabieramy 
latarki, łopaty oraz wszystko, co może nam się przydać. – zakomenderował Donald. 

To sprawiło, że czuł się jeszcze bardziej ważny i potrzebny. Muszę wspomnieć, że 
takie zachowanie towarzyszyło mu od dawana. Jest naprawdę wspaniałym przyjacielem 
i dobrym kolegą, ale czasami za bardzo próbuje manipulować innymi i wpływać na 
ich decyzje. Z oddali dobiegał niepewny głos Calineczki i Smerfów:

– A co z nami? Czyli z tymi, którzy nie chcą iść z wami? Donald się zamyślił... Po 
czym po chwili zwrócił się słowami:

– Wy zostanie w domach i będziecie pilnować naszych dobytków. Zgadzacie się?
– Dobrze. Na takie rozwiązanie możemy się zgodzić. – odparła Calineczka w imieniu 

wszystkich, którzy nie chcieli iść do skał. 
– Jest już późno, trzeba wracać. – wydał komendę kaczor.
– Masz rację! Lepiej wracajmy do domu! – stwierdzili przyjaciele. Wszyscy udali 

się do swoich domów. Szli wąskimi, ciemnymi alejkami, które były oświetlone je-
dynie przez delikatne światło latarni. Aby poczuć się bezpiecznie, szli trzymając się 
za ręce. Po kolei każdy skręcał do swojego domu. Kiedy wszyscy zabrali potrzebne 
rzeczy, to spotkali się w umówionym miejscu równo o godzinie 19:00. Wszyscy 
przyjaciele udali się w okolice skał, z wyjątkiem Calineczki i Smerfów, którzy zostali, 
aby pilnować domów. Rozpoczęła się misja poznania tego, co jeszcze nie znane. 
Kiedy Donald, wraz z Kubusiem Puchatkiem i Trzema Świnkami oraz Brzydkim 
Kaczątkiem dotarli do miejsca, z którego dobiegały dziwne dźwięki na piasku za-
uważyli duży znak X, który był ułożony z podpalonych pochodni. Nie wiedzieli, co 
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o tym wszystkim myśleć. Ogarnął ich delikatny dreszczyk strachu. Jednakże to nie 
wywołało u nich chęci zawrócenia.

– To na pewno jakiś skarb zakopany przez piratów, którzy kiedyś zamieszkiwali 
naszą wyspę – wykrzyknął podekscytowany Kubuś. Ale Świnki zasłoniły mu usta 
ręką, aby go uciszyć. 

– Kubusiu! Przecież to nie może być prawda. Prawdopodobnie, ktoś zorganizował 
jakąś uroczystość i bawił się wesoło... – zawtórowały razem świnki. 

– Skąd wy to możecie wiedzieć? – zdenerwował się miś, że nikt mu nie uwierzył 
i nie potraktował poważnie. 

– Kubusiu! Zastanów się! – dalej tłumaczyły świnki.
– Ale, co nam szkodzi zobaczyć!?– dalej upierał się Kubuś.
– W zasadzie, co na szkodzi zobaczyć?– wtrącił się Kaczor. 
– Weźcie łopaty oraz latarki i kopiemy. Kopali około godziny. Tworząc coraz większe 

góry z wykopanego piasku. Po chwili Kaczor Donald uderzył łopatą w coś twardego 
i krzyknął do przyjaciół:

– Kopcie! Jesteśmy blisko naszego skarbu! Po dłuższej chwili kopania ku zdumieniu 
wszystkich ukazało wieko dużej drewnianej skrzyni. Przyjaciele szybko ją wyciągnęli 
i nie mogli już dłużej wytrzymać, żeby ją otworzyć. Postawili skrzynię na ziemi i zoba-
czyli, że aby ją otworzyć, trzeba znaleźć klucz, który będzie pasował do kłódki, która 
pojawiła się im oczom. Brzydkie kaczątko stwierdziło, że spróbuje przewiązać sobie 
linę w pasie, a drugi koniec przyjaciel będą ciągnąć. W ułamku sekundy kaczątko 
wskoczyło do dziury, w której był kufer. Po chwili z jamy dobiegł głos kaczątka:

– Ma klucz! Jest! Hura, hura… Wyciągajcie mnie. W mgnieniu oka przyjaciele 
wyciągnęli na zewnątrz kaczątko, które trzymało w dziobie klucz. Szybko otworzyli 
skrzynię i ku ich zdziwieniu pojawił się błysk złotych monet. Tak, jak pojawił się błysk, 
to pojawili się również nieproszeni goście – piraci. Cała grupa przyjaciół była bardzo 
wystraszona. Zostali pojmani i związani. Na środku rozpalono duże ognisko, nad 
którym umieszczono duży garnek z wodą. Piraci okazali się być kanibalami, którzy szy-
kowali sobie pyszną przekąskę z postaci bajkowych. Uznali, że będą naprawdę smaczni. 
Wszyscy piraci – kanibale byli uzbrojeni w pistolety i noże, których ostrza połyskiwały 
w blasku płomieni. Kaczor Donald nie był już taki odważny i pewny siebie. Jednakże 
wszyscy przyjaciele trzymali się za ręce i wzajemnie wspierali. Kiedy tak bardzo bali 
się o swoją przyszłość nagle usłyszeli huki i krzyki. Na ratunek przyjaciołom spieszyły 
Smerfy i Calineczka. Szybko przegonili piratów i uwolnili przyjaciół. Kanibale uciekli 
na swoje łodzie i odpłynęli w ciemną dal. Przyjaciele natomiast wyciągnęli skrzynię 
i zaciągnęli ją na swoje podwórko. Donald postanowił, że schowają ją do sejfu, który 
znajduje się w jego pokoju. 
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Następnego Dnia...
Calineczka wybrała się ze Smerfami do domku Donalda, w którym znajdowali się 

już Brzydkie Kaczątko i Małe Świnki. 
– Chodźcie zobaczymy nasz skarb! – rzekł kaczor.
– Podzielimy się zdobyczą... – kontynuował. 
– Ooooo to naprawdę nasze? – zapytali przyjaciele.
– Tak, ale chodzimy się pobawić potem się tym zajmiemy ok? – prosiły świnki. 
– To wspaniały pomysł!! – stwierdzili przyjaciele. Wszyscy wybiegli na dwór na plac 

zabaw. Po dwóch godzinach zabawy wszyscy wrócili do domu Kaczora. Jednak, gdy 
otworzyli sejf, to zdębieli ze zdziwienia. Stwierdzili, że ich skarb zniknął. 

Wszyscy patrzyli złym wzrokiem na siebie i próbowali szukać winowajcy wśród 
siebie. Nie wiedzieli, co o tym wszystkim myśleć. Czy to któreś z nich zabrało cenną 
zdobycz, czy może nieproszony gość ich odwiedził. Stwierdzili, że wypoczną, prześpią 
się, a potem pomyślą, co dalej z tym zrobić. Nastał kolejny dzień... Wszyscy zebrali się 
tym razem w domu Calineczki i każdy miał jakiś pomysł, co można zrobić ze złodziejem, 
który żyje na ich kolorowej wyspie. Każdy miał jakiś pomysł, aby odzyskać zdobycz. 
Kubuś miał pomysł, aby zastawić pułapkę, za to Brzydkie Kaczątko chciało założyć 
kamery w każdym domu. Lecz wpadli na pomysł, że każdy będzie przez kilka dni 
obserwował swój domek. Zaczęli od dnia dzisiejszego i udawali, że to był normalny 
dzień więc wykonywali czynności, które zwykle wykonują. Udali się na plac zabaw. 

– A może pobawimy się w berka? – powiedział Kaczor Donald.
– A może w chowanego ? – powiedziało Brzydkie Kaczątko.
– A może poskaczemy na skakance, albo pokręcimy hula hop ? – rzekły Smerfy. 
– Wszystkie pomysły są cudowne. – powiedziała Calineczka – ale może najpierw berek?
– Pewnie!! – zgodzili się wszyscy. Berkiem, jako pierwszy była jedna z małych świnek. 

Wszyscy bawili się wspaniale, ale cały czas obserwowali swoje domy. Nagle zobaczyli 
dżdżownice, która jak się okazało nazywała się DŻODŻO. Przyjaciele zobaczyli ją, 
kiedy zakrada się do domu Calineczki. Wszyscy pobiegli do domu przyjaciółki, ale 
dlatego, że dżdżownica była mała ciężko było ją znaleźć. Po 20 minutach znaleźli ją 
pod łóżkiem przyjaciółki. Wszyscy zasiedli przy stole wraz z Dżodżo, aby porozmawiać 
o tym dlaczego ich okradł. Dżodżo rozpłakał się i wytłumaczył się, że urządza sobie 
nowe mieszkanie na drugim końcu wyspy, ale nie miał pieniędzy, aby zakupić sobie 
potrzebne meble do domu. Wszyscy wybaczyli sobie, a nowy kolega oddał pozostałe 
złoto grupie przyjaciół. Wszyscy pomogli Dżodżo urządzić nowe mieszkanie. I od 
tego czasu ich grupa powiększyła się o nowego przyjaciela. I, jak zwykle, przyjaźń 
zwyciężyła, a dżdżownica zyskała nowych znajomych, których mogła ufać i liczyć 
na ich pomoc. 



Skarpetki
◆ 

Lena Szczepaniak

Wydarzenia te miały miejsce na małej zielonej planecie nazwanej przez odkrywcę 
Błyskotką. Mieszkańcami były ufoludki, które zamieszkiwały trzypiętrowy 

pojazd kosmiczny. Każda kosmiczna rodzina zajmowała jedno piętro. Sąsiedzi bardzo 
dobrze się znali i byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi.

Tradycyjnie jak co roku mieszkańcy zorganizowali dyskotekę z okazji pierwszego 
dnia kosmicznego lata. Zapowiadał się wesoły i długi wieczór. Pogoda dopisywała 
i nikogo nie ominęły przygotowania.

Pani Brylantyna powiedziała:
– Świętujmy ten wyjątkowy dzień gorącymi bateryjkami, a później będą ulubione 

przez wszystkich spadające gwiazdeczki!
Najbardziej szczęśliwe były najmłodsze ufoludki. Kosmitki szykowały poczęstunek, 

a męska część wybierała muzykę do tańców. Najmłodsi nakryli wielki, metalowy stół 
o niczym nie zapominając. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, nikomu nie 
chciało się wracać do domu. Pech chciał, że zaczął padać deszcz meteorytów i impre-
zowicze zmuszeni byli zakończyć biesiadę.

Mama Brylantowa szybciej wróciła do nieziemskiej kajuty, aby zdjąć pranie z balko-
nu. Po chwili zauważyła brak kilku skarpetek schnących na sznurku. Było tak ciemno 
i późno, że poszukiwania przełożyła na następny dzień. Z samego rana poprosiła córkę 
Perełkę, żeby wyszła z psem Korkiem i rozglądnęła się pod balkonem, czy nie leżą 
pogubione skarpetki. Dziewczynka spacerując spotkała swoją sąsiadkę z pierwszego 
piętra Szpilkę, która jak się okazało także szukała zagubionych części garderoby.

– Tego było już za wiele! Owszem pogoda się wczoraj popsuła, ale czy to wystarcza-
jący powód, żeby z balkonów poginęły ubrania?! – krzyczała Szpileczka. Koleżanki 
wróciły do swoich mieszkań z pustymi rękoma.
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W ciągu dnia wszyscy oddali się swoim ulubionym zajęciom, tylko Brylantyna 
i mama Szpileczki Igiełka musiały pojechać na sąsiednią planetę i uzupełnić braki 
w bieliźnie całej rodziny.

Późnym popołudniem panie wróciły do kosmodromu, gdzie czekało na nie małżeń-
stwo Srebrników z drugiego piętra. Znajomi poinformowali, że oni także zauważyli 
zniknięcie swoich skarpetek. Najbardziej zdenerwowany był tata Srebrnik, ponieważ 
zniknęły jego najlepsze skarpety piłkarskie, w których wygrał mecz z sąsiednią planetą 
Turkusową.

Sytuacja była coraz gorsza. Nikt nie rozumiał, o co chodzi. Srebrnik zwołał zebranie 
wspólnoty, na którym jednogłośnie podjęto decyzję o wszczęciu poszukiwań.

Panowie poszli przeszukać podwozie międzygwiezdnego pojazdu, kobiety jeszcze 
raz dokładnie kajuty, szczególnie łazienki, a młodzi teren planety. Trzy godziny po-
szukiwań nie przyniosły skutku.

Ubrań nie odnaleziono.
Tata Brylant wykonał telefon do dzielnicowego Złomka:

– Dzień dobry! Z tej strony Brylant z planety Zielonej, panie komisarzu, od dwóch 
dni dzieją się niepokojące rzeczy w naszym pojeździe kosmicznym, bardzo proszę jak 
najszybciej podjechać. Będziemy czekali przed wejściem.

Policjant pojawił się po dwóch kwadransach. Zanotował informacje przekazane 
przez zaniepokojonych obywateli. Pomyślał, że po rozwiązaniu zagadki znikających 
skarpetek dostanie wyczekiwany awans.

Kolejne dni upłynęły na zbieraniu śladów i zapisywaniu zeznań. Śledztwo stało 
w miejscu.

Po dwóch tygodniach Złomek dostał kolejne zgłoszenie o podobnym przestępstwie, 
tym razem z planety Rubinowej.

Detektyw nie mógł spać po nocach, rozmyślał nad rozwikłaniem tajemnicy : kto 
w tak spokojnym miejscu jak Zielona planeta podkrada bieliznę?

Minął miesiąc od pierwszej zauważonej kradzieży. Policjant zdecydował o prze-
szukaniu wszystkich sąsiednich statków kosmicznych. 500 metrów na zachód od 
maszyny kosmicznej stał zaparkowany pojazd lotniczy ratunkowy na którego schodach 
od wlotu do silnika Złomek znalazł jedną skarpetę piłkarską. Schował znalezisko 
i pobiegł do Srebrnika.

– Panie Srebrnik, panie Srebrnik! – krzyczał na całą okolicę. Nareszcie jakiś trop 
w waszej sprawie.

– Proszę zerknąć, czy to pańska zguba?
– Tak, tak to moja piłkarska skarpeta! Ale dlaczego tylko jedna? – stwierdził lekko 

zawiedziony ufoludek.
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– No cóż, zawsze to jakiś ślad! Idę na dalsze poszukiwania, odezwę się do pana, jak 
tylko zauważę coś nowego.

Złomek wrócił na schody, szukając pozostałych skarpet. Mieszkańcy powychodzili 
na zewnątrz z nadzieją, że znalazł się złodziej.

Trop prowadził do ładowni statku pani Złociutkiej międzyplanetarnej łączniczki z Zie-
mią. Pani Karolina wspólnie z detektywem poszła otworzyć drzwi do swojego „skarbca”.

– Panie Złomek, pan chyba żartuje! – zdenerwowała się łączniczka. Czy ja wyglą-
dam na złodzieja?! Pan mnie obraża! Zadzwonię do komendanta co pan wyprawia!

– Kochana, pani ja naprawdę tylko robię to co do mnie należy! Wszystkie ślady 
prowadzą pod drzwi tej ładowni! Przepraszam bardzo, ale to mój obowiązek spraw-
dzić każdy trop.

Kobieta obrażona otworzyła drzwi. Detektyw wszedł do pomieszczenia, rozejrzał się 
na wszystkie strony, czy gdzieś jeszcze nie leżą skarpety. W ostatniej chwili zauważył 
małe błyskotki rozsypane za kartonami i zapytał:

– Co to za świecidełka?
– A to nic takiego, to mojej ziemskiej kotki Mruczki, która ostatnio coś mi ucieka 

– powiedziała.
– Potrafi pani określić w jakich godzinach nie ma zwierzaka?
– Trudno mi powiedzieć, w ciągu dnia jestem w pracy, latami między planetami.
Policjant wrócił do swojego promu kosmicznego i krok po kroku analizował jakie 

zebrał już dane. Do późnych godzin nocnych spisywał i rozmyślał kto jest sprawcą. 
Nad ranem wpadł na pomysł, że może poszukiwanym złodziejem skarpet jest kotka 
łączniczki Złociutkiej. Następnego dnia odwiedził właścicielkę kici.

– Mówiłam panu, że to nie ja! Nie dajesz mi kosmito spokoju!
– Wiem, ale koniecznie muszę zadać kilka pytań i zejdę pani z oczu.
– Dobrze, porozmawiajmy w kuchni. Słucham?
– Czy w ostatnim czasie zauważyła pani jakieś dziwne sytuacje związane z Mruczką?
– Absolutnie, mówiłam, że jedyne co może być dziwne to, to że znika.
– Hmmm, chociaż kilka tygodni temu przyniosła mi pod drzwi jedną skarpetkę, 

a jak chciałam podnieść z podłogi to zabrała w zęby i pobiegła.
– A! Złomek podrapał się po brodzie, podziękował za informacje i jak najszybciej 

poleciał na planetę Zieloną.
Zwołał wszystkich z wspólnoty i krzyknął:

– Jestem prawie pewien kto podkrada bieliznę!
– Proszę mówić! – zawołali kosmici.
– No więc uważam, że jest to kotka Złociutkiej! Bez dwóch zdań, wszystkie ślady 

na to wskazują.
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– Coś podobnego! – powiedział Srebrnik. Kot złodziejem!
– Ale co z naszymi ubraniami? – zainteresowała się Perełka.
– Jeśli chodzi o wasze zguby to jeszcze nic nie wiadomo, dajcie mi kilka godzin i dam 

odpowiedź – odpowiedział zadowolony z siebie planetarny dzielnicowy.
Właścicielka zabroniła kotce wychodzić na zewnątrz, co bardzo rozzłościło zwierza-

ka. Drapała w okno i drzwi, żeby tylko się wydostać. Złociutka odpuściła i wypuściła 
kotkę, która jak się okazało uciekła szybciej niż błyskawica na planetę Ziemia.

Zagadka się rozwiązała kicia kradła skarpety, latała małym kosmicznym heli-
kopterem na Ziemię i sprzedawała kradzione części garderoby jako niepowtarzalne, 
kosmiczne futerały na telefoniksy bezprzewodowe.

Ufoludki, gdy się o tym dowiedziały, ogłosiły kategoryczny zakaz wstępu kocicy 
na ich spokojną planetę.



Porwanie
◆ 

Irena Śledzińska

Cześć, mam na imię Irena. Jestem jedenastoletnią dziewczynką. Chodzę do czwartej 
klasy. Chciałabym opowiedzieć Wam o mojej fascynującej przygodzie.

Był zwykły dzień, a dokładnie środa. W ten dzień mam plastykę. Umiem nieźle 
malować, a plastyka to mój ulubiony przedmiot w szkole. Na zajęciach pani Magda-
lena (bo tak miała na imię plastyczka) kazała narysować swoje domowe zwierzątko. 
Ja narysowałam pięć kotków, choć ani jednego już nie miałam. Chyba powinnam 
opowiedzieć, co się stało z moimi kotami. Około roku temu przyszła na mój taras 
prześliczna kotka z grubym brzuszkiem. Nakarmiłam ją. Gdy mama wróciła z pracy, 
pozwoliła mi wpuścić ją do domu. Kilka minut później przypomniało mi się, że za 
chwilę zacznie się bajka, którą zawsze oglądam. Włączyłam więc telewizor i usiadłam 
na kanapie. Trochę wcześniej z mamą nadałyśmy tej kotce imię Kiśka. Gdy zaczęła 
się bajka, Kiśka wskoczyła na kanapę i położyła się na moich kolanach. Gdy rodzice 
to zobaczyli, wspólnie zgodzili się, żeby kotka u nas została. Po miesiącu Kisia miała 
4 młode. Pierwsze było całe rude, dlatego dostało imię Rudzik. Drugie, a dokładnie 
druga była biało– czarna i dostała imię Milka. Trzeci kotek był rudy, ale miał białą 
plamkę na grzbiecie i biały brzuszek. Nazwałam go Kropek. Czwarty był najładniejszy. 
Miał kolor kawy z mlekiem, a jego brzuszek był biały i pokryty cętkami koloru kawy, 
dlatego nazwałam go Coffee. Uwielbiałam patrzeć, gdy robiły pierwsze niezdarne 
kroczki. Lecz niestety po trzech miesiącach zniknął Rudzik. Po tygodniu nie było 
też Kropka i Coffego. Byłam bardzo smutna i ciekawa, czemu one zniknęły. Niestety 
zrobiło się jeszcze gorzej. Milki i Kisi też zaginęły. To właśnie była historia moich 
kotków, lecz wciąż mam nadzieję, że się znajdą. Teraz wrócę do rzeczy, które działy 
się na plastyce. Gdy już kończyłam rysować Kisię i jej dzieci, zadzwonił dzwonek na 
przerwę. Postanowiłam, że skończę na następnej lekcji. Na kolejnej plastyce chciałam 
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kontynuować moją pracę, lecz źle się poczułam. Gdy pani oddała mi rysunek, skoń-
czyłam go, lecz na obrazku za kotkami pojawiła się czarna wieża. Nie zwróciłam 
na nią uwagi, a przecież ja jej nie narysowałam. Jeszcze gorzej się poczułam i nagle 
zobaczyłam błysk, potem wszystko było już normalnie.

– Irena! Co to miało znaczyć?! – odezwała się pani Magdalena.
– Ale ja nie wiem…– wyjąkałam.
– Czy to była jakaś latarka?!
– Ja nie wiem…nie, nie latarka…
– Chodź, porozmawiamy za drzwiami.
I poszłam, bo co miałam zrobić. Gdy z panią byłyśmy już na korytarzu, odezwałam się:

– Ale ja naprawdę nie wiem, co się stało.
– Wiem, spokojnie, nie mam ci tego za złe. Dawno nie widziałam, żeby ktoś osiągnął 

pełnię możliwości.
– Że co proszę Pani?
– Pełnię możliwości. Osiągasz ją wtedy, kiedy szczerze czegoś pragniesz, a sama 

nie możesz tego zrobić. A tak właściwie, czego pragnęłaś?
– W tym roku miałam pięć kotków, lecz wszystkie zniknęły. Pragnę je odzyskać. 

A tak w ogóle, to jak to się dzieje, że osiągnęłam tę, tę …wie pani o co mi chodzi?
– Wiem, rozumiem, nazywa się to pełnia możliwości, a jak Ci już mówiłam, gdy się 

czegoś pragnie, magiczne siły panujące nad światem pomagają nam w tym. Po lekcji 
dokończymy rozmowę. Na niby bawiłaś się latarką, a ja zwróciłam Ci uwagę i powiem 
to twojej wychowawczyni.

– Ale na niby? – spytałam.
– Tak, tak, tylko udawaj zmartwioną, sama wiesz czemu. Po dyscyplinującej roz-

mowie z nauczycielem dzieci zazwyczaj nie cieszą się.
– Rozumiem.
Po tych słowach weszłyśmy do klasy. Udawałam zmartwioną. Gdy usiadłam, ko-

leżanka z którą dzielę ławkę wypytywała mnie o różne rzeczy. Lecz pani Magdalena 
zauważyła to i kazała nie rozmawiać. Po lekcji zostałam z panią w klasie. Miałyśmy 
trochę czasu, gdyż była to długa przerwa trwająca dwadzieścia minut, a nie tyle co 
zwykle krótka, czyli pięć minut.

– A skąd pani wiedziała, co się stało? – spytałam.
– Sama osiągnęłam pełnię możliwości w dzieciństwie, ale wróćmy do tematu. Mu-

sisz teraz uważać, dlatego że posiadłaś kilka niezwykłych mocy. Każdy, kto osiągnął 
pełnię możliwości, ma te same moce, a mianowicie: kontrola nad siłami natury, czyli 
nad roślinami, wodą, ogniem i ziemią oraz świetną pamięć i umiejętność rozmowy 
ze zwierzętami. Niektórzy mają jedną moc więcej ze względu na ich pragnienie. Ty 
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zapewne masz te podstawowe moce, dlatego że pragniesz znaleźć kotki, a do tego 
przydaje się najbardziej umiejętność rozmowy ze zwierzętami.

– A od czego mam zacząć poszukiwania, proszę pani?
– A masz inne zwierzątko, które widziało kotki ?
– Tak, mam psa.
– To wypytaj go. Jutro przyniosę plan, gdzie mogą podziewać się inne koty, które 

powinny coś o tym wiedzieć. Po szkole razem ich poszukamy. Zgadzasz się ?
– Oczywiście! – odpowiedziałam z radością.
Kidy byłam już w domu, podeszłam do mojego psa i powiedziałam mu, że rozu-

miem jego mowę.
– Jak to możliwe? – spytał mnie, choć nie miał pewności, czy mówię prawdę.
– Osiągnęłam pełnię możliwości, ale o tym później ci opowiem. Chciałam zapytać, 

czy wiesz, co się stało z Kisią i małymi kotkami?
– Niestety nie wiem, ale jak już mnie rozumiesz, to czy mogłabyś mi dać ten soczysty 

kawałek mięsa leżący w kuchni obok kuchenki gazowej?
– Ty myślisz tylko o jedzeniu…
– Przecież jestem psem.
– Wiecznie głodnym – dodałam.
– To jak będzie?
– Przyniosę ci ten kawałek mięsa, zgoda?
– Hau! Hau! – mój pies zaszczekał z radości.
Gdy przyniosłam mu ten stek, spałaszował go w kilka chwil. Chyba naprawdę był 

głodny, choć w jego misce była jeszcze karma.
Następnego dnia po ostatniej lekcji poszłam do gabinetu pani Magdaleny.

– Dzień dobry pani.
– Dzień dobry Irenko – przywitała się pani. – Jak poszła rozmowa z psem?
– Nie najlepiej. Nic nie wiedział, a w dodatku wymusił ode mnie kawał steka.
– Nie martw się. Wiem, gdzie mogą przebywać koty, które powinny coś o twoich 

kotkach wiedzieć – i podała mi plan z zaznaczonymi iksikami.
– Te iksy to miejsca, w których powinny się znajdować.
– To kiedy zaczniemy poszukiwania?
– Za rok – odpowiedziała pani.
– Tak długo?
– Żartowałam, przecież wczoraj mówiłam, że zaczniemy od razu po szkole.
– To dobrze.
– Idź się ubierać. Spotkamy się przed „Słoneczkiem” (przed sklepem nieopodal 

szkoły).
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Pobiegłam do szafki, w której miałam ubrania. Nałożyłam kurtkę i zaczęłam zmie-
rzać w kierunku wyjścia ze szkoły. Gdy doszłam do sklepu, zobaczyłam już panią 
Magdalenę.

– Gdzie zaczynamy poszukiwania?– zapytałam podekscytowana.
– Za kościołem jest terytorium jednego z wszystkowiedzących kotów. Zapytamy 

go, czy coś wie. Jeśli tak, to będziemy mieć pierwszą poszlakę, a jeśli nie, to będziemy 
szukać dalej.

Gdy byłyśmy już na miejscu, zobaczyłam dużego, szarego kota.
– Czy ty jesteś jednym z magów? – zapytała pani.
– Tak. Co was tu sprowadza? – odrzekł niskim tonem kocur.
– Chciałybyśmy zapytać, czy wiesz coś o moich pięciu kotkach?
– Chodzi o Kisię i te małe?
– Tak!
– Wiem, że zniknęły, lecz nic więcej. Szukajcie dalej. Życzę szczęścia.
– Dziękujemy, do widzenia – powiedziała pani.
– Do widzenia – pożegnałam się i ja, lecz byłam trochę smutna, że nie mamy żad-

nego tropu.
Byłyśmy też u czterech innych kotów, lecz żaden nic o tym nie wiedział. Ostatni 

kot polecił nam pójście do Maga Garfilda. Mówił, że on na pewno coś wie. Ten kocur 
najczęściej przesiaduje przy wejściu do pobliskiej szkoły (ale nie do tej, do której ja 
chodzę). Lecz powoli się ściemniało i musiałam już wracać do domu. Następnego 
dnia pani Magda nie mogła iść ze mną, więc postanowiłam poczekać do kolejnego 
dnia. Po lekcjach z panią udałyśmy się przed tamtą szkołę. Niedaleko drzwi siedział 
duży, masywny kot, którego rudo– 

– czarna sierść przypominała umaszczenie tygrysa.
– Ty jesteś tym Garfildem?
– Miaaaau – odpowiedział i pobiegł za budynek szkoły. Pobiegłyśmy za nim. Kot 

przemówił:
– Tak, to ja. Nie chciałem, żeby ktoś zobaczył, jak rozmawiamy, rozumiecie?
– Mamy do ciebie pytanie: wiesz coś o zaginięciu Kisi i jej czwórki dzieci?
– Na wasze szczęście TAK. Najprędzej zostali oni porwani, tylko nie wiem przez 

kogo. Zauważyłyście same coś podejrzanego?
Po chwili namysłu odpowiedziałam:

– Na pracy plastycznej, na której namalowałam moje koty, pojawiła się nieduża 
czarna wieża, ale ja jej tam nie umieściłam.

– Chyba wiem, kto to mógł być. To pewnie „Bleki”. Jego przodek i przodek twojej 
kotki nienawidzili się. Pewnie on chciał się zemścić. W tym przypadku trzeba szybko 
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udać się do innego wymiaru, dokładnie do wymiaru o nazwie DYSTOPIA, bo tam wła-
śnie mieszka. W podziemiach tej szkoły jest portal, którym możemy się tam przenieść.

– Kiedy one zniknęły? – zaciekawił się kocur.
– Jakoś miesiąc temu. Czy Kisia wciąż żyje? – spytałam niepewnie.
– Nie wiem, ale nie czas na takie pytania. Chodźcie za mną – powiedział kot i zaczął 

biec.
Ja i pani próbowałyśmy za nim nadążyć, lecz nie było to takie łatwe. Garfild wsko-

czył przez wyjście awaryjne i zaprowadził nas do piwnicy. W jednym z pomieszczeń 
kocur nacisnął kilka przycisków i pojawiło się duże czarne koło z drewna, a w środku 
niego unosiła się fioletowa mgła.

– Dalej idźcie same. Mam dużo ważnych spraw na głowie – powiedział Garfild.
– O nie, przecież same nie damy rady! – zmartwiłam się. – Ale dziękujemy ci za 

pomoc.
Garfild odbiegł, a ja i pani Magdalena weszłyśmy przez portal do ciemnego i ponure-

go świata. Na samym środku wznosił się wielki czarny zamek. Po cichu weszłyśmy do 
niego. Bardzo uważałyśmy, żeby niczego nie strącić i nie narobić hałasu, lecz niestety 
przez nas spadła zbroja. Miałyśmy nadzieję, ze nikt tego nie usłyszał, ale myliłyśmy 
się, niestety w korytarzu zjawiła się czarna pantera – sługa „Blakiego”. Zaciągnęła 
nas do lochu, w którym była też Kisia i jej dzieci. Ucieszyłam się, ze nic im nie jest.

– Proszę, proszę, kogo tu mamy ? Małego bachora i jego babcię – rozległ się głos.
– Nie jestem bachorem! A to jest moja nauczycielka plastyki! – wykrzyczałam.
– Jakoś nie zauważyłem – zadrwił kot.
– Jak jesteś taki, to się pokaż.
Wtedy zza rogu wyszedł cały czarny kot z żółto– zielonymi oczami.

– Czemu nas tu więzisz?! – krzyknęłam.
– Spokojnie, Irena, nie ma co się sprzeczać – uspokoiła mnie pani od plastyki.
Gdy Blaki odszedł, pani powiedziała mi, że ma plan. Poprosiła, że gdy znów Blaki 

przyjdzie, mam się nie odzywać. Blaki przyszedł dopiero następnego dnia, do tego 
czasu ja i moje ukochane kotki nie mogłyśmy się sobą nacieszyć. Gdy kocur Blaki 
podszedł bliżej, Pani powiedziała do niego miękkim głosem:

– Tak w ogóle to za co tu nas więzisz?
Zapadło milczenie, Blaki nie odpowiedział.

– Porwałeś pięć kotów, a dwie osoby wsadziłeś do lochu i ty nie wiesz za co?
– Wy wtargnęłyście na mój teren!
– A co zrobiła ci Kisia, a tym bardziej jej dzieci?
Po dłuższej chwili milczenia Blaki powiedział:

– Przepraszam, źle postąpiłem, porywając was. Jest mi przykro. Otworzył kraty 
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i pobiegł gdzieś szybko. Miałyśmy już wychodzić, lecz mnie dręczyło jakieś dziwne 
uczucie. Pani z Kisią i jej dziećmi została na zewnątrz, a ja poszłam jeszcze coś zała-
twić. Po kilku minutach wróciłam i udaliśmy się do przez portal do naszego ziem-
skiego świata. Gdy byłam już w domu, nakarmiłam kotki, dałam im koc na posłanie 
i szczęśliwa również poszłam spać. Pewnie jesteście ciekawi czemu wróciłam się do 
zamku? Zrobiłam to, by zaproponować Blakiemu, żeby poszedł z nami. Oczywiście 
najpierw spytałam Kisi, czy się na to zgadza, ale ona nie maiła nic przeciwko. Blaki 
też się zgodził i wszyscy razem wróciliśmy do naszego świata.

Po tygodniu Kisia i Blaki byli już najlepszymi przyjaciółmi, małe kotki traktowa-
ły Blakiego jak tatę, a o mojej przygodzie nikt się nie dowiedział. Cieszyłam się, że 
mogę rozmawiać ze zwierzętami, lecz była też i druga strona medalu – mój pies wciąż 
wymuszał na mnie steki.



Korzenie prawdy
◆ 

Marta Tomaszewska

Obudziłam się rano, trochę spóźniona, ale jakoś to nadrobię. Gałąź, na której spałam 
stała się okropnie niewygodna, a zazwyczaj jest odwrotnie, zwłaszcza o świcie. 

Zjechałam po niej, by umyć się w źródełku. Spojrzałam w moje odbicie, zaspaną, nie-
bieską postać o lśniących do pasa włosach i długich mackach wystających z tyłu głowy. 
Są jak dodatkowe ręce. Zamrugałam najpierw jednym okiem, potem drugim i trzecim. 
Mają kolor dojrzałej kajmonki. Kajmonki to owoce, które rosną na jedynym drzewie 
w naszym świecie, czyli na Drzewie Życia. Są przepyszne, zwłaszcza podczas sezonu 
grumuńskiego. Te owoce, oprócz tego, że nadają Winerwom niebieski kolor skóry, są 
niezbędne dla ich życia. Ja jestem Winerwą, a Drzewo Życia jest podporą całego mojego 
świata – Winerwii i to w sensie dosłownym. To olbrzymie drzewo, którego korona sięga 
wysoko do nieba. Nie da się dostrzec jej wierzchołka. Korzenie drzewa natomiast pod-
trzymują naszą planetę, oplatając ją, jak macki wielki talerz. Nasza kraina jest bowiem 
płaska i ma kształt koła. Jej granice zakończone są klifami, ale nie wolno nam tam chodzić. 
Podobno to niebezpieczne. Na naszej planecie żyją różne stwory, ale najmądrzejsze 
i najbardziej przystosowane do tutejszego klimatu są właśnie Winerwy. Jesteśmy dość 
wysocy. Dorównujemy wzrostem najbardziej rozrośniętemu krzewu dablonki. Mamy 
cztery ręce i długi ogon, który pozwala nam zawisnąć na każdej gałęzi i każdym klifie. 
Co do tych czterech rąk, to bardzo przydatna rzecz. Dzięki nim wykonuję o wiele szyb-
ciej czynności, które sprawiają innym stworzeniom problemy. I tak właśnie w jednym 
czasie jedną ręką rozczesuję włosy, drugą zrywam owoce na śniadanie, trzecią drapię 
się po brzuchu, a czwartą obmywam twarz z optymansów. Optymansy pojawiają się 
zazwyczaj po źle przespanej nocy. To, coś w rodzaju swędzących kropek.

Dziś od paru tygodni, po raz pierwszy dokładniej przyjrzałam się otaczającej mnie 
przyrodzie. Jest tu tyle kolorów... od danbielji do frolencjabin. Wokół Drzewa Życia, na 
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którym mieszkam, rosną piękne krzewy i biegają małe, różowe stworki – Czapmanki. 
To urocze, a zarazem niebezpieczne stworzonka. Można je pogłaskać, oczywiście, ale 
nie znoszą one hałasu. Po prostu nienawidzą! Gdy się czegoś przestraszą, lub co gorsza, 
usłyszą jakiś głośny dźwięk, od razu łączą się w jedną grupkę i naskakują na wroga. Jed-
nak potrafią być miłe i uprzejme. Jeden nawet podarował mi najpiękniejszą z roślinek 

– Rozmilję. Kwiat ten porasta tylko winerwskie klify i nie łatwo go zdobyć, o nie... Ale 
trzeba przyznać, pachnie niebiańsko. To tak, jakby całe niebo było w nim zamknięte, 
cała przyjemność z życia zamknięta w jednym, małym, delikatnym kwiatuszku. Wokół 
mnie żyje też o wiele więcej interesujących stworzeń. Zarówno te dobre, jak i te mniej 
przyjemne. Od zawsze interesowały mnie jednak te, których nikt nie widział, ani nie 
słyszał, ale wszyscy wierzą, że istnieją. Mowa tu o Czarnowyjcach. Są podobno takiego 
samego wzrostu, jak my, Winerwy. Przez to, że się garbią, mogą wyglądać na nieco 
mniejsze niż są. U nich, w Krainie Wiecznej Męki, panują zupełnie inne zasady. Tak 
opowiadała nam wszystkim prababka, Rozalxia. Wiadomo nam też, że żyją „pod nami”. 
Starsze Winerwy mówiły, że ich okrzyki słychać czasem w nocy, kiedy wielkie światło 
chowa się za klifami. Czarnowyjce boją się światła, dlatego żyją w zupełnej ciemności. 
Tam z pewnością nie ma roślin. Żywią się ogniem i koszmarami małych Winerw. Chcą 
opanować nasz świat, chcą zrobić z nas niewolników i służących. Jednak ja jestem re-
alistką. Nie będę się bać, póki ich nie zobaczę. Nie będę zaprzątać sobie tym głowy.

Wróciłam do porannych zajęć. Zjadłam szybko śniadanie. Od razu nabrałam chęci 
do dzisiejszego dnia. Niebieski kolor skóry stał się bardziej jaskrawy. To dzięki tym 
wspaniałym owocom.

– Marxia! Zebranie! Chodź szybko! – zawołała mnie Nexia, moja najlepsza przyja-
ciółka. Bez wahania pobiegłam za nią na zebranie Winerw. Spotykamy się z najbardziej 
oświetlonej strony Drzewa Życia i zaczynamy jego wzmacnianie. Robimy to o świ-
cie, gdyż wtedy mamy najwięcej energii. Wystawiłam ręce – dziś jest moja kolej na 
rozpoczęcie wzmacniania – zamknęłam oczy i wypuściłam zielony promyk z moich 
rąk. Po chwili reszta Winerw do mnie dołączyła. Jednak coś się nie udało. Wszyscy 
byli zdziwieni: „Co się dzieję?!" – krzyczeli podenerwowani. Zawsze jest tak, że gdy 
łączymy nasze siły i wzmacniamy Drzewo, ono od razu rodzi kajmonki, które są dla 
nas niezbędne! Dziś było inaczej. Pierwsze podejrzenia oczywiście padły na mnie, bo 
to ja dziś rozpoczynałam ceremonię. Wydaje mi się również, że tylko ja zachowałam 
zdrowy rozsądek i tylko mi zależało na wyjaśnieniu całej sprawy, a nie na obwinianiu 
innych. Nie zważając na te uwagi pobiegłam do Rozalxii, może ona będzie wiedziała, 
co robić. Rozmawiałam z nią chwilę, gdy nagle powiedziała przestraszona:

– Moje dziecko, myślę, że to może być już koniec życia Winerw. – spuściła głowę.
– Ale jak to? Co się dzieję? – nie wierzyłam, w to, co mówi prababka.
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– Tak to, kochana. Myślę, a raczej jestem tego pewna, że Czarnowyjce podgryzają 
korzenie naszego Drzewa Życia! – powiedziała cała roztrzęsiona, a ja mruknęłam 
jej tylko ciche „dziękuję" i wybiegłam z jej chatki na szczycie skały Tuka– Tu. Nie 
chciałam mówić o tym, co usłyszałam, bo moi krewni już i tak zbytnio się bali i pa-
nikowali. Postanowiłam rozwiązać sama tę sprawę, informując tylko Nexię o moich 
przemyśleniach. Ona jednak nie chciała mnie słuchać. Twierdziła, że nie zawsze muszę 
się wyróżniać od innych i snuć własne teorie. Sądzę, że dopada ją x– tendurgen, czyli 
olbrzymia zazdrość.

Siedziałam na Drzewie i próbowałam to wszystko poukładać, słyszałam pokrzy-
kiwania, że to wszystko przez Czarnowyjce, że czeka nas zguba. Ja w to nie wierzę. 
Zamiast siać panikę, radziłabym wszystkim Winerwom najpierw dowiedzieć się, co 
tak naprawdę się dzieje. Skoro nikt nie widział Czarnowyjców, to jaką mają pewność, 
że to właśnie przez nie Drzewo umiera? Drzewo Życia jest już stare i... No tak! Drzewo 
jest stare i niekoniecznie ktoś je niszczy! Tak... Jesteś genialna Marxia! Zastanówmy 
się... Drzewo jest stare, to wiemy. Ile ono może mieć lat? 500? Chyba tak, bo w końcu 
Rozalxia jest od początku istnienia naszej bajecznej krainy, nie jest młoda, powiedz-
my sobie szczerze. Od rozmowy z Rozalxią nasz świat z dnia na dzień pogrążał się 
w ciemności, szarości i jakby stracił całą swoją dotychczasową magię. To nie była już ta 
sama kraina, nasza Winerwia! Jedzenia było coraz mniej, powietrze stawało się ciężkie 
i duszne, roślinność traciła swoje kolory. Ona również czerpała energię i pożywienie 
z korzeni tego cudownego Drzewa. Nawet moja gałąź, na której mieszkałam złamała 
się i musiałam spać na ziemi.

Winerwy już dawno się poddały, oczekiwały tylko na nieuchronną zgubę. Snuły 
teorie na temat tego, co się wydarzy. Jedna z nich głosiła, że korzenie drzewa skruszą 
się i Winerwia runie w otchłań, do Krainy Wiecznej Męki.

Postanowiłam wyrwać się z tego chaosu i odnaleźć prawdziwą przyczynę tej kata-
strofy. Nie sądziłam, że zostanę dengabergiem, czyli w języku ludzkim – detektywem. 
Bez zbędnej zwłoki, spakowałam do torebki z liści różne owoce, w tym kajmonki i coś 
do zapisywania obserwacji, czyli korę i naostrzony patyk. Stwierdziłam, że wyruszę 
gdy nie będzie widać wielkiego światła, bo wtedy wszyscy śpią, regenerując swoje 
moce i siłę. Ja również muszę się zdrzemnąć przed podróżą.

Kiedy się obudziłam, było już ciemno. Ponoć właśnie teraz Czarnowyjce nabierają 
sił. Na wszelki wypadek wezmę ze sobą kilka świetlistych robaczków, żeby te stwo-
ry mnie nie zaatakowały, jeśli w ogóle tam są. Wzięłam moją torbę i zjechałam po 
Drzewie. Długo wędrowałam w ciemności, kiedy wreszcie dotarłam do skraju naszej 
planety i stanęłam na końcu klifu. Wzięłam głęboki oddech i zjechałam po jednym 
z korzeni olbrzymiego drzewa. Wisiałam na samym jego końcu z zamkniętymi oczyma. 
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Chciałam się psychicznie przygotować do tego, co za chwilę zobaczę. Otworzyłam 
jedno oko a po chwili resztę. Świtało, kiedy dostrzegłam, że... tu nie ma żadnych Czar-
nowyjców! Nic takiego nie istnieje! Przynajmniej na tym świecie. Na naszym starym 
świecie jest tylko jedno Drzewo Życia, a tu jest ich o wiele, wiele więcej! Teren też 
jest olbrzymi. Jest więcej roślin i małych owadów. Zeskakując na ląd przyjrzałam się 
bardziej otoczeniu. Wokół mnie rosło wiele krzewów undendabli i... Och... Tu rosną 
Rozmilie! Jest ich tu całe pole! Widzę tu też wiele innych, nowych roślin, których u nas 
nie ma. Nie mogłam się nacieszyć nienaruszoną świeżością i pięknem tego świata.

Wszyscy muszą to zobaczyć! Wspięłam się z powrotem po korzeniach Drzewa, 
aby uświadomić Winerwy o nowym, wspanialszym świecie. Gdy byłam już na górze 
pobiegłam do Drzewa Życia, gdzie zebrał się cały nasz naród i ogłosiłam, że pod nami 
nie ma żadnych Czarnowyjców, że tam znajduje się o wiele większy i piękniejszy świat.

– Historię, którą zakorzeniano Winerwom w głowach od najmłodszych lat, żyła 
w naszych umysłach przez wiele pokoleń, budziła w nas lęk i oddalała od poznania 
prawdy – powiedziałam wszystkim zebranym Winerwom.

– Kłamiesz, ty chcesz nas zabić! – słyszałam krzyki wydostające się z tłumu.
– Nie wiem, jak wy – zaczęłam – ale ja nie boję się postępu. Kto chce, może iść ze 

mną. – powiedziałam dumnie i ruszyłam w stronę klifu.
Miałam nadzieję, że pójdą za mną i nie zawiodłam się. Pierwsza odważyła się Nexia, 

a w jej ślady podążyła reszta. Od tego czasu żyjemy w naszej nowej, przepięknej kra-
inie, bez strachu i obaw o przyszłość. Winerwy zgodnie postanowiły również nazwać 
to miejsce na cześć jego odkrywcy. „Marxia" stała się naszym bezpiecznym domem.



Zbrodnia w świecie bajek
◆ 

Julia Trzeciak

Mała Zuzia bawiła się właśnie lalkami, gdy do jej pokoju wszedł kotek – Bajka. 
Kot tak bardzo się ucieszył, widząc Zuzię, która tego dnia nie poszła do przed-

szkola, że zaczął biegać w kółko po pokoju dziewczynki. Nagle Bajka wskoczyła na 
półkę, wiszącą na ścianie i zrobiła to tak nieporadnie, że zrzuciła wszystkie znajdujące 
się na niej książki, które spadły z wielkim hukiem na podłogę. Zuzia przestraszyła się 
i szybko podbiegła do miejsca wypadku. Kot na szczęście był cały, ale książki leżały 
w wielkim nieładzie. Z niektórych powypadały kartki, inne były lekko naderwane, ale 
jedną dziewczynka najbardziej się przejęła. Była to jej ulubiona baśń – „Kopciuszek”. 
Została ona bardzo poturbowana – powypadały z niej literki! Niektóre ze sobą roz-
mawiały, inne się kłóciły, a jeszcze inne próbowały z powrotem dostać się do środka 
książki. Dziewczynka stanęła w osłupieniu – literki rozmawiają!

– Czy to jest normalne? – zapytała samą siebie.
Postanowiła do nich zagadać, może odpowiedzą?

– Emmm….. Literki? Halo, literki?! – dziewczynka była już lekko poddenerwowana, 
gdyż nikt nie chciał jej słuchać.

– Literki!!
Nagle wszystkie literki odwróciły się w jej stronę.

– Czy…. Czy tę książkę da się jakoś naprawić? – spytała.
– Nie! Nie wiem! Może! – kłóciły się ze sobą literki.
Dziewczynka była pewna, że jest jakiś sposób na jej naprawienie, więc się nie 

poddawała.
– Na pewno da się ją jakoś naprawić, prawda? – dopytywała się.
– Możliwe, ale trzeba ułożyć cały tekst od nowa. Każda literka musi trafić na swoje 

dotychczasowe miejsce – odpowiedziała jej literka O.
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– Czyli trzeba znaleźć pierwszą literkę z baśni? Która literka zaczynała tę opowieść? 
– zapytała Zuzia, ale odpowiedzi nie otrzymała, więc ponowiła swoje pytanie:

– Która?
– Była to literka P – usłyszała szept gdzieś w tłumie, wśród literek.
– Ale ona została porwana! – powiedziała inna z literek.
– Porwana?! Skąd wiesz? – spanikowała Zuzia.
– Tak! Widziałam, jak kotek wybiegł z pokoju, trzymając ją w pyszczku. Porwał ją 

i uciekł!
Tak zaczęły się poszukiwania Bajki oraz pierwszej literki z baśni. Niestety, okazało 

się, że kotka nigdzie nie było widać. Musiał się dobrze schować.
– Nigdzie ich nie ma! – krzyknęła zrozpaczona Zuzia – Ale przecież muszą gdzieś być!
Dziewczynka uparcie szukała dalej i postanowiła przeszukać cały dom, by
odnaleźć tę nieszczęsną literkę.

– Więc tak, musimy przeszukać wszystkie pomieszczenia. Literki A szukają w ła-
zience, B szukają w kuchni, C w sypialni rodziców, D w pokoju mojej siostry… – i tak 
właśnie dziewczynka przydzieliła wszystkie literki do pomocy w szukaniu zaginio-
nego P. Poszukiwania trwały bardzo długo. Nigdzie nie było ani kotka, ani literki P. 
Zuzia postanowiła poszukać w miejscu, w którym nikt jeszcze nie szukał – w piwnicy. 
Dziewczynka trochę bała się tam iść, ale pokonała strach i postanowiła być dzielna 

– wszystko dla ukochanej książki. Powoli weszła do piwnicy, zaopatrzona w latarkę. 
To, co zobaczyła na schodach, bardzo ją ucieszyło.

– Mam! Mam literkę P! – krzyknęła uradowana, po czym wyrwała biedną z objęć 
psotnego kotka.

Po chwili wszyscy znaleźli się z powrotem w pokoju dziewczynki, zgromadzili się 
wokół pustej książki, która samotnie leżała nadal na podłodze.

– Ale jak chcesz ułożyć to opowiadanie? Nie znamy przecież bajki na pamięć! – 
zauważyła jedna z literek.

– Ja znam, mama wiele razy czytała mi tę bajkę przed snem – powiedziała 
dziewczynka.

Tak właśnie Zuzia układała baśń od nowa. Literka po literce, słowo po słowie, 
zdanie po zdaniu. Gdy skończyła, była bardzo z siebie zadowolona. Jednak opłacało 
się nie iść dzisiaj do przedszkola.

Wieczorem, gdy dziewczynka leżała już w łóżku, poprosiła mamę, by ta przeczytała 
jej ulubioną książeczkę, czyli właśnie „Kopciuszka”. Mama zupełnie nie podejrzewała, 
jakie przygody przeżyła dzisiejszego ranka jej córeczka.



Niemożliwe
◆ 

Anna Witkowska

Cisza! Prosimy o ciszę! Uwaga, witam wszystkich przedstawicieli Rady Bajek. Je-
steśmy tutaj dzisiaj, aby wyjaśnić pewne dziwne zdarzenia, które miały miejsce 

w ostatnim czasie. Ale zanim przejdziemy do rozmowy w tej sprawie, przeczytam 
listę obecności.

– Czerwony Kapturek
– Jestem!
– Kot w butach
– Jestem!
– Calineczka
– Obecna!
– Kopciuszek
– Jestem!
– Siedmioro krasnoludków
– Jesteśmy!
– I na końcu Jaś i Małgosia
– Obecni!
– Dobrze, skoro są już wszyscy, mam zaszczyt oficjalnie zacząć zebranie.
W tej właśnie chwili rozległ się ogromny gwar. Każdy próbował przekrzyczeć się 

nawzajem.
– Proszę jeszcze raz o ciszę!
I nagle, po tak wielkim zamieszaniu w sali zapanowała cisza, nikt nie śmiał odezwać 

się nieproszony.
– Dobrze, teraz wysłuchamy tych, którzy chcą wypowiedzieć się w tej sprawie.
Pierwsza zaczęła mówić Calineczka.
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– Niedawno, w mojej bajce, ktoś ukradł wszystkie łupinki po orzechach i nie mam 
teraz gdzie spać.

Następnie do wypowiedzi został poproszony Kot w butach.
– Mnie natomiast skradziono zapasową parę butów.
– Dobrze, a czy ktoś chciałby zgłosić coś poza kradzieżą?
Wszyscy z wyjątkiem krasnoludków podnieśli ręce. Zapytano więc ich, co takiego 

się wydarzyło. Odpowiedzieli, że ostatnio nie mogli żadnym sposobem obudzić 
Królewny Śnieżki. Po tej rozmowie radni zaproponowali przeprowadzenie śledz-
twa w tej sprawie. Dla podjęcia jednak ostatecznej decyzji zapytano, kto jest za 
rozpoczęciem śledztwa. Wszyscy bez wahania podnieśli ręce. W ten właśnie sposób 
zakończyło się zebranie i zgromadzeni z powrotem wrócili do swoich bajek. Jedynie 
Pan Kleks razem ze szpakiem Mateuszem poszli po kolei do wszystkich i zapisywali 
zeznania. Długo zastanawiali się, kto może być sprawcą tylu kradzieży, nie wiedzieli 
nawet, kogo mogliby posądzić. Pan Kleks udał się, więc do biblioteki, aby poszukać 
w kronice bajek, czy podobna sytuacja miała kiedyś miejsce. Niestety, nie znalazł 
żadnej podobnej sytuacji. Zdecydował więc, że pójdzie do kryjówki Wielkiego 
Czarnoksiężnika z bajki ,,Kot w butach” i poszuka rozwiązania tej zagadki w magii. 
Kiedy był już na miejscu, zaczął przeglądać wszystkie książki i zwoje, które znajdo-
wały się w siedzibie Czarnoksiężnika.

W tym samym czasie w zupełnie w innej bajce Czerwony Kapturek idąc do babci 
zrobił sobie postój i położył koszyczek na ziemi. Po chwili wiklinowy przedmiot 
zniknął. Czerwony Kapturek przestraszył się i szybko zawiadomił Radę Bajek o na-
stępnej kradzieży.

A tymczasem… Pan Kleks wróciwszy już do Akademii z kilkoma książkami w ręku, 
dostał od Mateusza wiadomość przekazaną przez Czerwonego Kapturka. Dopisał 
informację o kolejnej kradzieży do sporządzonej wcześniej listy. Następnie zaczął prze-
glądać przyniesione książki i czytał kolejny raz listę skradzionych rzeczy. Po upływie 
kilku godzin Pan Kleks znalazł kilka informacji, które mogą przydać się w rozwiązaniu 
zagadki. Chciał jak najszybciej zawiadomić o tym resztę Rady. Wysłał więc prośbę 
o zorganizowaniu zebrania najwyższej Rady Bajek. Bardzo szybko dostał odpowiedź. 
Udał się na spotkanie. Wszyscy byli bardzo ciekawi, czego dowiedział się Pan Kleks. 
Poprosili go o podzielenie się zdobytymi informacjami. Pan Kleks zaczął mówić:

– Przeglądnąłem wiele książek o magii. W jednej z nich znalazłem cenną informa-
cję o magicznym znikaniu rzeczy, a nawet o znikaniu postaci z bajek. Jeśli ludzie nie 
wierzą w nasze istnienie, bajki zaczynają znikać. Na szczęście można temu zapobiec 
sprawiając, że ludzie zaczną znów w nas wierzyć.

Wszyscy zgromadzeni milczeli. Nikt nie wiedział, co powiedzieć. Zaczęto obawiać 
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się, że niedługo świat bajek przestanie istnieć. Zapadła cisza. Wtedy Pan Kleks oznajmił, 
że zrobi wszystko, co w jego mocy, by do tego nie doszło.

Po spotkaniu bohaterowie bajek zostali zawiadomieni o niebezpieczeństwie. Ogar-
nął ich wielki strach. Pan Kleks pocieszał mniejszych i uspokajał starszych. Miesz-
kańcy bajek postanowili już dłużej się nie zamartwiać. Wiedzieli, że muszą coś zrobić. 
Chwilowo jednak mieli w głowie pustkę. Zrozumieli jednak, że nie mogą się tak łatwo 
poddać. Zaczęto rozmyślać, co można zrobić. Jak sprawić, by ludzie zaczęli znów 
wierzyć w bajki. Każdy myślał, jak można skontaktować się z ludźmi. Wtedy szpak 
Mateusz powiedział Panu Kleksowi, że w Akademii istnieje zamknięte przejście do 
świata ludzi, dzięki któremu mogą przekonać ludzi, że istnieją. Zastanawiano się teraz 
tylko, w jaki sposób przekazać ludziom wiadomość. Jaś i Małgosia wpadli na pomysł, 
aby za pomocą przejścia wysłać ludziom tajną informację. Poparto tę propozycję 
i pomału była ona realizowana. Każdy włączył się do pracy.

Przygotowano z różnych roślin ogromny napis: ,,Pomóżcie bajkom. Kiedy byliście 
mali, bajki dawały wam radość, nadzieję, miłość. Bajki utulały was do spokojnego 
snu. Przypomnijcie sobie te chwile. Czytajcie bajki, uwierzcie w nie, bo bez waszej 
pomocy znikną na zawsze”.

Otworzono przejście i wysłano napis. Uniósł się wysoko w niebo. Wszyscy unieśli 
głowy, aby go zobaczyć. Ludzie byli tak bardzo wzruszeni, że po powrocie do swoich 
domów, wyciągnęli bajki i czytali je razem ze swoimi dziećmi. I tak na nowo odrodziła 
się wiara w bajki. Zaginione przedmioty z powrotem powróciły na swoje miejsca, do 
swoich bajek. Wszystko było jak dawniej. Pan Kleks z uśmiechem spoglądał z okna 
Akademii na świat bajek. Mógł teraz w spokoju zająć się planowaniem kolejnej przy-
gody. Oczywiście towarzyszył mu szpak Mateusz.





Marchewkowy zawrót głowy
◆ 

Kinga Witos

Mam na imię Karotka. Mieszkam w miejscowości Bioladen, w której znajdują 
się malownicze ogrody pełne kolorowych, soczystych i wesołych warzyw. 

Każdemu z nas przypisany jest kawałek bardzo żyznej i urodzajnej gleby, którą to 
ja zamieszkuję z pradziadami, prababciami rodzicami oraz licznym rodzeństwem. 
Naszymi lokatorami są glisty, dżdżownice i wszelkie owady latające w naszej wspól-
nocie, wszyscy siebie potrzebujemy, jesteśmy od siebie zależni. Jestem z rodziny 
nowoczesnych warzyw, tylko kilkoro z nas posiada dary: słuchu, mowy, węchu 
oraz zdolność przemieszczania się. Moimi przyjaciółmi jest: Ogór, Cukin, Pietruch 
oraz romantyczny i pełny pomysłów Brokuł. Nasza codzienność jest w odcieniach 
czerwieni, bieli, zieleni, brązu, itd. Miasteczko nasze zostało założone przez moich 
przodków z rodziny, jak nas tu nazywają korzeniastych. Pierwszy z moich przodków 
przybył tutaj zupełnie sam, jak opowiada pamięta tylko bardzo bolesny upadek 
w prawym odkorzenieniu, długo trwała jego rehabilitacja, ale gdy tylko jego korzenie 
odzyskały siły i z powrotem zaczęły wrastać w ziemię, szybko zaczęło być nas coraz 
więcej, a z czasem przybywały inne gatunki o przeróżnych barwach i kształtach. 
Nasz Bioladen nigdy nie miał na sobie śladów społeczeństwa, nigdy nie widzieliśmy 
człowieka, znamy go tylko z pradziadowych opowieści. Nasze plemię warzywne 
schowane jest za wielkimi, wysoko porośniętymi koronami drzew, które jak spoj-
rzeć łączą się ku niebu z pierzastymi chmurami. Każdego dnia ja i moi przyjaciele 
wygrzewamy się w słońcu i łapiemy na nasze postrzępione czuprynki poranne krople 
rosy. Tego dnia dołączył do nas Brokuł zmęczony turlaniem się po trawie, jest mu 
łatwiej staczać się, niż skakać na jednej nodze. Śliska trawa od rosy jest dla Brokuła 
niczym lodowisko, bardzo ułatwia mu życie, z uśmiechem i otwartymi małymi 
móżdżkami oznajmił wesoło:
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– Karotko, czy mogę coś powiedzieć?
– Słucham cię Brokule ? – odpowiedziała Karotka.
– Wpadłem na bardzo warzywno – brokułowy pomysł – powiedział Brokuł.
– A zatem mów, cóż to za pomysł? – z ciekawością zapytała Karotka obracając głowę 

w stronę swoich pozostałych przyjaciół i wyszeptała cichuteńko:
– W końcu ma czym myśleć, jego głowa wygląda tak jakby składała się z kilku mó-

zgów oraz niezliczonej pamięci RAM – chichotali wszyscy w milczeniu.
– Mów, mów Brokule, musiałam odkaszlnąć glebę z płuc – dodała kłamliwie.
– Karotko skoro ludzie nie chcą się zaprzyjaźnić z nami, poznać nasze życie, to może 

my wybierzemy się na spotkanie z ich wielkim światem.
– Ależ Brokule to bardzo niebezpieczne, my jesteśmy wychowani w czystym i świe-

żym powietrzu, a tam w ludzkim świecie z tego, co mówili pradziadowie „panuje 
straszny chaos”.

Brokuł posmutniał, jego entuzjazm opadł jak gleba zbita deszczem. Wśród wszyst-
kich zgromadzonych zapadła cisza, po której każde z nich wróciło w milczeniu do 
swoich grządek. Ogór docisnął się do liścia, Cukin przytulił się do kwiatu młodszej 
siostry, Brokuł otulił liśćmi. Tylko Karotka długo wierciła dziurkę w ziemi nie mogąc 
znaleźć odpowiedniego miejsca. Myślała tworząc w swej małej główce obraz takiej 
niby wyprawy, jej zielona krzaczasta natka na czubku głowy chwilami więdła z braku 
sił. Myślała jaki naprawdę jest ludzki świat. Kim jest ''hałas”, co to jest „smog” i inne 
dziwne rzeczy, o których słyszała.

– A co mi tam – pomyślała. I tym razem zdecydowanie wciskając swój pomarańczowy 
korzeń w glebę, z zieloną strzępiastą głową, w ciszy i spokoju zasypiała.

– Och – westchnęła Karotka budząc się po nocy pełnej niezrozumiałych snów.
No nic – pomyślała, czas się wygrzebać z glebowej kołdry i oznajmić wszystkim jakie 

decyzje zapadły w mojej głowie. Obmyła się z ziemi, otrząsnęła rosę z roztrzepanej, 
zielonej natki i ruszyła. Zbliżając się do miejsca spotkań z przyjaciółmi dostrzegła, iż 
bawią się oni doskonale w towarzystwie motyli, skacząc przez rozciągnięte dżdżow-
nice w dzióbkach wróbelków.

– Witam moi mili – powiedziała cichutko,
– Dzień dobry Karotko, jak minęła noc ? – zapytali chórem przyjaciele.
– A więc mili moi zaprzestańcie zabawy, mam z wami do porozmawiania.
– Słuchamy Cię Karotko w skupieniu.
– A więc, Brokule powinnam się właściwie w pierwszej kolejności zwrócić do 

Ciebie. Twój pomysł jest niebezpieczny i bardzo wyczerpujący, lecz podjęłam de-
cyzję, jeśli wspólnie ułożymy plan działania możemy spróbować przedostać się do 
świata ludzi.
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– Więc jak to uczynimy Karotko, opowiadaj szybko proszę – wyrwał się Ogór.
– To nie może być spontaniczne działanie, a więc opowiem wam jak ja to widzę. 

Cekin, Ogór i mało optymistycznie nastawiony Pietruch, pomysł Brokuła jest trafny, 
zobaczymy jak żyją te miastowe warzywa: czy razem w zgodzie z ludźmi?

Potrzebne rzeczy, przedmioty do wyprawy będą następujące: motyli magiczny 
pył, który będzie niezbędny do oślepienia w razie potrzeby przeciwnika, dżdżownice 
jak największa ich ilość posłużą nam do ogrodzenia obozowiska, rozbitego w czasie 
podróży nocą. Naciągniemy je, a każdy intruz, który do nas się zbliży, potknie się 
o ich sprężyste kręgosłupy, naturalnie weźmiemy w podróż naszą ojczystą glebę, 
która posłuży nam jako kulki armatnie do obezwładnienia intruza. Przydałoby się też 
kilka muszli ślimaka, one nadawałby się idealnie jako armatki do glebowych kulek. 
Pożywienie znajdziemy w czasie pokonywanej drogi. Rosy, ziemi nie brak, chyba 
w każdym zakątku świata, jednakże zabierzcie tyle kropel rosy, ile zdołacie zebrać 
na swoich skórkach, paznokciach i włosach w dzień przed podróżą. Ogór i Cukin 
wy zabierzcie kilka swoich listków, słoneczne promienie mogą być ostrzejsze niż 
w naszym Biolandzie.

– Czy wszyscy zrozumieli ? – zapytała Karotka.
– Oczywiście – odrzekli chóralnym tonem !
– Karotko ja mam pytanie ? – zawołał nieśmiało Brokuł.
– Słucham Cię, pytaj, rankiem ruszamy, więc śmiało !
– Otóż wiem, że pomysł jest mój, ale boję się, że nie dotrzymam waszego tempa.
– Ależ Brokule każde z nas ma jakieś przeciwwskazania do tej wyprawy, lecz jesteśmy 

przyjaciółmi, więc nas wszystkich w tym głowa, byśmy byli zawsze razem.
Nazajutrz wszyscy przyjaciele spotkali się w umówionym miejscu wraz z zapasami.

– Więc ruszamy – oznajmiła Karotka, musimy przejść przez las za nim słońce wstanie 
na dobre i stanie się naszym drogowskazem.

Ruszyli, każde z nich pełne obaw, przed tym co czeka ich po drugiej stronie 
gęsto otaczającego ich lasu. Droga zaczęła się w miłej atmosferze, ptaki śpiewały, 
motyle trzepotały swoimi cieniutkimi skrzydełkami, tylko dżdżownice śliskimi 
brzuchami ocierały się o suchą trawę, strasznie narzekając. Karotka, Ogór, Cukin 
i Pietruch pokonując drogę w milczeniu, głowy mieli pełne fantazji o pięknie, na 
temat którego tak wiele słyszeli. Brokuł podskakują na swojej jednej nodze nagle 
przerwał ciszę:

– Halo moi drodzy, a myśleliście o tym jak wyglądają nasi miastowi bracia i siostry, 
pewnie mają piękne ubranie biżuterię auta i to o czym my tylko marzymy.

– Ach Brokule ty i ta twoja nieskończona wyobraźnia – rzekła Karotka.
– Tak na pewno jeżdżą złotymi karocami – dodał kąśliwie Pietruch.
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Droga nie należała do łatwych, więc postanowili ostatnie kilometry pokonać w mil-
czeniu, jednak zmęczenie dawało im o sobie znać. Rozbili obóz z liści wysokiego 
klonu, wilgotne kołderki zrobili sobie z mchu by zregenerować i nawilżyć korzenie.

– Teraz parę godzin odpoczynku, skoro świt ruszamy w dalszą drogę – rzekła Ka-
rotka. Gdy zrobił się zmierzch, warzywa słyszały niepokojące odgłosy, jakby wycie, 
jęczenie, szczekanie.

– Cekin, słyszysz to czy tylko ja słyszę, te różne głosy w swych szczelinkach skór-
nych – zapytał Ogór.

– Niestety ja też widzę dziwne plamki świecące po prawej stronie klonu – powiedział.
– Ojej krzyknął Ogór budźmy wszystkich, jesteśmy w niebezpieczeństwie.
Cukin i Ogór zaczęli bić na alarm, który obudził pozostałych.

– Wstawać, musimy uzbroić teren! Wszyscy szybkimi ruchami, w wielkim nieładzie 
zaczęli rozciągać śpiące mocnym snem dżdżownice, przywiązując jedną do drugiej 
ogradzając jednocześnie swój obóz od nadchodzących intruzów. Na dżdżownico-
wych linach zawiesili igiełki ze świerku rosnącego tuż obok, by uzyskać efekt drutu 
kolczastego. Poukładali kulki uformowane z gleby oraz uszykowali ślimacze domki 
służące w tym czasie za armatki do kulek. Pył motyli był ostatecznością, ponieważ jego 
woleliby użyć dopiero po dotarciu do miasta, gdyż jest najlżejszy i ma moc oślepiania 
przeciwnika. Oczekiwanie na zbliżające się z daleka odgłosy i niewiadome połysku-
jące w ciemnościach światła, przyjaciele spędzili w milczeniu i strachu, słychać było 
tylko czasem trzepoczące ze strachu pierzaste czupryny na przemian raz Karotki oraz 
Pietrucha. Czas dłużył się, a głosy słabły, wszyscy byli bardzo zmęczeni i przestraszeni, 
więc sami nie zauważyli, kiedy zasnęli i obudzili się, gdy promienie słońca ogrzewały 
rosę, która zebrała się nocą na ich mchowych kołderkach.

– Cekin, Ogór, Karotka obudźcie się żyjemy ! – wrzasnął Brokuł.
– Tak żyjemy – odparła Karotka, ochronił nas zapewne kolczasty drut, kiedy to stra-

ciliśmy czujności i zapadliśmy w głęboki sen. Ruszamy, powiedziała zdecydowanym 
głosem Karotka. Przed zmierzchem powinniśmy zbliżyć się do obrzeży miasta, tę noc 
może spędzimy u naszych krewnych w ich wypielęgnowanych przez ludzi ogrodach. 
Ach, to będzie jak pobyt w warzywnym hotelu, wodna kąpiel, błotny masaż na samą 
myśl mój korzeń rwie się do drogi, oznajmiła Karotka. Idąc wspominali dom krewnych 
z Biolandu i wszystkie swoje wspólne zabawy. Gdy się zorientowali byli nieopodal 
czegoś na widok czegoś, co przypominało miasto. Wysokie budowle, z których wydo-
bywała się ciemna mgła. Przed świtem niestety żadne z nich nie potrafiło tego nazwać, 
zadzierali tylko ze zdumienia wysoko swe warzywne głowy.

– Ale chwileczkę moi mili – wtrącił się Pietruch, skoro widać te wszystkie wielkie 
posągi nie wiadomo z czego zrobione, zbliżamy się do miasta, to gdzie są nasi krewni? 
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Widocznie jesteśmy jeszcze nie wystarczająco blisko. Pietruch – oznajmił, Cukin 
musimy iść dalej zapewne za moment ich odnajdziemy. Tak chodźmy jeszcze szybciej, 
niż dotychczas może są bliżej niż nam się wydaje. Idąc przed siebie nagle jakby spod 
ziemi wyrosły duże, białe przezroczyste zabudowania.

– Cóż to takiego? – zapytali niemal wszyscy razem.
– Zobaczcie – krzyknęła Karotka, tam są nasi krewni. Ojej, a czemu oni są zamknięci 

w tym czymś, podejdźmy bliżej i zobaczymy co tam się dzieje zaproponował Brokuł.
Podchodząc, zobaczyli że ich krewni są zamknięci bez powietrza, tylko z góry tego 

kosmicznego statku płynie woda.
– Zapukajmy do nich – krzyknął Ogór.
– Świetny pomysł przyjacielu – odpowiedzieli chórem.
Pukali, wołali ale nie było żadnej reakcji ze strony krewnych. Posłuchajcie, dziadek 

mi powiedział, że my warzywa z Biolandu jesteśmy wyjątkowe, może nasi krewni 
nie maja tych zdolności i są żywi, ale martwi. Więc cóż idźmy dalej w stronę miasta, 
zobaczmy świat, w którym żyją z bliska. Po drodze nie napotkali nic co by ich zdziwiło 
jeszcze bardziej niż szklana kapsuła, w której tkwili dumni krewni do momentu, kiedy 
to Cukin krzyknął przeraźliwym głosem:

– Spójrzcie, tam leżą sobie w skrzyniach, zdobionych ziołami, mają bardzo inten-
sywne kolory, lśniące od słońca skórki, a pierzaste czupry związane gumkami.

– Już wiecie czemu są takie dumne i wrogo do nas nastawione ? – odrzekła Karotka, 
o nich dbają ludzie, oni nie muszą czekać na poranną rosę, myją je ludzie, nawadniają 
im czym podobnym do dzióbków naszych wróbelków ależ się im powodzi. Jestem 
zmęczony, nagle oznajmił Pietruch może i ja wślizgnę się po zmierzchu do nich by 
w końcu i o mnie ktoś tak zadbał. O zobaczcie teraz podchodzą do nich kobiety i dzie-
ci, głaszczą je wąchają, oglądają, to musi być życie, czemu tak późno wpadliśmy na 
pomysł przedostania się do świata ludzi.

– Dość – wrzasnęła Karotka, czy wam już całkiem skórki i pierzaste czuprynki 
powysychały od słońca, chcielibyście to wszystko zamienić na nasz spokój, nasze 
zdolności, przywołuję was do porządku.

– Ależ Karotko spędźmy tylko jedna noc w tym magicznym miejscu wśród tych 
wszystkich wygód, by mieć o czym opowiadać innym gdy wrócimy do Biolandu.

– Absolutnie i stanowczo mówię nie!
Na nic zdały się sprzeciwy Karotki, reszta kompanów tej szalonej wyprawy naciskała 

i w końcu oznajmili, że są większością i zamierzają właśnie tu spędzić noc. Dobrze, 
więc śpijcie tutaj, ale ja nie zamierzam w tym wyczynie uczestniczyć. Oburzona de-
cyzja przyjaciół Karotka odeszła w miejsce z którego jak spojrzała ku górze spływała 
woda, nie wiedziała co to jest i czemu służy lecz postanowiła blisko wody spędzić 
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noc po tej wyczerpującej podróży, jest tu cień i nawilżenie. Brokuł, Ogór, Cukin 
i Pietruch, próbowali dołączyć do pięknie leżących skrzyni, pięknie zdobionych 
w których znajdowali się ich krewni, co nie było zbyt proste. Skrzynie poukładane 
były dość wysoko, na szczęście były lekko pochylone ku dołowi. No dobrze przyjaciele, 
czas by każde z nas według swojego sposobu dostało się do krewnych odpowiednio 
posortowanych tak byśmy nie odróżniali się za bardzo, barwą, skórką czy korzeniem, 
zauważyła Pietrucha. I tak tez zrobili Ogór swoją skórką ocierając się o stojak, wdrapał 
się do innych ogórków. Cukin podskakiwał, ale wciąż ślizgał się ku dołowi, aż przy-
szedł mu do głowy pomysł by obsypać stojak motylim pyłem, wtedy dostanie się do 
swoich krewnych bez większych problemów i też tak się stało. Po chwili i on leżał już 
w zdobionej skrzyni. Pietruch miał dość nietypowy pomysł związał swoją, pierzastą 
czuprynkę i zarzucił ją na skrzynię, ta owinęła się i zahaczyła o kant skrzynki po czym 
Pietruch wdrapał się ku górze.

Brokuł musiał włożyć dużo wysiłku jego krewni ze względu na swoją wielkość 
leżeli niczym na leżakach na dole regału.

– Czy jesteście bezpieczni i w całości w tych magicznych skrzyniach? – zapytał Ogór.
– Tak odpowiedzieli chórem. Ależ to wspaniałe uczucie leżeć nic nie robić i jak tylko 

wzejdzie słońce być tulonym i tak dokładnie dopieszczanym przez ludzi – oznajmił 
Brokuł. Dobrze spijmy już jutro po tym naszym dopieszczaniu musimy jak najprędzej 
wrócić do Karotki i ruszyć w powrotną drogę.

– Jak wiadomo wszędzie dobrze, a w domu najlepiej – rzekł Pietruch.
Wszyscy jeszcze przez chwilę szamotali się, nie mogąc ułożyć się, pierwszy raz spali 

bez ziemi i dżdżownic. Karotka troszkę zawiedziona decyzją towarzyszy podróży, 
długo rozmyślała czemu wybrali taki sposób na odpoczynek, lecz pomyślała każdy 
z nas potrzebuje czegoś innego i zasnęła na niewygodnym i zimnym podłożu. Budźcie 
się szybko, słyszycie ten hałas! Wrzasnął Brokuł, tak cóż to może być ? Zobaczcie ile 
ludzi, a słońce jeszcze dobrze nie wstało zza chmur. Ludzie przechodzili i podchodzili 
do skrzyń, w których leżały warzywa z Biolandu, niektórzy brali ich w ręce dotykali, 
uciskali wąchali, a warzywa chichotały ze śmiechu nigdy nie czuli wcześniej łaskotek, 
jakież to było miłe i takie delikatne ze strony ludzi. Człowiek podszedł do skrzynek, 
w których leżał Brokuł pooglądał, dotknął jego krewnych, po czym uniósł skrzynkę 
i zaczął zmierzać w kierunku wielkiego auta. Pietruch, Ogór, i Cukin niespokojnie 
zaczęli się wiercić i krzyczeć nie wiedząc co się dzieje, Ogór przestraszony nie zauważy, 
kiedy pokulał się na twardą ziemię, ale i do niego podszedł człowiek wziął w dłoń, po 
uciskał palcem przyłożył do wielkich dziur tuż nad buzią, odłożył do skrzyni i również 
wsunął do innego auta. Co się dzieje co z nami robią, gdzie odjadą te auta – krzyknął 
Cekin. Szybko musiał powstrzymać krzyk i stać nieruchomo. Podchodzący do jego 
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skrzyni człowiek, zapytał? Kiedy były zerwane? Wczoraj późnym popołudniem. Do-
bra biorę, unosząc skrzynkę Cukin chciał jeszcze krzyknąć do Pietruchy, ale został 
przyciśnięty do desek. Pietruch przerażony tym wszystkim stracił mowę i szybko 
pomyślał jak dostać się. Karotka przecież ona gdzieś tam jest i nawet nie wie, co 
tu się dzieje. Nawet i ona nie zorientowała się, kiedy ludzie zgromadzili się przy jej 
skrzyni. Głaskali jej pierzastą czuprynkę, oglądali biały ogon popychając palcem małe 
kawałeczki pozostałej z rodzinnego Bioladenu ziemi. Spotkał ja podobny los jak i jej 
przyjaciół. Karotka odciśnięta i z potarganą fryzurą obudził pierwszy promyk słońca, 
otrząsnęła zielone, długie i poplątane po nocy pierzaste włosy, no cóż czas dołączyć do 
pozostałych i zmobilizować ich do drogi powrotnej. Idąc w stronę miejsca, w którym 
ich pozostawiła, myślała sobie, jakże będą szczęśliwi i zrelaksowani po nocy w tak 
przestronnie umieszczonym miejscu. Brokuł jak zawsze będzie opowiadał z taka 
mądrością, koloryzując każdy szczegół, który miał miejsce podczas jej nieobecności. 
Cukin i Ogór zapewne w swoich lśniących garniturkach zroszonych wodą, wyglądają 
urzekająco. Na szczęście Pietruch, on zawsze jest pełen powagi, nigdy nie zwierza 
się ze swoich myśli i pragnień. No cóż, będę udawać, że mnie to interesuje, pewnie 
nie raz rozchylę swe usta ze zdziwienia – pomyślała Karotka. Tak jak pomyślała, tak 
i stało się, otworzyła usta ze zdziwienia bo miejsce, w którym wczoraj opuściła przy-
jaciół było prawie puste, zostały tylko metalowe stelaże i kawałki z ciał krewnych, liść 
kapusty, kwiat zerwany z rodziny cukiniowatych. Brokułowe móżdżki porozrywane 
na drobne kawałeczki, a miejsce po krewnych Pietrucha mogła rozpoznać tylko po 
małych nitkowatych białych, malutkich jak niteczki korzonkach. – – Co tu się stało! 

– krzyknęła Karotka bez kontroli i obawy przed sama sobą.
Tylko tyle mogła zrobić sama w pojedynkę, obarczać się pytaniami, zastanawiać 

i się i pisać w głowie różne scenariusze zbrodni, która w tym miejscu się stała. Pełna 
smutku i żalu podjęła drogę powrotną do domu, przecież ich ostrzegała niestety 
nie miała na nich wpływu, to był ich świadomy wybór. Przemierzyła drogę bez od-
poczynku do Biolandu w milczeniu, zadumie i strachu. Wsunęła swój zwiędnięty 
i pokaleczony podróżą korzeń w ziemię i nie uwierzycie, ale przez to co się wydarzyło 
w mieście, ludzie nigdy nie wysunęli się z ziemi, nigdy z nikim o tym nie rozmawiali 
aż po upływie czasu, ona spróchniała nadjedzona przez robaki rozmyła się bez śladu.





Bliźnięta
◆ 

Joanna Wolniak

Dawno, dawno temu, za górami za lasami, w pewnym wielkim, ciemnym lesie stał 
potężny, zaczarowany zamek. Mieszkał w nim, co oczywiste, król, królowa i ich 

dzieci: królewicz, Tymoteusz i królewna, Tymotka. Dzieci, jak to dzieci kłóciły się 
codziennie od rana do wieczora, z jedną tylko przerwą – w nocy na sen.

Pewnego dnia, coś się jednak zmieniło... Tymek i Tymotka – wstali rano i bez słowa 
zwyczajowych złośliwości przyszli do jadalni na śniadanie... Król i królowa nie potrafili 
ukryć zaskoczenia. Monarcha zadławił się krewetką, a jego żona wezwała nadwornego 
lekarza, aby zbadał jej pociechy, podejrzewając wyjątkowo ciężką chorobę.

Doktor zbadał królewskie dzieci, ale nie znalazł żadnej przyczyny nagłej i niespo-
dziewanej zgody. Zalecił obserwację i specjalną dietę (zakaz słodyczy i dużo warzyw) 
oraz odpoczynek.

Rodzice podjęli decyzję, o wysłaniu dzieci do sanatorium prowadzonego w górach 
przez ośmiu krasnoludków. W dzień wyjazdu rozpaczali bardzo, bo nigdy jeszcze nie 
rozstawali się ze swoimi dziećmi i choć nie raz mieli dosyć ich ciągłych kłótni – trudno 
im było pogodzić się z myślą, że teraz nie usłyszą ich wcale. Na tak długą podróż nie 
zgadzał się nadworny lekarz, ale król nie zmienił decyzji.

I tak oto brat z siostrą spakowani przez nianię i pożegnani przez płaczącą mamę – 
wsiedli do najwygodniejszej karety z „garażu” rodziców i ruszyli w nieznane...

Najpierw jechali przez puszczę otaczającą ich przepiękny, zaczarowany zamek. Po-
dziwiali wysokie drzewa i promienie słońca przebijające przez ich gałęzie... Zaskoczyła 
ich jednak cisza, która tu panowała... Często bawili się w lesie, gdy byli młodsi, ale 
nigdy, NIGDY nie było tu aż tak cicho... Trochę ich to zastanowiło, jednak nie na tyle, 
by zacząć ze sobą rozmawiać. Nadal jechali więc w ciszy, a każde z nich zastanawiało 
się, co się wokół nich (i z nimi) dzieje...
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Następnego dnia wyjechali na otwartą przestrzeń. Z okienek karety widzieli wzbu-
rzone morze, nad którym w milczeniu latały mewy. Plaże były puste. Co roku przy-
jeżdżali tu z mamą na wakacje, ale nigdy, NIGDY nie było tu aż tak pusto i... tak cicho...

– Zaczzynam się chhhyba trochę bać... – wydusiła z siebie królewna, przerywając 
długie milczenie.

– Coś jest nie tak, nie wiem tylko co – odpowiedział jej starszy brat.
Jako starszy (co prawda tylko o 10 minut, ale zawsze), był poważniejszy i odważniejszy od 

siostry, jednak w tej chwili też się bał. Postanowił jednak, że swój strach zachowa dla siebie. 
Gdyby pokazał swoje obawy – siostra starym zwyczajem pewnie zaczęłaby mu dokuczać... 
Nie, nie narazi się na jej drwiny. Zresztą...wyjątkowo nie miał ochoty na nieporozumienia.

Droga minęła im szybko i spokojnie. Za spokojnie... Ale o tym, dlaczego, mieli się 
dopiero przekonać...

*  *  *

Gdy dojechali na miejsce i wysiedli z karety – powitał ich szef krasnali, Knott:
– Witajcie! Wiedziałem, że macie przyjechać, ale spodziewałem się was dopiero 

jutro – powiedział. Jak minęła wam podróż?
– Cicho – odrzekł niechętnie królewicz.
– Hmmm... Wydaje wam się. Zjedzcie szybko kolację i rozgośćcie się w waszych 

pokojach, jest już późno, musicie odpocząć – to mówiąc rozejrzał się uważnie dookoła 
i zaprowadził ich do malutkiego pokoju z dębowym stołem i skromnym posiłkiem.

*  *  *

Kolację zjedli w milczeniu, każde z dzieci zajęte swoimi myślami. Zastanawiali się nad 
tym, jak to się stało, że w ogóle tu trafili i dlaczego nie mają chęci na swoje ulubione 
zajęcie – czyli kłótnie i wzajemne złośliwości?! Po posiłku każde z nich zajęło swój 
pokój – dwa duże pomieszczenia, które oddzielała od siebie tylko gruba ściana.

Leżąc w ogromnych dębowych łożach z baldachimami rozmyślali nad ostatnimi 
wydarzeniami i tęsknili za rodzicami. Każdy w ich rodzinie miał jakiś „dar”. Każdy, 
tylko nie oni – nie mogli zrozumieć, dlaczego. Tata – król był najdzielniejszym ry-
cerzem w całym królestwie, a mama – królowa – najpiękniejszą mamą, jaką można 
sobie wyobrazić. A oni? Zarówno Tymek, jak i Tymotka nie wyróżniali się niczym 
nadzwyczajnym. Może poza kłótliwością. Każdy powtarzał, że to niesamowite, tak 
wiecznie się na siebie „byczyć”, ale – mimo to bliźnięta marzyły o tym, by choć „dar” 
mieć inny. Ta sama data urodzin, ci sami rodzice, imiona niemal identyczne... Ile 
można?! Nie wiedzieli, że to w tej chwili ich najmniejszy problem...
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*  *  *

Dzieci spały głęboko, gdy pod ich oknami pojawiły się dwa cienie. Stanęły pod ogrom-
nym dębem i cicho rozmawiały. Jedna postać była większa i chuda, podczas gdy druga 
z nich – była przeciwieństwem pierwszej, niska i „puszysta”. Ich rozmowa trwała tylko 
chwilę, ale wystarczająco długo, aby zaniepokoiła mieszkające pod drzewem myszy. 
Najmłodsza z nich, Mysz w Skarpetkach wysunęła się z norki i zaczęła podsłuchiwać 
(tak, tak, to brzydko, ale przerywać komuś sen także). Usłyszała jednak tylko koń-
cówkę rozmowy.

… i pamiętaj, nikt nie może się o tym dowiedzieć. Oni muszą tu zostać na zawsze, 
bo jak nie... – w tej chwili w rękach wyższej z postaci błysnęła wielka siekiera.

– Dopilnuję tego szefie – odpowiedział szeptem niski cień. – Na razie!
I postacie rozeszły się.
Mysz stała i zastanawiała się, czego mogła dotyczyć rozmowa i kto musiał tu zostać 

na zawsze? Postanowiła, że rano koniecznie musi się tego dowiedzieć.

*  *  *

Dzieci wstały późno. W sanatorium panowało poruszenie. Ktoś wyciął najniższą 
gałąź magicznego drzewa. Był to dąb, pod którym w nocy spotkały się tajemnicze 
postacie. Mysz w Skarpetkach opowiedziała Knottowi o nocnych wydarzeniach. 
Zaniepokojony krasnal postanowił zdradzić królewskim dzieciom wielką tajemnicę, 
a właściwie przekleństwo ich rodu.

Otóż... Odkąd panuje wasza rodzina zawsze, w co piątym pokoleniu, gdy rodzą 
się bliźnięta, dzieją się rzeczy dziwne. Wy idealnie pasujecie do wcześniejszych tego 
typu zdarzeń. Wszystko dzieje się w nocy, w dniu 12.urodzin królewskich potomków. 
Najpierw wszystko ogarnia straszliwa cisza, a następnie... – tu przerwał i obejrzał się 
z przestrachem. – Jedno z dzieci po prostu znika.

Dzieci popatrzyły przerażone na swojego gospodarza.
– Obawiam się, że jedno z was wkrótce zniknie i nigdy nie zostanie znalezione. Nie 

powinienem o tym mówić, ale... – wytarł twarz chusteczką – wczoraj ktoś był pod 
waszymi oknami i uszkodził magiczne drzewo, które ma was chronić.

– Czy to znaczy, że rodzice wysłali nas tutaj, aby przepowiednia nie mogła się spraw-
dzić? – zapytali zgodnie Tymon i Tymotka.

– Tak, to była trudna decyzja, ale jak się okazuje, chyba zła. Przecież w zamku 
mielibyście lepszą ochronę niż tutaj – powiedział zmartwiony krasnal. – Jeszcze dziś 
wieczorem odeślę was z powrotem do domu – zakończył rozmowę.
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*  *  *

Niestety, nie zdążył. Przed obiadem, znaleziono zakrwawioną czapkę Knotta. Jego 
samego – nikt nie widział. Knott zniknął...

*  *  *

Zbrodnia była oczywista. Świadczyła o tym zakrwawiona czapka krasnala. Do tego 
przepowiednia, czy raczej przekleństwo, cisza i... przeczucie dzieci. Tymoteusz po-
wiedział, że nie wraca do domu, dopóki nie wyjaśnią zagadki. Jeśli udałoby się jeszcze 
odwrócić zły los... Zamknął się w pokoju z siostrą i Myszą, aby ułożyć plan działania. 
Im mniej osób o nim wiedziało, tym lepiej.

*  *  *

– Siostra! Nie ufam nikomu, nawet tej myszy! Widziałaś jej skarpetki? Różowe 
w niebieskie paski. Okropność...

– Nie przesadzaj, mi się podobają. Komuś musimy zaufać – parsknęła Tymotka. 
– Zgodnie z planem mamy zaczaić się pod drzewem i podsłuchać kolejną rozmowę 
„cieni”, o ile w ogóle przyjdą.

Niby tak, ale nie jestem do tego planu przekonany. Moim zdaniem ta pasiasta mysz 
trochę za bardzo nas do niego przekonywała – zawahał się Tymek. – Niech będzie, 
zrobimy jak ustaliliśmy z gryzoniem – dodał szybko królewicz, widząc rozzłoszczone 
spojrzenie siostry.

*  *  *

Za chwilę miała wybić północ... Rodzeństwo czekało pod dębem.
– Muszę do toalety – jęknął Tymek.
– Nie teraz – zdenerwowała się Tymotka.
– Kiedy muszę!
– Idź szybko. Ale za chwilę masz wrócić.
Tymek nie poszedł jednak tam, gdzie uprzedził siostrę. Zaczaił się w krzakach, 

w których wcześniej ukrył worek, paralizator i kajdanki (w zamku często bawił się 
w policjanta, oczywiście siostra była złodziejem – stąd częste kłótnie, bo „dlaczego 
zawsze ja jestem czarnym charakterem?”). Dalej wszystko potoczyło się prawie tak, jak 
to przewidział. Pod dębem zjawiła się najpierw Mysz w Skarpetkach, a następnie... (i tu 
była niespodzianka!) ich tata. Złapali Tymotkę i chcieli związać, ale wtedy... Tymotka 
zamieniła się w... potwora. Złapała mysz za ogon i wołając kota, którego w tajemnicy 
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przywiozła w walizce, zamachnęła się na króla. Nie zdążyła zadać ciosu, bo z krzaków 
wyskoczył królewicz, paralizatorem „załatwił” tatę (?), którego dodatkowo kajdankami 
przypiął do ławki. Mysz złapał do worka, po czym stanął przed siostrą.

– Nie bardzo rozumiem, co się tu przed chwilą stało... – zaczął zaskoczony Tymek.
– To proste, braciszku. Przemyślałam to, co powiedziałeś i uznałam, że możemy ufać 

tylko sobie. Przecież jesteśmy niemal identyczni, czyli na pewno jesteśmy rodziną. 
Po drugie – masz rację, kto kiedykolwiek słyszał o zwierzęciu, które gada i nosi coś 
na łapach?! Po trzecie – skąd wziął się tu tata i dlaczego chciał zrobić mi krzywdę?

– No właśnie, dlaczego?
– To też jest proste, wysil szare komórki! – zdenerwowała się Tymotka. – Król 

i królowa nie są naszymi prawdziwymi rodzicami!
– To kto niby jest?
– A kto był przeciwny naszemu wyjazdowi z zamku?
– Doktor!
– Właśnie! Nie wiem tylko, gdzie jest nasza mama – zmartwiła się dziewczynka.
– Ja chyba się domyślam – ucieszył się Tymoteusz. – Pamiętasz, co krasnal mówił 

o drzewie? Ma nas chronić, a kto jest najlepszą ochroną dla dzieci?
– MAMA!
Królewicz podszedł do drzewa i przytulił się do jego pnia. Wtedy dąb zamienił się 

w prawdziwą królową i jednocześnie mamę bliźniaków.
Wyjaśnieniom, uściskom i łzom nie było końca. Okazało się, że krasnal, który 

w rzeczywistości był prawdziwym policjantem, udał się z tajną misją zatrzymania 
fałszywego króla i królowej. Zatrzymał tylko ją, ponieważ z królem minął się w drodze. 
Zakrwawioną czapkę zostawił, aby zmylić mysz i ósmego krasnala, który również był 
w zmowie (przecież każdy dobrze wie, że krasnali było siedmiu). Królowa zaklęta w dąb 
mogła tylko liczyć na „dary” swoich dzieci: w intuicję Tymona i zdolność logicznego 
myślenia Tymotki. Jak się okazało nie myliła się.

Wszystkich zamieszanych w spisek (czyli fałszywych: króla i królową, ósmego 
krasnala i Mysz w Skarpetkach) – zamknięto w więzieniu, na które przerobiono 
sanatorium w wysokich górach.

Skąd się wzięła cisza i zgoda między dziećmi? To bardzo proste. Tymek zaczął 
wymyślać inną zabawę, więc siostra mogła odpocząć od roli „czarnego charakteru”, 
a skoro się nie kłócili – zwrócili uwagę na to, jak wspaniała może być cisza wokół nich. 
Ta przygoda nauczyła ich, że opłaca się współpracować i słuchać siebie nawzajem.

Tymczasem prawdziwy król (nadworny doktor – dar leczenia) i prawdziwa królo-
wa (dar matczynej miłości) wraz z dziećmi wrócili do pałacu, w którym żyli długo 
i szczęśliwie, w otoczeniu siedmiu krasnoludków.





Kto ukradł najdroższy na świecie kostium?
◆ 

Kamil Wójcik

Dawno temu w miejscowości Niebywałów, rządził król Wredny. Pewnego razu 
kazał podwładnym uszyć czarną pelerynę z kapturem, następnie udał się do 

wiedźmy, która sprawiła, że peleryna zyskała magiczną moc – osoba, która ją wkładała, 
była niewidoczna i mogła robić, co zechce. Zły władca wykorzystał kostium, żeby 
zdobyć bogactwa i powiększyć swoje królestwo. I udało mu się, ale wyrządził przy 
tym bardzo dużo zła. Wkrótce pozbawiono go czarodziejskiego kostiumu, który pró-
bowano zniszczyć, ale ktoś powiedział, że można go wykorzystać, jak nadejdą trudne 
czasy. Podjęto więc decyzję, że kostium zostanie umieszczony w specjalnej skrzyni 
w wieży, która będzie pilnie strzeżona przez strażników.

Owi strażnicy to Szybki, Wolny, Zwinny i Dokładny, który miał klucz do skrzyni. 
Raz w tygodniu wdrapywał się on na szczyt wieży i sprawdzał, czy kostium jest na 
swoim miejscu. Jakie było jego zdziwienie, kiedy pewnego razu spostrzegł, że ko-
stiumu nie ma?

– Nie ma stroju! Nie ma stroju! To niemożliwe! Gdzie się podział? – wykrzykiwał 
na cały Niebywałów.

Do akcji musiał wkroczyć komisarz, Mądraliński. Był ubrany elegancko, miał 
ciemniejszą skórę, a na nosie okulary. Dokładnie przesłuchał wszystkich strażników. 
W kręgu podejrzanych znalazł się Dokładny, bo tylko on miał klucz do skrzyni. Za-
mknięto go w areszcie. Przeszukano jego dom, ale niestety nigdzie nie znaleziono 
cudownego kostiumu.

Tymczasem w Niebywałowie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Znikali ludzie, zwie-
rzęta, przedmioty. Ktoś okradał sklepy i robił mieszkańcom różne psikusy. Wkrótce 
więc inspektor Mądraliński zrozumiał, że to nie Dokładny, gdyż przecież przebywa 
w areszcie. Był zmuszony wypuścić niesłusznie oskarżonego. Nie był z tego faktu 
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zadowolony, bo nadal nie wiedział, kto i w jaki sposób wykradł kostium. Sprawa była 
trudniejsza niż myślał.

Inspektor postanowił jeszcze raz udać się do domu Dokładnego.
– Gdzie przechowywałeś klucz do skrzyni? – zapytał Mądraliński.
– Zawsze w tej w szafce, o w tej – odrzekł strażnik.
– Kto o tym wiedział? – pytał dalej inspektor.
– Nikt, tylko ja. Nawet żona i dzieci nie wiedzieli o tym, że tu przechowuję klucz.
– Aha… – wymamrotał pod nosem detektyw.
W tym momencie do izby wszedł starszy człowiek. Był lekko przygarbiony, skromnie 

ubrany i poruszał się bardzo wolno.
– O, witam szanownego pana inspektora – powiedział z uśmiechem.
– Witam, panie Dawny. Co pana tu sprowadza?
– Strażnik Dokładny był tak dobry i dał mi pracę u siebie w domu. Sprzątam i po-

magam to tu, to tam. Trochę grosza się przyda na stare lata.
– A tak, rzeczywiście to milo z jego strony – odpowiedział Mądraliński. – To ja się 

już pożegnam. Dziękuję, że zechciał pan odpowiedzieć na moje pytania – zwrócił się 
do Dokładnego. – Do widzenia.

To powiedziawszy, inspektor wyszedł. Wracając do domu, myślał sobie, że złodziej 
jest sprytniejszy od niego. Nie dawało mu to spokoju. Jak to możliwe? Kto poza straż-
nikiem mógł wejść na wieżę? Kiedy to zrobił? I skąd miał klucz?

Mijały kolejne tygodnie. W mieście wciąż dochodziło do tajemniczych i niebezpiecz-
nych sytuacji. Ktoś posługiwał się magicznym kostiumem i dokonywał przestępstw, 
a inspektor Mądraliński nie wiedział, kto. Nie mógł usiedzieć w domu. Różne myśli 
kłębiły się w jego głowie. Spacerował ulicami miasteczka, przyglądał się przerażonym 
ludziom i nie wiedział, co robić.

Pewnego dnia, gdy przechodził obok wieży, zauważył wychodzącego z niej Dawnego. 
Staruszek zamykał właśnie drzwi na klamkę, bo odkąd skradziono kostium, nie było już 
czego pilnować, więc zamykanie na klucz nie miało sensu. Inspektor postanowił pójść za 
nim. Starzec szedł wolno. Minął główny plac Niebywałowa, później targowisko, na któ-
rym rozmawiał z pewnym sprzedawcą, następnie skręcił w wąską uliczkę prowadzącą na 
przedmieścia. Tam ludzi było coraz mniej. Inspektor zauważył, że im mniej przechodniów 
mijało starca, tym szybciej ten się przemieszczał. Nie szedł już tak wolno, jak wcześniej. 
Jakby nagle przybyło mu sił w nogach. Zastanowiło to Mądralińskiego. Poszedł za starcem 
jeszcze kawałek, aż ten zniknął za drzwiami maleńkiego domku na końcu wąskiej uliczki.

To popołudnie rzuciło nowe światło na sprawę zaginięcia magicznego kostiumu.
Było już prawie ciemno, kiedy do domu strażnika Dokładnego ktoś zapukał. Był 

to inspektor Mądraliński.
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– Przepraszam, że o tak późnej porze, ale pewna sprawa nie daje mi spokoju.
Inspektor opowiedział o swoich spostrzeżeniach strażnikowi.

– Dawny rzeczywiście wchodził do wieży, ponieważ od czasu do czasu w niej sprzątał 
schody, ale to niemożliwe, aby ukradł kostium, bo przecież ja mam klucz do skrzyni 

– zapewnił Dokładny.
– No tak. To rzeczywiście nieprawdopodobne – stwierdził inspektor z coraz większą 

rezygnacją.
– Tak. Wobec tego nie pozostaje nic innego, jak zasadzka. Musimy go zwabić i złapać 

na gorącym uczynku.
To mówiąc, Mądraliński pożegnał się i wyszedł.
Następnego dnia do jednego z miejscowych sklepów przywieziono cenne towary. 

Były tam drogie tkaniny, biżuteria, porcelana i pyszne ekskluzywne słodycze sprowa-
dzone specjalnie z Belgii. W sklepie czekały na złodzieja jeszcze inne niespodzianki, 
o których wiedział tylko inspektor i dwóch jego zaufanych ludzi. W tak przygotowanej 
pułapce czekano na pojawienie się złodzieja.

Jednak dni mijały i nic się nie działo. Detektyw znów stracił nadzieję. Czekał w ukry-
ciu na zapleczu sklepu i obmyślał inny plan na wypadek, gdy ten rzeczywiście nie 
wypali. I wtedy w sklepie rozległ się trzask przewracających się i łamiących regałów. 
Ktoś szamotał się pomiędzy suknami na podłodze, jak dziki kot, który nagle znalazł 
się w klatce. Mądraliński wybiegł z zaplecza, rzucił się na tarzającą się na podłodze 
postać, pozostali jego ludzie zrobili to samo. Z trudem unieruchomili złoczyńcę, 
odgarnęli materiały, którymi już całkowicie był opleciony i odkryli jego twarz. Ku 
zdziwieniu wszystkich na podłodze leżał Dawny, który nie wyglądał jak niedołężny 
staruszek. Miał na twarzy niesympatyczny grymas, krzyczał w niegrzeczny sposób 
na detektywów i odgrażał się im. Przy drzwiach na jednym z haczyków wisiała zguba 

– magiczna peleryna, która zaczepiła się o naszpikowaną haczykami ramę dodatkowo 
zamontowaną w drzwiach. Jedynym bowiem sposobem ujęcia sprawcy było zdjęcie 
mu magicznego kostiumu.

Dawny okazał się być potomkiem Wrednego króla, który kiedyś kazał uszyć ko-
stium. Postanowił go więc odzyskać i w ten sposób zmienić swoje życie na lepsze, 
niestety kosztem innych. Jak zdobył klucz? Podejrzał kiedyś, jak Dokładny chowa 
go w szafce i pod nieobecność gospodarza zrobił odcisk w glinie, a następnie dorobił 
sobie własny. Sprzątając w wieży, wykradł kostium, a co było potem, już wiecie. Za 
popełnione przestępstwa został on skazany na wygnanie z Niebywałowa, wcześniej 
jednak musiał oddać wszystkie skradzione przedmioty i wskazać miejsce przebywania 
zaginionych ludzi i zwierząt. Okazało się też, że nasz staruszek przy pomocy uprowa-
dzonych osób zbudował sobie niedaleko miasteczka piękny pałac i w nim gromadził 
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skradzione rzeczy. Do pałacu prowadził tunel, który zaczynał się na końcu wąskiej 
uliczki w małym domku, w którym zniknął Dawny śledzony przez inspektora.

Detektyw Mądraliński odnotował kolejny swój sukces. A najdroższy kostium na 
świecie? W związku z tym, że same przez niego kłopoty, został zatopiony w pobliskim 
bagnie i raczej nikt po niego nie będzie nurkował.

W Niebywałowie wszystko jest jak przedtem, tylko nikt już nie musi pilnować 
kostiumu.



Gimnazjum





Nadprzyrodzeni z Tastel
◆ 

Zofia Białek 

Z tygodnia na tydzień liczba zamordowanych Fatali zwiększa się – stwierdził 
prezenter czytający najświeższe fakty – Policja robi co w ich mocy, aby temu 

zapobiec. Czy jesteśmy bezpieczni?
– Wy? Tak – odpowiedziała Kelsey, chociaż wiedziała, że mężczyzna i tak nie może 

jej usłyszeć. – A skoro już przy tym jesteśmy, kto mi powie, co to jest Fatal?
Mówiąc to, odwróciła się do czwórki swoich podopiecznych. Wszystkie dzieci 

naraz podniosły ręce.
– No to może Chloe.
– Fatal to osoba, która została zamieniona w Darrę, ale nie jest nią od urodzenia. 

Nie jest nieśmiertelna.
– Bardzo dobrze. Tonny powiedz mi, kto to jest Darra.
– Darra to osoba z nadprzyrodzonymi mocami. Na przykład umiejętność telekinezy. 

Jest nieśmiertelna, wiecznie młoda.
Kelsey już otwierała usta, żeby zadać kolejne pytanie, gdy nagle do pokoju wszedł 

Evan.
– Ważna sprawa – powiedział i od razu wyszedł.
Dziewczyna nie musiała się domyślać, o co mu chodzi. Wiedziała, że odnaleźli 

kolejny trop dotyczący serii morderstw.
– Dobrze, na dziś to koniec. Powtórzcie sobie to, co dzisiaj zrobiliśmy.
Po tych słowach wyszła. Gdy drzwi się za nią zatrzasnęły, od razu zaczęła biec. 

Kiedy wpadła do gabinetu, wszyscy siedzieli w milczeniu.
– Co odkryliście? – zapytała, bojąc się usłyszeć nadchodzącej odpowiedzi.
– Wiemy, kto zabija, ale nie wiemy, kto zrobił to tym ludziom – odpowiedział wy-

mijająco szef.
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– Brad, czy mógłbyś mówić trochę jaśniej?
– Za tym stoją Darrowie. Wiemy jednak, że nie robią tego z własnej woli. Przeszli 

coś w rodzaju prania mózgu, a jedyną myślą, jaka w nich została, to: „Trzeba zabić 
mieszańców”.

Kelsey spodziewała się wszystkiego, ale nie tego.
– A dowiedzieliście się, kim były ofiary i czy coś je łączy?
– Wszystkie ofiary to Fatale, ale to już wiesz. Zabito tylko dorosłych ludzi. W aktach 

zamordowanych godziny zgonów określono jako wieczorne.
– Czyli, że ofiary są przypadkowe – odparła beznamiętnie Jasmine – Pierwszy lepszy 

Fatal chodzący nocą może stać się ofiarą. Ale po co ktoś to robi?
– Żeby wybić z Tastel wszystkich mieszańców – odparł Evan – Człowiek z obsesją 

na punkcie czystości pochodzenia.
Kelsey sprawdziła godzinę. Dochodziła dwudziesta druga.

– Muszę już iść.
– Uważaj na siebie – odpowiedział jej z troską Brad.
Wyszła z budynku. Mimo że ulice były oświetlone, nie było wcale bezpiecznie. 

Skręciła w alejkę prowadzącą do jej domu. Nagle ktoś wyskoczył zza krzaków, unie-
ruchamiając ją i przyciskając do ziemi. Nałożył worek na głowę, a ręce związał liną. 
Podniósł ją, wsadził do bagażnika furgonetki i odjechał. Po dwudziestu minutach 
jazdy samochód zatrzymał się. Dziewczyna usłyszała otwierające się drzwi. Porywacz 
przerzucił ją sobie przez ramię. Weszli do kolejnego pomieszczenia. Kelsey została 
posadzona na krzesło i przywiązana do niego. Nieznajomy zdjął z jej twarzy worek. 
W pokoju było ciemno.

– No proszę. Kogo my tu mamy? – odparł drwiący głos z  drugiego końca 
pomieszczenia.

Dziewczyna od razu go poznała.
– Nathan – powiedziała lodowatym tonem – Dlaczego to robisz?
– Cóż, skoro niebawem i tak nie będziesz nic pamiętać, mogę wyjawić Ci prawdę.
Kelsey wiedziała, że to nie będzie nic dobrego. Ręce miała związane z tyłu, ale 

na szczęście mogła dosięgnąć nadajnika na swoim nadgarstku. Po kilku sekundach 
włączył się tryb natychmiastowej pomocy.

– Kiedy byłem małym chłopcem, wszyscy mnie wyśmiewali. Mówili, że jestem 
nieudacznikiem. Do niczego nie dojdę w życiu. Byłem wściekły. Jako cel wybrałem 
sobie zniszczenie tych ludzi. Niestety po tym, jak upozorowałem swoją śmierć, wszyscy 
moi prześladowcy wynieśli się z naszego miasta. Jednak żądza mordu nadal we mnie 
pozostała. Skoro nie mogłem się zemścić na nich, obrałem sobie jako cel tych ohydnych 
mieszańców, którzy myślą, że są tacy jak my. To nieprawda. Tych ludzi w ogóle nie 
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powinno tu być. Miasto Tastel stworzono z myślą o takich jak my, nadprzyrodzonych. 
A nie o ludziach, którzy sądzą, że przez przypadkowy wirus mają paranormalną moc. 
Wydaje mi się, że czasami zapominają, że są śmiertelni. Fatale mnie obrzydzają. Czy 
teraz już rozumiesz? W Tastel powinna panować czystość pochodzenia.

– Skoro Ciebie to obrzydza, dlaczego porywasz niewinnych Darrów i robisz im 
pranie mózgu?

– Czy naprawdę myślisz, że dałbym radę wytępić tych wszystkich Fatali bez czyjejś 
pomocy? – zapytał zdziwiony.

– Raczej nie – wyszeptała Kelsey.
– No właśnie – powiedział – Danny przygotuj maszynę. Czas stworzyć kolejnego 

pomocnika.
Gdy tylko Nathan się odwrócił, drzwi przez które dziewczyna została wniesiona, 

zostały wyważone. „Przybyli mi na ratunek – pomyślała”.
– Sprowadźcie resztę. I niech ktoś przyniesie mi broń ze srebrną amunicją – powie-

dział spokojnie Nathan.
Przybyła jego armia. Od tej chwili zaczęła się prawdziwa wojna. Zmienionych Darrów 

było około pięćdziesięciu. Kelsey nie mogła nic zrobić. Słyszała tylko wypowiadane 
zaklęcia przez Jasmine i warczenie Evana. Widziała, jak Brad znika i znów się pojawia, 
jak Darrowie używają swoich mocy. Jednak nigdzie nie mogła znaleźć Nathana. „Może 
stchórzył – pomyślała Kelsey”. Jednak po chwili usłyszała strzały i ciche skamlenie wilka.

– Evan! – krzyknęła – Wszystko tylko nie to, błagam!
Cudem udało jej się w końcu wydostać z lin po tylu nieudanych próbach. Wbiegła na 

pole walki zdeterminowana. Zaczęła za pomocą swojej mocy rzucać Darrami o ściany, 
ciskać w nich różne ciężkie przedmioty, które akurat wpadły jej w rękę. Na polu walki 
zostało tylko pięciu wrogów, ona i Brad. Nie wiedziała, co się stało z Jasmine. Ruszyła 
do akcji. Za pomocą telekinezy podniosła stół i uderzyła w dwóch Darrów. Brad w tej 
samej chwili z dużej odległości wpadł na jednego z nich, używając do tego swojej 
nadprzyrodzonej szybkości. Ostatnich dwóch pokonali tymi samymi sposobami.

– Gdzie Jasmine? – zapytała zdenerwowana – I co się stało z Evanem?
– Jasmine została sparaliżowana, ale wyniosłem ją, aby była z dala od walki.
– A Evan?
– Przykro mi Kelsey – powiedział, spuszczając głowę.
– O mój Boże – wyszeptałam, czując spływające łzy po policzkach.
– Hej, już dobrze – powiedział Brad, przytulając ją.
Wyrwała się z jego uścisku wściekła.

– Nie, nieprawda. Nic od teraz nie będzie dobrze. Nie znasz Nathana. To szaleniec. 
Nie podda się, dopóki nie dotrze do wyznaczonego celu. Nie zdołamy go pokonać.
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Usłyszała za sobą salwę śmiechu.
– Bardzo miło mi to słyszeć moja kochana – powiedział mocno rozbawiony Nathan 

– Masz rację. Ale skąd tyle o mnie wiesz?
– Skąd tyle o tobie wiem? – zapytała – Pamiętasz może Arthura Harserda? To był 

mój ojciec. Twój dawny najlepszy przyjaciel. Był twoją pierwszą ofiarą. To po jego 
morderstwie doszedłeś do wniosku, że zabijanie sprawia ci przyjemność. Następni 
byli twoi rodzice i troje rodzeństwa. Na samym końcu upozorowałeś swoją własną 
śmierć. Ale dziwi mnie jedna rzecz. Dlaczego umiałeś mordować innych z uśmiechem, 
a sobie nie potrafiłeś zrobić tego samego?

– Bo nie jestem głupi – powiedział.
– Kłóciłabym się – odparła zgryźliwie – Ale za to bardzo łatwo odwrócić twoją 

uwagę. Teraz.
Mówiąc ostatnie słowo, odsunęła się w bok i usłyszała strzał. Widziała, jak Nathan 

upada na ziemię.
– Prosto w serce – powiedział poważnie Brad.
– I co teraz robimy? – zapytała Kelsey.
– Zawieziemy Jasmine do szpitala i zadzwonimy do naszych, żeby zabrali ciało 

Evana do kostnicy.
Dwa miesiące później…
Po długich tygodniach udało się w końcu znaleźć rozwiązanie na przypadłość 

Jasmine. Wszyscy musieli się pogodzić ze śmiercią Evana, co nie było wcale łatwe. Był 
ich najlepszym przyjacielem. Jednak trzeba było w końcu wrócić do pracy.

– Napad z bronią w biurowcu. Ślady krwi i szarpaniny. Nie ma ciała – wyrecytowała 
Jasmine.

– Jedziemy! – krzyknął Brad.
Rodziny zamordowanych Fatali wciąż pozostawały w żałobie po stracie bliskich. 

Współpracowników Nathana skazano na piętnaście lat więzienia. Darrom, którzy 
przeszli pranie mózgu, przywrócono pamięć. Wszyscy, mimo że nie robili tego świa-
domie, dostali po sześćdziesiąt godzin prac społecznych. Chociaż Nathan, jako jeden 
z najgroźniejszych przestępców w Tastel, został zabity, to inni kryminaliści zachęceni 
jego czynem wyszli z cienia, żeby pokazać światu, że zło nigdy nie śpi.



Zaginione smocze jajo
◆ 

Michał Bielecki 

Na zboczu wysokiej góry żyła ostatnia na świecie para smoków. Były to przepiękne, 
a jednocześnie śmiertelnie niebezpiecznie istoty. Nikt nie chciał stawać im na 

drodze, ale największy strach przed nimi odczuwała rasa ludzka. Wszystkie smoki 
różniły się między sobą, nikt nigdy nie spotkał dwóch identycznych. Anastazja miała 
błękitne łuski i inteligentne żółte oczy, a jej ognisty dech potrafił palić połacie lasów. 
Natomiast Melecjusz mógł pochwalić się niezniszczalnym złotym pancerzem oraz 
lodowym oddechem, który niszczył swą mocą całe wsie. Po wielu latach starań do-
czekali się pierwszego jaja. Otaczali je wielką troską i opieką, ponieważ każda istota 
rozumna wiedziała, że smok będzie całkowicie oddany pierwszej, ujrzanej po urodze-
niu osobie. Dlatego wielu miało chęć ukraść jajo. Pewnego dnia gniazdo zaatakowała 
horda gryfów. Anastazja od razu stanęła do walki, spaliła ona swym ognistym tchem 
wielu wrogów, ale pod naporem latających istot zaczęła oddalać się od swego domu. 
Melecjusz nie mógł udzielić jej wsparcia, ponieważ poleciał na polowanie. Po wielo-
godzinnej, w końcu wygranej walce powróciła do leża i spostrzegła, że jej ukochane 
jajko zniknęło. Wpadła w szał. Pluła ogniem we wszystkie strony, roztapiając skały, 
a swoimi potężnymi skrzydłami powalała drzewa rosnące na zboczu góry. Melecjusz 
usłyszał ryk rozpaczy smoczycy i z prędkością wichru powrócił do swojej małżonki. 
Zorientowawszy się, co się stało, ryknął z mocą tysiąca piorunów.

– Kto śmiał ukraść mojego nienarodzonego potomka?!
– Nie wiem, ale kiedy odnajdę winnego, zgotuję mu tortury gorsze niż piekło! – 

wrzasnęła Anastazja.
Smoki słynęły z tego, że posiadały wielkie bogactwa, dlatego postanowiły wynająć 

najlepszego na świecie detektywa – centaura Eurytiona, który wysławił się niewyobra-
żalnym sprytem. Zbadał on ślady wokół gniazda smoków i rzekł:
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– Niedaleko dostrzegłem odciski dwóch stóp; zgaduję, że należą one do jakiejś małej 
istoty. Prawdopodobnie do goblina.

– Goblin! Wiedziałam! Zapewnię mu długą i bolesną śmierć – warknęła wściekła 
smoczyca.

– Nie mamy pewności, czy przywłaszczył sobie wasze dziecko. A co, jeśli wykony-
wał czyjeś zlecenie. Słyszałem, że wiele jego pobratymców pracuje dla Chmurnego 
Olbrzyma, który mieszka na szczycie Góry Zwątpienia – odparł spokojnie centaur.

Melecjusz stwierdził, że zostanie, by pilnować wielkich bogactw ukrytych pod 
gniazdem, a Anastazja z Eurytionem wybrali się na „przyjacielską” pogawędkę do 
olbrzyma. Zastali go w jego gigantycznej rezydencji jedzącego obiad. Smoczyca od 
razu zaatakowała giganta szponami ostrymi jak brzytwa. Pragnęła za wszelką cenę 
rozharatać jego tors wielkości dwóch stuletnich dębów. Powstrzymała ją wielka dłoń.

– Czego tutaj szukacie?! Jakim prawem atakujesz mnie podczas posiłku? – zagrzmiał 
gospodarz.

– Gdzie moje dziecko?! Oddaj mi je! – ryknęła smoczyca.
– O co ci chodzi? Jakie dziecko? Wynoś się z mojego domu! – zażądał olbrzym.
– To nie ty wysłałeś goblina po moje jedyne jajo?!
– Nie, nie potrzebuję twojego pierworodnego, mam wystarczająco sług – odparował 

wzburzony jak rój dzikich pszczół Chmurny Olbrzym.
– Kłamiesz!
– Śmiesz wyzywać mnie od kłamców?! Ja zawsze mówię prawdę – uniósł się już 

całkowicie rozwścieczony pan Góry Zwątpienia.
– Przepraszam za moją przyjaciółkę… ale musisz ją zrozumieć, straciła swojego syna. 

A może widziałeś dwa dni temu jakiegoś służącego opuszczającego bez pozwolenia 
twoją posiadłość? – wtrącił się detektyw.

– Tak… przypominam sobie – odparł w zamyśleniu gigant, ignorując cichnące 
lamenty smoczycy. – Gimi… Gimi wymknął się trzy noce temu i do dziś nie wrócił; 
spisałem go na stracenie, ponieważ niewielu przeżywa noce w tych rejonach.

– Jeszcze raz przepraszamy za najście. Do widzenia – rzekł centaur, wypychając 
z salonu zrozpaczoną Anastazję.

Na dworze Eurytion oświadczył, że musi wybrać się w ustronne miejsce, żeby 
przemyśleć całą sytuację. Powrócił następnego dnia i stwierdził, że wie, gdzie znaj-
duje się jajo.

– Zostało podarowane… człowiekowi, który stwierdził, że nakręci film dla dzieci 
z waszym synem w roli głównej.

– Co?! – wykrzyknęła zrozpaczona matka.
– Już tłumaczę. Film to rodzaj widowiska masowego, które posługuje się własnymi 
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środkami wyrazu, korzysta z osiągnięć literatury, plastyki, teatru i muzyki – objaśnił 
centaur.

– Wiem, co to jest! Jestem przecież najstarszą i najmądrzejszą istotą na świecie! – 
zagrzmiała Anastazja.

– Nie miałem zamiaru cię urazić. Więc… ma zamiar nazwać ją: „Jak wytresować 
smoka?”lub jakoś podobnie. Jej głównym tematem będzie przyjaźń między smokami 
i ludźmi, co wydaje się niedorzeczne. Jeszcze gorzej, na grzbiet waszego pierworod-
nego zostanie zarzucone siodło, co okryje wielką hańbą wasz starożytny, smoczy 
ród – wytłumaczył detektyw.

– Nie, mój synek – zapłakała pozbawiona dziecka matka.
– Nie martw się, damy radę go uratować – pocieszał Eurytion.
– Kto śmiał dopuścić się takiego czynu? – warknęła smoczyca.
– Rozwiązałem zagadkę, jak obiecałem. Winowajcą jest… twój mąż Melecjusz – 

powiedział z dumą centaur.
– Ja? To niedorzeczne! Po co bym miał oddawać komuś własne jajo? – pytał sztucz-

nie rozbawiony smok.
– Ponieważ stwierdziłeś, że dobrze nosić tytuł jedynego smoka na świecie. Postano-

wiłeś, że wynajmiesz gryfy i goblina, aby pozbyć się jaja. Pierwsze odciągnęły Anastazję 
od gniazda, a twój dobrze opłacony sługus Gimi dokończył dzieła.

Melecjusz zaczął się wycofywać. Jednak nie zdążył, ponieważ smoczyca przygwoź-
dziła go szponami do ziemi.

– Dlaczego?! – ryknęła głośniej niż erupcja wulkanu.
– Nie chciałem potomka… chciałem zapisać się w historii jako ostatni smok, a ty 

mi przeszkodziłaś.
– Jak obiecałam… czekają cię tortury gorsze niż przygotowane w piekle dla grzesz-

ników przez Lucyfera! – wrzasnęła smoczyca, a echo jej głosu poniosło się między 
górskimi szczytami.
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W potrzasku umysłu
◆ 

Weronika Cichoń 

Tik tak. Jesteś w samą porę – usłyszałem donośny głos dochodzący z salonu.
Nagle cała moja odwaga gdzieś wyparowała i na miękkich nogach skręciłem 

do dużego pomieszczenia, w którym zawsze razem omawialiśmy przy kawie sprawy 
związane z pracą. Po raz pierwszy ujrzałem go w całej okazałości. Siedział na kanapie 
z tym swoim eleganckim zegarkiem. Ubrany był w garnitur z pewnością szyty na 
zamówienie, z taką posturą na pewno nie jest łatwo znaleźć mu coś odpowiedniego 
w sklepie. Od razu mogłem wykluczyć zabójstwo z powodu desperacji spowodowanej 
brakiem funduszy. Od razu widać było, że facet ma klasę. Chyba też widział mnie po 
raz pierwszy, bo jego wzrok świdrował moją osobę z góry na dół. Jego ociężałe powieki 
opadały na ciemne, zmęczone oczy. Nagle ze skupienia wyrwało mnie chrząknięcie. 
Skinieniem głowy wskazał mi miejsce obok siebie. Zmusiłem moje nieco sparaliżowane 
ciało, aby zrobiło kilka kroków naprzód, nie miałem innego wyjścia. Usadowiłem się 
na kanapie jak najdalej od niego i splotłem dłonie na kolanach, aby ukryć ich trzęsie-
nie. W myślach zacząłem odliczać książki na półce, aby się nieco uspokoić. W końcu 
przypomniałem sobie, że to może jedyna okazja, aby dowiedzieć się, jaki to wszystko 
ma sens i fala pytań zalała mój umysł.

Leżąc na szpitalnym łóżku, musiałem opowiadać tę historię przynajmniej trzy 
razy różnym osobom. Wracałem po pracy do domu, zrobiło mi się słabo, zemdla-
łem i przyczyniłem się do małej kraksy samochodowej. Tak myśleli wszyscy, ale to 
co najważniejsze i najbardziej szokujące zachowałem dla siebie. Nikt przecież nie 
uwierzyłby mi gdybym powiedział, że w tym czasie zdążyłem zabić z zimną krwią 
człowieka w zaułku niedaleko starego centrum handlowego. Historia o omdleniu 
nie była jednak kłamstwem, po prostu zawierała tylko fragment całego zdarzenia. 
Wyraźnie pamiętałem, że gdy świat wokół mnie zaczął wirować, czułem jakby jakaś 
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niewidzialna siła wyrywała mnie z rzeczywistości. Małe ostro zakończone szpilki 
kąsały mnie od wewnątrz, a ból im towarzyszący odczuwałem na każdym milime-
trze mojego ciała. Mocno zaciskałem powieki, jakby to miało jakkolwiek pomóc. Po 
chwili wydającej mi się wtedy całą wiecznością ból nagle ustąpił. Otworzyłem oczy 
i to, co zobaczyłem, wprawiło mnie w osłupienie. Stałem w ciemnym wąskim zaułku, 
do którego nie sięgał blask latarni ustawionych w równym rzędzie przy najbliższej 
ulicy. W moje nozdrza od razu trafił nieprzyjemny odór śmieci, które po prawej stro-
nie tworzyły wielką brzydko pachnącą stertę. Chciałem się wzdrygnąć lub chociaż 
zatkać nos, ale nagle zorientowałem się, że nie jestem w stanie ruszyć ręką, nogą czy 
jakąkolwiek inną częścią ciała. Do mojej dyspozycji był jedynie wzrok, którym szybko 
ujrzałem, że coś tutaj nie gra. Spojrzałem na swoje barki. Były o wiele szersze niż te, 
do których jestem przyzwyczajony na co dzień. Stopy o rozmiar większe miały na 
sobie czarne sznurowane buty, których ja nigdy nie posiadałem. Zegarek, bardzo drogi 
zegarek, na dłoni wskazywał godzinę 21.30. To właśnie ją widziałem po raz ostatni, 
gdy byłem jeszcze w samochodzie. Starałem się chociaż zrozumieć, gdzie dokładnie 
jestem. Duże pojemniki obładowane śmieciami, pomarańczowe a może czerwone, 
w ciemnościach ciężko było mi to stwierdzić, mury z cegieł, na których widniały 
przeróżne graffiti. Szczególnie w oczy rzuciło mi się te z dużym gnijącym dębem. 
To musiały być północne przedmieścia, poznawałem po widocznej z daleka dużej 
wierzy widokowej naszego starego centrum. Dzielnica ta zdecydowanie nie należała 
do najładniejszych czy najczystszych, a po jej nierównych chodnikach panoszyli się 
bezdomni. Z góry dało się jedynie usłyszeć warkot pociągów ciężko przejeżdżają-
cych po niedalekich torach. Z bacznego obserwowania wyrwał mnie głos, niewyraź-
ne prośby o litość. Jak mogłem dopiero teraz to zauważyć, skarciłem się w myślach. 
Mężczyzna, którym rzekomo byłem ja, stał nad bladym szatynem, którego zielone 
oczy wyraźnie wiedziały, co go czeka. Na jego twarzy rysowało się przerażenie, ale 
i poczucie winy, wiedział, że nie znalazł się tu przypadkiem. Chciałem krzyczeć, ale 
moje ciało opanowała złość. Złość i rządza zemsty, których z niewiadomych powo-
dów nie mogłem odpędzić. Wielkie kroki zaczęły zmniejszać dystans dzielący mnie 
od ofiary. Barczysty mężczyzna ani myślał pozwolić kulącej się postaci uciec. Dotąd 
ciche odgłosy otoczenia zupełnie ucichły, w zaułku całą moją uwagę przykuł teraz nóż 
w mojej dłoni, który powoli powędrował w górę. Unosiłem rękę tylko po to, by zaraz 
mogła zadać śmiertelny cios. W głowie odliczałem sekundy do opuszczenia go na 
bladą skórę ofiary. Wszystkie emocje nagle wezbrały i jakby w tym samym momencie 
eksplodowały. Nie było już odwrotu. Krzyk przedarł się przez mroczki, które na chwilę 
przysłoniły mi widok. Czerwona smuga spowiła prawie białą szyję, a zielone oczy jakby 
utknęły w tępym spojrzeniu. Z mojego, naszego ciała ulotniła się złość, jego miejsce 
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zajęła czysta satysfakcja. Znów zakręciło mi się w głowie, a świat zawirował. Uczucie 
było podobne do pierwszego razu, kiedy przenosiłem się w to miejsce. Teraz jednak 
wiedziałem, co się dzieje. Wiedziałem też, że zaciskanie powiek nic nie da. Ból powoli 
przechodził przez moje ciało, a ja wyrywany z zaułku na północnych przedmieściach 
właśnie wracałem do swojego życia. Poczułem uderzenie, jakby cios wymierzony 
pięścią w sam środek brzucha, i obudziłem się właśnie tutaj, w nieskazitelnie czystej 
i białej pościeli szpitalnej.

Po powrocie do domu dni spędzałem samotnie w domu, ponieważ lekarz nalegał, 
abym wziął urlop. Bardziej niż wypadkiem przejmowałem się zbrodnią, której byłem 
świadkiem, a w zasadzie sam ją popełniłem. Nie rozumiałem, jak i dlaczego znalazłem 
się w samym centrum tych wydarzeń. Cały czas przekonywałem sam siebie, że może 
był to jakiś bardzo realistyczny sen, wyobraźnia porwała mnie za daleko i ot całe 
zamieszanie, ale gdy pewnego ranka w wiadomościach usłyszałem ten komunikat, 
omalże nie zemdlałem.

– Kilkanaście dni temu miała miejsce zbrodnia, która wstrząsnęła całym, dotąd 
spokojnym, miastem. W niewiadomych okolicznościach zamordowany został młody 
mężczyzna. Policji nie udało się ustalić, kim on był, dlatego wszystkich, którzy roz-
poznają szatyna ze zdjęcia, prosimy o pilny kontakt – mówiła spokojnie dziennikarka.

Cały ekran telewizora zajęło zdjęcie uśmiechniętego zielonookiego chłopaka. 
Zastanawiałem się, co takiego zrobił oprawcy, że posunął się on do takiego czynu. 
Czułem, że, robiąc mu krzywdę, przez ani najmniejszą chwilę nie poczuł on zawahania. 
Postępował słusznie, ta myśl zakorzeniła się w nim tak głęboko, że nawet na moment 
i ja tak pomyślałem. Było mi żal mordercy zamiast ofiary? Całkiem możliwe, ale jak 
najszybciej pozbyłem się tej myśli, przecież to niedorzeczne. Nic nie powinno być 
w stanie usprawiedliwić zabrania komuś jego ostatniego oddechu. Sięgałem właśnie 
po pilot, by zmienić kanał, gdy prezenterka kontynuowała ogłoszenie.

– Jest jeszcze jedna istotna sprawa w tej kwestii. Zabójca pozostawił notatkę, o dzi-
wo, nie skierowaną do policji. Tylko kilka słów, żadnych odcisków palców, podpisów, 
czegokolwiek co mogłoby nam pomóc ustalić jego tożsamość. „Pamiętaj, że też tutaj 
byłeś”. Musiałem się uszczypnąć, aby upewnić się, że mi się nie przesłyszało.

Czy to była wiadomość pozostawiona dla mnie? Przecież nie było tam nikogo innego, 
widziałbym go. On wiedział, że wszystko obserwuję. Poczułem się bardzo nieswojo, 
kompletnie nie wiedziałem, co powinienem zrobić. Jednego byłem pewien, nie mogę 
z nikim podzielić się tym, co widziałem, bo z pewnością będę numerem jeden na liście 
podejrzanych. Postanowiłem, że od jutra zacznę swoje własne dochodzenie, inaczej 
nigdy nie dowiem się, co się dzieje. Teraz potrzebowałem dużej dawki snu, bo z trudem 
udawało mi się ustać na nogach. W zaledwie pięć minut zasnąłem. Donośne krzyki 
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zaczęły roznosić się hukiem w mojej głowie. Dwie rozmazane postacie sprzeczały się 
o coś, całe pomieszczenie wypełnione było po brzegi gniewem i niezrozumieniem. 
Zielonooki chłopak mówił, że tak będzie lepiej, nie mogą zmarnować takiej szansy. 
Barczysty mężczyzna nie zgadzał się z jego słowami, gestykulował groźnie rękami 
wyraźnie zdenerwowany. Odczuwał jego emocje bardzo intensywnie. Nagle obraz 
jakby się przewinął, a w mojej głowie odtworzyła się kolejna kaseta ze wspomnieniami. 
Piękna długowłosa kobieta wygłaszała jakąś mowę siedzącym w ciszy zgromadzonym. 
Wyglądała bardzo znajomo, ale w tamtym momencie nie mogłem skojarzyć, skąd znam 
te bystre spojrzenie. Poczułem tylko ogromny ból i tęsknotę. Chciałem podejść bliżej, 
żeby wszystkiemu się przyjrzeć, ale właśnie w tym momencie obraz się rozpłynął. Gwał-
townie wyrwałem się ze snu i pozwoliłem sobie na szybkie podsumowanie sytuacji, 
których przed chwilą byłem świadkiem. Fragmenty, które widziałem, z pewnością 
były wspomnieniami, które głęboko utknęły w pamięci mordercy. Byłem pewien, że 
należały one do niego, ponieważ napływ emocji, który towarzyszył mi w trakcie ich 
oglądania był identyczny jak w tamtą feralną noc. Przerażała mnie trochę myśl, że 
jestem w stanie na wskroś przeniknąć ciało i umysł mordercy, ale musiałem dowiedzieć 
się czegoś więcej o tym wszystkim. Za oknem panował jeszcze mrok, więc ponownie 
zamknąłem oczy. Zdążyłem tylko postanowić, że rano udam się na miejsce zbrodni. 
Co prawda myśl o powrocie tam nie wywoływała na mojej twarzy uśmiechu, ale to 
był jedyny namacalny dowód wydarzeń, które niedawno miały miejsce.

Obudziły mnie ciepłe promienie słońca przyjemnie rozchodzące się po mojej 
twarzy. Niestety, szybko przypomniałem sobie o moich dzisiejszych planach i czym 
prędzej zjadłem śniadanie i zmieniłem ubranie. Już kilkanaście minut później prze-
jeżdżałem most, aby dojechać na północną stronę miasta. Słońce powoli wpinało się 
na sam szczyt horyzontu, a jego złocistożółte odbicie wpadało do wód rzeki. Byłem 
zadowolony, że dziś chociaż pogoda dopisuje. Właściwy zaułek odnalazłem bardzo 
szybko, w końcu z niewielu z nich widać wieżę widokową starego centrum, a już na 
pewno żaden nie miał na swoich murach potężnego graffiti starego drzewa. Oprócz 
dużej czerwonej plamy na środku asfaltowej uliczki i unoszonych wokoło przez wiatr 
kawałków policyjnej taśmy, wydawało się, że nic się tu nie zmieniło. Zapach wciąż 
podrażniał moje nozdrza, a kosze obładowane workami na śmieci zajmowały miejsce 
pod czerwonym murem budynku. Zacząłem podchodzić do wszystkiego i z bliska się 
mu przyglądać… Pomyślałem, że im szybciej się z tym uporam, tym szybciej będę 
mógł znów znaleźć się w przyjemnych murach mieszkania. Wszystko wydawało się 
być na właściwym miejscu, ale nie poddawałem się. Całe szczęście cierpliwości mi 
nie brakowało, bo razem z Ewą nieraz musieliśmy pochylać się nad zabytkowymi 
dziełami sztuki i doszukiwać się w nich najdrobniejszych zniszczeń, taka już była 
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nasza praca. Na myśl o niej ogarnęło mnie poczucie winy, bo ostatnio nie miałem 
nawet czasu, by się z nią skontaktować i zapytać, co u niej. Podobno nie czuła się 
najlepiej i od jakiegoś czasu nie pojawiała się w pracy. Nagle z rozmyślań wyrwało 
mnie wielkie drzewo, a dokładniej coś małego wystającego z małej szparki w miejscu 
pomalowanym na podobieństwo liści. O mały włos nie przegapiłem tego zawiniątka, 
bo idealnie wtapiało się w tło. Ciekawość od razu wypełniła moje myśli i szybko wy-
ciągnąłem ręce, aby wziąć małą karteczkę. Rozwinąłem ją nieco drżącymi dłońmi 
i pierwsze co zauważyłem, to czarne równiutkie słowa. To musiało być dzieło maszyny 
do pisania. Mój wzrok wędrował od litery do litery, powoli odczytując każde słowo. 

„Wiedziałem, że w końcu tu wrócisz, jesteśmy sobie potrzebni. Patrz ponad to, co 
widzisz, a dostrzeżesz również mnie”. Nim zdążyłem pomyśleć nad znaczeniem tych 
słów, uderzyła mnie przenikająca fala bólu. Małe igiełki znów zaczęły nakłuwać każdy 
centymetr mojego ciała. Już po chwili spoglądałem na otaczający mnie pokój oczami 
mordercy. Siedziałem na skórzanej, brązowej kanapie, trzymając w sporych dłoniach 
drobny flakonik perfum cytrusowych. Rozejrzałem się dookoła i dziwna fala dreszczy 
przemierzyła moje ciało. Zakurzona duża biblioteczka po mojej prawej, tuż obok 
granatowe firanki odcinające drogę ciepłym promieniom słonecznym. Ten zapach, 
znajome meble i twarze uśmiechające się do mnie z licznych fotografii wydawały mi 
się takie znajome. Ponaglałem się w głowie: „Myśl, myśl!”. Naglę przez mój umysł 
przedarł się donośny głos mężczyzny.

– Znajdź mnie, czas ucieka.
To niemożliwe, w jednej sekundzie wszystko nabrało sensu. Długowłosa kobieta 

ze wspomnień, zachwycanie się siłą umysłu podczas przerwy w pracy, maszyna do 
pisania – rzadkość w tych czasach, zapach unoszący się nad starymi meblami znajo-
mego mieszkania. Nie musiałem dłużej zastanawiać się nad tym, co to za miejsce, bo 
doskonale znałem adres. Na usta cisnęło mi się wiele pytań, ale wskazówki zegara 
wciąż pędziły naprzód, a w obecnej sytuacji i tak żadne słowa nie byłyby w stanie 
wydostać się z moich ust. Kontrolę nad mową miał tylko właściciel ciała, a na pewno 
nie byłem nim ja. Niespodziewanie, jakby czytał mi w myślach, odtworzył przede 
mną niewidzialne drzwi i pozwolił mi wrócić do zaułku, w którym wciąć tkwiłem. Po 
powrocie no normy od razu pobiegłem na przystanek i złapałem najbliższy autobus 
jadący w kierunku rozległego parku, nieopodal którego znajdowało się mieszkanie. 
Mijałem tabliczki ze znajomo brzmiącymi nazwami ulic i zachmurzone twarze pa-
sażerów, których musiałem niechcący szturchnąć w pośpiechu. W tym momencie 
zupełnie się tym nie przejmowałem, czułem tylko, jak serce wali mi w rytm pulsującej 
w głowie mieszanki paniki z zaciekawieniem. Dopiero dotarło do mnie, że właśnie 
jadę na spotkanie z mordercą, w dodatku w mieszkaniu osoby bardzo mi bliskiej. 
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Tylko co ona miała z tym wszystkim wspólnego? Burza pytań rozpętała się w mojej 
głowie. Miałem coraz więcej wskazówek, ale wciąż nie widziałem w tym żadnego sensu. 
Przenoszenie umysłu do innego ciała, wspomnienia zatruwające mój sen, brutalne 
morderstwo, zdesperowany zabójca i ona. Kierowałem się z powrotem na północ, 
musiałem zdobyć odpowiedzi. Wysiadłem przy dużej tabliczce z napisem „Park Wy-
śniony” i biegiem udałem się do mieszkania, po drodze o mało co nie wpadając na 
rozpędzonego rowerzystę. Szybko wspiąłem się na piąte piętro budynku. Na chwilę 
przystanąłem dopiero przed drzwiami. Zapukać czy od razu nacisnąć klamkę? To 
komiczne, że zastanawiałem się nad tym w takiej sytuacji. Z drzwi rzucała w moją 
stronę blask tabliczka ze starannie wygrawerowanym napisem „Ewa Nadmorska”. 
Pamiętam, że w pracy nie mogła przestać mówić o nowym mieszkaniu, które udało 
jej się kupić po okazyjnej cenie. Nacisnąłem klamkę i od razu uderzył mnie zapach 
cytrusów wydobywający się z wnętrza pomieszczenie. Był to jej ulubiony zapach.

Siedziałem teraz na brązowej kanapie, nie bardzo wiedząc, o co najpierw powi-
nienem zapytać. Zabójca jednak był na to przygotowany i z jego ust wydobył się 
strumień słów.

– Nie brudził bym sobie rąk czyjąś krwią, gdyby chodziło tylko o pieniądze – po-
wiedział z szelmowskim uśmiechem. – Nie próbuj teraz mi przerywać, tak się składa, 
że nie tylko ty możesz przenikać mój umysł. To zawsze działa w dwie strony, nie tylko 
w naszym przypadku.

Chyba nie muszę mówić, jak wyglądałem w tym momencie. Zdziwienie to zdecy-
dowanie za słabe słowo, żeby opisać to, co czułem. Zabójca mówił dalej.

– Zacznijmy od tego, że mógłbyś przestać nazywać mnie zabójcą. Moje imię usły-
szysz już niebawem, jeszcze będzie o nim głośno – mówił obracając flakonik perfum 
w dłoniach. – Ty i ja, my, posiadamy wysoko cenioną zdolność komunikacji, która 
została nam przyznana prawdopodobnie przez zwykłe zrządzenie losu. Cóż za wspa-
niały traf, nieprawdaż? Nasze grono zrzesza pewna grupa zwykłych ludzi, którzy 
starają się pomóc nam opanować tę nie lada sztukę. Niestety, niektórzy z nich zbo-
czyli ze ścieżki, którą od lat podążamy i postanowili wykorzystać nas do własnych 
celów, na co oczywiście się nie zgadzam. To dopiero jest dobry powód do odebrania 
zielonookiemu mężczyźnie życia, nie sądzisz? To nie było pytanie, na które powinno 
się odpowiedzieć, więc milczałem. Chciał przeniknąć największe umysły i Bóg jeden 
wie, do czego by je wykorzystał. Nie będzie miał już do tego okazji. Problem w tym, 
że nie był on jedynym zwolennikiem tej teorii, dlatego to, co zrobiłem kilka dni temu, 
było tylko początkiem.

Wszystkie jego słowa docierały do mnie w zwolnionym tempie, byłem zupełnie 
otępiały przez nadmiar informacji, które właśnie mi przekazał. Czułem, że zrozumienie 
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wszystkiego z pewnością zajmie mi dłużej niż jeden wieczór. Jedyne, co udało mi 
się wydusić, to jej imię, które ledwo co wypłynęło z moich ust. On jakby od razu je 
dostrzegł i podchwycił w locie.

– Ewa jest o wiele cenniejsza niż myślisz – dostrzegłem, jak po jego twarzy szybko 
przebiegł cień smutku. – Jest kluczem do wszystkich informacji, od lat współpracowała 
z nami i prowadziła badania na temat zmian, które w nas zaszły. Starała się pojąć, jak 
udaję nam się komunikować i czy w jakikolwiek sposób da się to kontrolować. Chciała 
pomóc. Niedawno dowiedziała się o tobie, jesteś jednym z nas. Teraz zniknęła i myślę, 
że z upływem każdej minuty grozi jej coraz większe niebezpieczeństwo – wyraźnie 
chciał dodać coś jeszcze, ale nagle się rozmyślił i przerwał.

To było jak kolejna fala informacji z hukiem roztrzaskująca się o skały wysokiego 
klifu. Mój cały świat właśnie w jednej sekundzie zmienił się diametralnie, a jedyną 
osobą, która była w stanie udzielić mi wskazówek i uratować moją przyjaciółkę, był 
ten ciemnooki mężczyzna, którego jeszcze kilka dni temu miałem za brutalnego 
mordercę. Nie miałem innego wyjścia, musiałem pozwolić mu mówić dalej. Gotów 
byłem na kolejną porcję zaskakujących faktów, lecz nim się obejrzałem, jego już przy 
mnie nie było. Tylko staranne pismo na małej białej karteczce mówiło: „Niebawem 
znów się spotkamy, jesteś mi potrzebny, bracie”. Szybko poczułem, że potrzebuję 
świeżego powietrza. Podszedłem do okna i odsłoniłem ciężką zasłonę. Tylko blask 
wielu małych światełek tworzących długą wstęgę wzdłuż asfaltowej trasy wydawał 
mi się taki jak zawsze.





Głowa z zębów zrobiona
◆ 

Szymon Czaykowski

„Gdzie jest dym, tam jest ogień; gdzie są wampiry, tam jest Detektyw Krzyk” – 
taki napis widniał na tabliczce wiszącej nad drzwiami do gabinetu wyżej 

wymienionego jegomościa. Chociaż „wisiała” to raczej nieodpowiednie słowo 
– jedyne, co trzymało ją na miejscu to dwa stare, zardzewiałe gwoździe, na których 
się opierała. Detektyw nie mógł sobie pozwolić na piękną, metalową tabliczkę, 
jaką zwykły posiadać inne osoby, zajmujące się tym fachem – był po prostu nieco… 
niestabilny finansowo (jest to zrozumiałe, w dzisiejszych czasach trudno o dobrego 
wampira), toteż musiał zadowolić się kawałkiem deski z napisem nabazgranym 
markerem.

– Cristoff, zrób mi kawę. Ale malutką; musimy oszczędzać na wszystkim – zwrócił 
się do swojego asystenta, siedzącego po drugiej stronie biura. – I odłącz radio. Prąd 
kosztuje. Albo nie, czekaj… Odłącz telefon, i tak klienci przychodzą do biura zamiast 
dzwonić. Nie rozumiem ich.

– Może dostając od kogoś pana numer i słysząc tekst w stylu „Masz tu namiary na 
specjalistę od wampirów”, postanawiają raczej przyjść i upewnić się, czy nie są robieni 
w przysłowiowego balona?

– Może i masz rację. Nieważne, odłączaj.
Gdy Cristoff zbliżył się do telefonu, ten niespodziewanie zadzwonił. Asystent pod-

niósł słuchawkę, rzucił kilka krótkich „tak”, po czym zakończył rozmowę, zwracając 
się po chwili do Krzyka.

– Najpierw dobra wiadomość czy zła?
– Dobra.
– Ma pan robotę w miasteczku Longteeth, położonym 40 kilometrów stąd.
– To świetnie, ruszamy od razu. A ta zła wiadomość?
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– Nie dostanie pan swojej malutkiej kawy; skończyła się.
– Trudno, kupimy coś na stacji benzynowej. Jedziemy!

*  *  *

Gdy dojechali na miejsce, przywitał ich właściciel restauracji.
– Dzień dobry, czekałem na panów. Jestem Carl Spoon i to ja dzwoniłem w sprawie 

łyżek.
Krzyk spojrzał ze zdziwieniem na Crisstofa.

– A to nie była przypadkiem sprawa wampira? – zapytał detektyw.
– Wampira? Jakiego wampira? Skradziono mi srebrne łyżki, wyeksponowane w mojej 

restauracji, a wampiry nie mają tu nic do rzeczy!
Krzyk ponownie spojrzał na asystenta, tym razem z pewnym zdenerwowaniem.

– Cóż, może faktycznie powinienem wspomnieć o tym drobnym szczególe…
– Później o tym porozmawiamy. A co do pana… jestem zmuszony odmówić pomocy; 

zajmuję się wampirami, a nie łyżkami. Do widzenia.
– Proszę zaczekać! Od wampirów czy nie, jest pan przecież detektywem, prawda? 

Może jednak mógłby mi pan pomóc? Zapłacę podwójnie, to dla mnie bardzo ważne!
Na słowo „podwójnie” Krzykowi zaświeciły się oczy. Zdążył już dosyć boleśnie 

odczuć brak gotówki.
– No dobrze, zajmę się sprawą. Czy ma pan może jakichś podejrzanych?
– Owszem, mianowicie hrabiego Fanga. To bardzo ekscentryczny osobnik, za-

mieszkuje mały zamek na skraju miasteczka. Myślę, że powinien go pan odwiedzić.
– Tak zrobię. Odezwę się potem.
Po kilku minutach Krzyk i Cristoff podziwiali zamek, który wyglądał jak rodem 

wyjęty z horrou. Drzwi otworzyły się, a w nich stał hrabia.
– Witam szanownych gości. Zapraszam do środka.
Choć detektyw i jego asystent poczuli się bardzo nieswojo, postanowili wejść do 

domu hrabiego.
– Proszę teraz o wyjawienie mi powodu swojej wizyty. Nie przypominam sobie, 

abym panów zapraszał.
– To z pewnością dlatego, że rzeczywiście nie otrzymaliśmy żadnego zaproszenia. 

Jestem detektyw Krzyk, a to mój asystent Cristoff. Jest pan podejrzany w sprawie 
kradzieży srebrnych łyżek z restauracji pana Spoon'a.

– O o o… kradzieży? – odparł hrabia, dziwnie się przy tym uśmiechając.
– Tak, ukradziono mu, jak już wspomniałem, kolekcję srebrnych łyżek. Wie pan 

coś na ten temat?
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Fang zamyślił się przez moment. Po chwili odparł z uśmiechem:
– Nie rozwiążę za pana tej zagadki, ale mogę panu dać podpowiedź. W formie 

wiersza, opisującego moją osobę.
– Zamieniam się w słuch.

„Tam gdzie widzicie swe twarze,
ja nic zobaczyć nie zdołam;
gdy spotkam skarb człeka chciwego,
ze strachu o pomoc wołam;
ciebie ogrzewa, mnie rani,
lat ciężar tkwi na mych ramionach,
a moim największym strachem
jest głowa z zębów zrobiona”.

– Przyznam, ładny wierszyk. Ale w jaki sposób miałby być dla mnie pomocny?
– To już musi odkryć pan sam. Tymczasem muszę panów prosić o opuszczenie 

mojego mieszkania, jestem nad wyraz zajęty – rzekł hrabia, cały czas się uśmiechając.
– Dobrze. Jeszcze się z panem skontaktuję, panie Fang. – odpowiedział detektyw, 

po czym wraz z asystentem wyszli z zamku.
– Dokąd teraz?
– Nie byliśmy jeszcze w restauracji. Musimy obejrzeć miejsce zbrodni.
– Świetnie. Od rana nic w ustach nie miałem.
Gdy tylko weszli do lokalu, poczuli silny zapach czosnku. Cristoff usiadł przy 

stoliku, a Krzyk podszedł do właściciela, aby porozmawiać o szczegółach kradzieży.
– Proszę rozmawiać z kelnerem; on miał dyżur w dniu kradzieży – powiedział Spoon.
– Gdzie mogę go znaleźć?
– Powinien być na zapleczu. Tymczasem ja obsłużę pana kolegę.
– Nie trzeba – odezwał się Cristoff, wstając od stołu. – Menu nie podbiło mojego 

serca; zupa czosnkowa, placek z czosnkiem, marynowany czosnek, budyń czosnkowy… 
serwujecie tutaj coś oprócz czosnku?

– Nic, szanowny kliencie. Stąd nazwa restauracji – „Garlic Heaven”.
– Chyba nie jestem głodny – stwierdził asystent, po czym podążył za detektywem.
Na zapleczu siedział młody chłopak; Krzyk zaczął go wypytywać o to, co widział i co wie.

– Widzi pan to lustro? – powiedział młody, wskazując na ścianę obok. – Odbicie 
pokazuje wnętrze restauracji, a konkretnie tę część, w której znajdują, a raczej znajdo-
wały się srebrne łyżki. Jestem pewien, że to ten wariat, hrabia… jak mu tam… Feng, 
Fung czy jakoś tak…
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– Fang?
– O o o właśnie. Dokładnie jego widziałem, jak zabierał srebro. Nawet nie żal mi 

Spoon'a – płaci mi tak głodowe stawki, że ledwo starczy mi na życie. Może ta kradzież 
czegoś nauczy tego tyrana. Ale nie mogę narzekać – studia coraz bliżej, i muszę pra-
cować na jego warunkach, żeby mieć jak je opłacić.

– Rozumiem. Dzięki za informację – odparł Krzyk, po czym wrócił na salę restau-
racji. Po chwili zwrócił się do Spoon'a :

– Niech mi pan poda talerz zupy. Z pełnym brzuchem lepiej się myśli.
– Nie ma sprawy! – rzucił Spoon i poszedł do kuchni aby przekazać kucharzowi 

zamówienie.
– Naprawdę ma pan zamiar to zjeść? Ja nienawidzę czosnku.
– Gdybyś był tak głodny jak ja, zjadłbyś wszystko. Cicho, idzie właściciel, nie rób 

mu przykrości swoimi wywodami na temat jego ulubionego warzywa.
– Jaką ilość czosnku sobie pan życzy? Jeden ząbek? Czy może całą główkę?
Detektyw, usłyszawszy pytanie, zaczął się zastanawiać. Chwilę pomyślał nad sło-

wami wypowiedzianymi przez Spoon'a, po czym doznał olśnienia – już znał winnego.
A czy ty wiesz, kto i dlaczego ukradł łyżki?

*  *  *

Następnego dnia Krzyk zebrał wszystkich na neutralnym gruncie, czyli w parku: 
Spoon'a, hrabiego Fanga, młodego kelnera oraz swojego asystenta. Hrabia, mimo 
słonecznej pogody, przyszedł z parasolem, co tylko utwierdziło detektywa w jego 
przekonaniach.

– Zebraliśmy się tutaj, ponieważ znalazłem winnego – ogłosił. – A jest nim… – urwał 
w połowie, wstrzymując pozostałych w napięciu.

–…ktoś z tutaj obecnych gości – dokończył w uśmiechem. – Ale koniec żartów. 
Chcę przede wszystkim uniewinnić… hrabiego Fanga – powiedział, wskazując na 
bez przerwy uśmiechającego się jegomościa. – Nie mógł ukraść srebrnych łyżek. 
Kelner nie mógł go widzieć w lustrze. Nie mógł nawet wejść do tej restauracji. A na 
spotkanie przyszedł z parasolem, ponieważ… – tutaj odwrócił się w stronę hrabiego 

– …jest pan wampirem!
Wszyscy spojrzeli na Fanga. Ten tylko się uśmiechał, a po chwili zaczął się również 

śmiać.
– Bardzo pan inteligentny, panie Krzyk. Tak, jestem wampirem. Czy wyjawi pan, 

jak do tego doszedł? Czy moja podpowiedź okazała się kluczowa?
– Istotnie. Dla tych, którzy jej nie słyszeli… oto ona:



133

Gimnazjum

„Tam gdzie widzicie swe twarze,
ja nic zobaczyć nie zdołam;
gdy spotkam skarb człeka chciwego,
ze strachu o pomoc wołam;
ciebie ogrzewa, mnie rani,
lat ciężar tkwi na mych ramionach,
a moim największym strachem
jest głowa z zębów zrobiona”.

– No dobrze, ale co to znaczy? – zapytał Spoon.
– Już tłumaczę. Kilka wersów było oczywistych – dwa pierwsze odnoszą się do 

lustra. Wampiry nie są w stanie zobaczyć swojego odbicia. Co do dwóch kolejnych – 
co jest skarbem chciwych ludzi?

– Nooo… złoto, klejnoty, biżuteria… – zaczął wymieniać Spoon.
–… oraz srebro – dodał Krzyk – Wampiry boją się srebra. Kolejny powód, dla którego 

pan Fang nie mógł się nawet zbliżyć do pańskich łyżek. Piąta linijka mówi o słońcu, 
którego promienie są zabójcze dla każdego z wampirów. Dlatego też hrabia przyszedł 
tutaj z parasolem. „Lat ciężar tkwi na mych ramionach…”; jak wiemy, te istoty są 
nieśmiertelne – czas to dla nich pojęcie względne. A teraz czas na ostatnie dwa wersy, 
które okazały się największym problemem – o jaką głowę chodzi? I z jakich zębów jest 
zrobiona? Nieświadomie wielką podpowiedź dał mi pan, panie Spoon. „głowa z zębów 
zrobiona”, a raczej „główka z ząbków zrobiona”, to przecież czosnek. Uświadomił mi 
pan to, pytając, ile go sobie życzę w zupie. A wszyscy wiemy, że wampiry nie znoszą 
czosnku. Te pięć faktów to dowody na to, że jest pan krwiopijcą, panie Fang.

Hrabia wyszczerzył zęby w uśmiechu; wyraźnie było teraz widać jego dwa, po-
kaźne kły.

– Proszę mi wybaczyć moje powtarzanie się ale… bardzo pan inteligentny.
– No dobrze, wszystko ładnie, pięknie, ale… gdzie są moje łyżki i kto je ukradł? – 

zapytał Spoon.
Detektyw uśmiechnął się i odwrócił w stronę właściciela restauracji.

– Już panu tłumaczę. Winny jest… – Krzyk powoli uniósł palec w kierunku Spoona, 
po czym gwałtownie wskazał młodego chłopaka – Pański kelner!

Wszyscy zgodnie popatrzyli na młodzieńca. On sam wydawał się bardzo zdziwiony.
– Mój kelner?
– Tak, właśnie on. Nie żywi do pana wielkiej sympatii, ma klucze do restauracji, 

pracował w dniu kradzieży i brakuje mu pieniędzy na opłacenie studiów. No i kłamał 
odnośnie hrabiego; nie mógł on zbliżyć się do restauracji z powodu zapachu czosnku, 
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a łyżki zrobione ze srebra raczej go odstraszały. Zrzucenie winy na ekscentrycznego 
samotnika mieszkającego w zamku oczyściłoby go z zarzutów; no bo komu by pan 
raczej uwierzył, swojemu pracownikowi, czy – bez urazy, panie Fang – jakiemuś 
pustelnikowi?

Nastała chwila milczenia.
– Benek, czy to prawda? – zapytał Spoon.
Kelner posmutniał, po czym przyznał się do winy. Detektyw był wyraźnie z siebie 

zadowolony.
– Panu zostawię wymierzenie sprawiedliwości. Pozostała jeszcze ostatnia kwestia, 

której nie rozumiem, panie Fang. Oskarżenie o kradzież to poważna sprawa. Dlacze-
go więc nie powiedział pan wprost, że jest niewinny? I dlaczego bez przerwy się pan 
uśmiecha?

– Otóż, drogi detektywie… jak zostało wspomniane, jestem nieśmiertelny. Żyję 
już tysiąc czterysta sześćdziesiąt osiem lat… i najzwyczajniej w świecie zaczyna mi 
się nudzić. W tym zapomnianym miasteczku nic się nie dzieje, a bycie oskarżonym 
o kradzież – to dopiero gratka! Nareszcie coś się stało; i jestem wam za to bardzo 
wdzięczny, panowie! – powiedział, po czym rozpłynął się w powietrzu na ich oczach.



Para nie dla każdego
◆ 

Maciej Dunowski 

Księżyc zawisnął centralnie nad wieżą świątyni, gdy nowiutki wóz parowy Najwyż-
szego Kolegium zatrzymał się z głośnym stukotem na placu głównym Potrawia. 

Obite stalą z najznamienitszych kuźni caratu koła, podniosły na nogi całe miasto. 
Okiennice w niemal wszystkich kamienicach postawionych setki lat temu, kamień po 
kamieniu na grobach przodków wypędzonych mieszkańców, rozwierały się szeroko, 
ukazując zagniewane, ludzkie twarze. Przypadkowy obserwator dostrzegał je jednak 
wyłącznie na chwilę. Irytacja szybko przeradzała się bowiem w strach – owiana złą 
sławą organizacja kwalifikowana do walki z wszelkim nieposłuszeństwem wobec cara, 
słynęła ze szczególnego okrucieństwa i bezwzględności.

Drzwi z tyłu wozu otworzyły się na oścież. Niemal natychmiast z wnętrza pojazdu 
wyskoczyło tuzin żołnierzy. Wszyscy byli wzorowo umundurowani – niebieski kask 
z kanciastym symbolem Najwyższego Kongresu, błękitne przeszywki, solidne nagolenni-
ce i karwasze oraz charakterystyczne tabardy. Każdy z mężczyzn dźwigał przy pasie funk-
cjonalną ciężką szablę, trzymając jednocześnie chlubę straży Najwyższego Kolegium 

– jednostrzałowy muszkiet parowy. Kompania ustawiła się w dwóch sześcioosobowych 
kolumnach z boku pojazdu. Pojedyncze ptaki przyglądające się z wygaszonych latarni 
całemu zbiegowisku, odleciały nagle w groteskowej ciszy. Fala nadnaturalnej grozy, jaka 
zalała plac w środku miasta, była nie do wytrzymania dla żadnego stworzenia o słabszej 
psychice. Łysa głowa komendanta wychyliła z rozwartych drzwi. Wąpierz wyszedł 
z pojazdu, stukając obcasami o bruk. Okrążył wóz parowy, jakby nie zwracając uwagi 
na bandę żołnierzy. Każdy jego krok okalało ciche szuranie tabardą. Widniało na nim 
godło rodu Curnowów – dwugłowy kruk na gałązce bzu. Smukła postać omiotła złotymi 
oczyma rynek, po czym ruszyła w stronę ulicy czerwonej. Kompania zbiła się w ciasnej 
formacji i wystukując podkutym obuwiem donośne echo, podążyła za mężczyzną.
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Wielki półtoraręczny miecz podskakiwał na plecach chuderlawego wąpierza. Wy-
dawało się, że drobny komendant nie ma szans choćby na utrzymanie oręża, a co 
dopiero skuteczny fechtunek. W jego wątłych ramionach nie brakowało jednak siły 

– paskudne przekleństwo, które dorwało ciało Ernesta Curnowa po śmierci, wielu 
nazywałoby darem. On jednak nie zgadzał się z tym twierdzeniem.

Komendant nie pamiętał nic ze swojego dawnego życia. Większość przeklętych 
istot zwyczajnie odchodziła w pustkę, ale Ernesta spotkał inny los. Oszalałego wą-
pierza żywiącego się krwią przypadkowych ofiar znalazła i schwytała grupa chłopów. 
Zanim solidne liny przytrzymały go przy ziemi, zdążył posłać czterech do piachu. 
Niedługo później bestia została przekazana Najwyższemu Kolegium. Najsłynniejszy 
z heraldów caratu, Braun Silvergutt, odnalazł w starszych indeksach szlacheckich 
wzmianki o symbolu, widniejącym na strzępkach ubrań, które wisiały na ciele wychu-
dzonego wąpierza. Dosyć szybko odkryto, który lord rodu dwugłowego kruka mógł 
przemienić się po śmierci. Ernest Curnow I Przeklęty faktycznie zaginął kilkaset lat 
temu. Legendy mówiły, że głosy, które słyszał wyłącznie on sam, nakazały mu szukać 
prawdziwej miłości na południu kontynentu. Rzucił wtedy żonę i koronę, po czym 
wyruszył w swoją szaloną eskapadę. Kraj niedługo później został napadnięty przez 
prowadzący ekspansję kolonialną carat. Ostatni raz imię króla zostało wykrzyczane 
w wiązance najgorszych klątw,rzuconych przez jego własną żonę, której imię zostało 
zapomniane przez historię. Car, gdy tylko usłyszał o zaginionym przeklętym królu, 
kazał przyprowadzić bestię. Gdy przekonał się na własne oczy, że Ernest nie stanowi 
politycznego zagrożenia, stracił zainteresowanie wąpierzem i oddał go Kolegium.

Panujący w tym czasie Purpurowy Komendant, Thomas Watt, postanowił udomo-
wić wąpierza. Wyszło mu to nad wyraz dobrze – wielogodzinne modlitwy i brutalne 
szkolenia żołnierzy straży Kolegium sprawiły, że Ernest zapanował nad żądzą krwi. 
Wkrótce stał się potężnym wojownikiem i wybitnym strategiem. Objął dowództwo 
nad Czarnym Wydziałem – elitarnym oddziałem uczonych, który zwalczał nielegal-
ne technologie przedostające się od czasu do czasu w dłonie plebejuszy. Właśnie to 
sprowadzało go do Potrawia. Równy krok żołnierzy zdawał się poruszać nierównymi 
kamiennymi ścianami budynków, ciągnących się wzdłuż brukowanych ulic. Nic 
nie zakłócało głuchej ciszy. Miasto wydawało się martwe. Ernest przywołał wspo-
mnienia otrzymane od naczelnictwa. Sztuczki nauczył się wiele lat temu na prostym 
kursie iluzji. Zdecydowanie znajdował się w biedniejszej części miasta. Zaciągnął 
się odorem zgnilizny i odchodów, marszcząc nadwrażliwy nos. Wysoki murowany 
budynek z drewnianymi uzupełnieniami odpowiadał nabytemu wspomnieniu. Bystry 
wzrok przebiegł po ciemnych okiennicach. Zatrzymał go na gzymsie i lekko zmru-
żył oczy, poruszając nieco wydłużonymi małżowinami. W środku ktoś wrzeszczał. 
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Mimowolnie się uśmiechnął. Kompania widząc zachowanie komendanta, ustawiła 
się na w trzech szeregach, blokując ruch na ulicy. „Pierwszy zasłyszany głos tej nocy” 

– pomyślał Ernest, po czym samotnie przekroczył próg kamienicy. Zmurszała, odpa-
dająca ze ścian biała farba nie dodawała klatce schodowej wrażenia przestronności. 
Wąpierz przywołał kolejne wspomnienie. Zwizualizował sobie drogę do piwnicy, po 
chwili bezszelestnie ruszył schodami w dół. Drewniane drzwi do piwnicy przepusz-
czały krzyki lokalnych żołnierzy Kolegium i płacz jakiejś kobiety. Wąpierz rozpiął 
klamrę na piersi, zdjął pochwę miecza z pleców i przypiął go do prawego boku. Jego 
nauczyciel fechtunku zawsze mawiał, że lepiej nie ukazywać przeciwnikowi, która 
ręka jest sprawniejsza. Ernest zapukał pięścią obleczoną elegancką skórą w spróch-
niałe drzwi.

– Won stąd, śmieciu! – odezwał się zachrypnięty głos ze środka. – Najwyższe 
Kolegium zajmuje ten budynek!

– Komendant Ernest Curnow, Czarny Wydział – rzucił bez uczuć wąpierz. Krzyki ze 
środka ustały. Nawet płacz zdawał się być jedynie echem przeszłości. Kilka,trwających 
wieki, sekund później, podczas których ktoś gwałtownie biegał z miejsca na miejsce, 
w końcu drzwi odchyliły się nieśmiało. Stał za nimi wysoki barczysty mężczyzna 
z nieumiejętnie skrywanym grymasem lęku na twarzy. W wąpierza uderzył istny 
smród – wonie spoconych ciał, alkoholu i fekaliów utworzyły wyjątkową kompozycję.

– Zapraszam serdecznie, Wasza Lordowska Mość – żołnierz schylił się w pół, 
próbując naśladować dworski ukłon. – Nazywam się Brygantyn Skalnik, starszy 
aspirant, kierownik patrolu zabezpieczającego – dodał dryblas, wracając do pionu.

Na południu kontynentu popularne było nadawanie nazwiska „Skalnik" dzieciom, 
które z różnych powodów nie mogły nosić nazwiska ojca. Najczęściej trafiały się 
potomkom morderców, kurtyzan lub niewolników.

Ernest przekroczył próg pomieszczenia. Niski pokój pochłaniał półmrok, jednak 
stojąca na stoliku niewielka świeca, wyłapywała przerażone twarze brudnych ludzi, 
siedzących pod ścianami. Odziani w łachmany mieszkańcy, wpatrywali się w smukłego 
komendanta, równie uporczywie, co ustawieni w szeregu żołnierze lokalnej straży.

– Lordzie, spotkaliśmy ich tam – Brygantyn podszedł od tyłu do wąpierza i wskazał 
odzianym w stal paluchem szeroką szczelinę między deskami. – Kręcili się obok… – 
olbrzym zamyślił się, wywalając białka na wierzch. – Obiektu… – wyartykułował 
osobno każdą literę.

Ernest przykucnął przy dziurze w podłodze. Przenikliwe oczy wąpierza przebiły 
się przez mrok. Drewniana drabinka prowadziła do jeszcze ciemniejszego pomiesz-
czenia. Kierujący patrolem, znów podszedł do komendanta i chciał coś powiedzieć, 
jednak Curnow był pierwszy.
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– Wszyscy mają wyjść. Odprowadź świadków na dołek – rzucił przez ramię.
– Czekaj przed kamienicą, tylko ty będziesz potrzebny.
– Tak jest, wasza lordowska mość! – żołnierz zasalutował, obrócił się na obcasie 

i zaczął donośnie wydawać rozkazy. Banda siepaczy od razu przystąpiła do wyrzucania 
siłą mieszkańców slumsów. Ernest nie ingerował. Przyzwyczaił się do tego.

Kiedy cała hałastra opuściła pomieszczenie, wąpierz wcisnął się w wąski otwór 
i ruszył po drabinie w mrok. Drewno było nowe – ktoś musiał przynieść je niedawno. 
Otwór wydawał się być wyryty w twardej glinie. Gdy buty komendanta dotknęły 
stałego gruntu, zapadły się lekko w błocie. Wzrok wąpierza szybko przyzwyczaił się 
do całkowitych ciemności. Curnow ruszył tunelem, jaki dostrzegł przed sobą. Mijał 
kolejne stemple, brodząc po kostki w brudnej wodzie. Smród stęchlizny zdawał się 
być niemal namacalny.

Po jakichś stu metrach, trafił do większej sali. Sklepienie było równie niskie jak w tu-
nelu, którym się tam dostał, jednak pomieszczenie zdawało się rozciągać na prawo i lewo. 
Na środku stał przedmiot, który zmusił Najwyższe Kolegium do nawiedzenia Potrawia.

Wiertło parowe było wynalazkiem Aleksandra Diatłowa, prawej ręki samego cara. 
Patent należał do władcy i tym samym, zgodnie z prawem, jedynie on mógł posiadać 
urządzenie. Większa część społeczeństwa nie miała nawet pojęcia o istnieniu urządzeń 
zaawansowanych technicznie bardziej od cepa. Każdy magnat wiedział, że inwestowa-
nie w technologię parową to przyszłość, nawet jeśli na szali kładzie się własną głowę. 
Z głośnym chlupotem, Curnow podszedł do wiertła. Wielkie stalowe pudło, miało 
okrągłą beczkę przytwierdzoną do tylnej ściany. Wystawał z niej niewielki, zdobiony, 
wskaźnik ciśnienia. Mnóstwo różnorakich rur odchodziło z beczki, gdzieś wewnątrz 
pudła. Z przodu sterczała rura z zaostrzonym końcem, wyłożona od wewnątrz wielkimi 
brzytwami. Poruszające się na drewnianych kołach parowe wiertło, przypominało 
Ernestowi bardziej narzędzie tortur.

– Czego tu szukali? – powiedział sam do siebie i przyjrzał się ścianie przed machiną. 
To co na początku uznał za kolejną glinianą ścianę, okazało się kawałkiem kamiennego 
zdobionego portalu. Wąpierz zbliżył się i zaczął dokładnie oglądać ciekawe znalezi-
sko. Dłoń w rękawiczce zaczęła pieczołowicie oczyszczać z brudu rzeźbione wrota. 
Pod chudymi palcami rysowały się przedziwne symbole. Podczas całej swojej nauki, 
Ernest nie spotkał się ani razu z podobnymi znakami. Składały się głównie z okręgów 
i odchodzących od nich linii, zawijanych i krzyżowanych na różnorakie sposoby. 
W końcu palce komendanta natknęły się na znajome znaki. Zdanie zapisane dawną 
południową gwarą głosiło: „Każde z nas równym, każde krwią napełnione”. Curnow 
w końcu odnalazł szczelinę. Uklęknął i głęboko wsunął palce. Przeciągnął w górę, 
wygrzebując błoto, mogące blokować drzwi. Chwycił wyżej, zaparł się skórzanymi 
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butami o miękką podłogę i pociągnął z całych sił. Wrota rozwarły się niepokojąco 
łatwo. Wkroczył do środka i znalazł się w kamiennej krypcie. W narożnikach stały 
rzeźbione filary, przypominające nieco wampiryczne, wychudzone głowy, natomiast 
na środku postawiono trzy sarkofagi. Masywne, prymitywnie ciosane kamienne 
bloki, z jakich były zbudowane, zdradzały, że komendant patrzy właśnie na jedną 
z najstarszych budowli na kontynencie. Najdziwniejsze zdawało się jednak kuliste 
sklepienie. Tego rodzaju architektura była charakterystyczna dla środka kontynentu 

– na południe zostały sprowadzone później. Znalezisko Ernesta musiało stać w tym 
miejscu setki lat przed nadejściem caratu.

Wtem, do uszu wąpierza doszedł delikatny szmer z prawej strony. Skórzana 
podeszwa na kamiennej płycie. Ernest wyciągnął niby od niechcenia dłonie w rę-
kawiczkach przed siebie. Popatrzył na brud, lepiący się do drogiej cielęcej skóry, 
wciąż z uwagą nasłuchując kolejnych szmerów. Wiedział już, że nie jest sam. Zdjął 
prawą rękawiczkę i zrzucił na ziemię. Leniwie się obrócił, by stać lewym bokiem do 
źródła dźwięku. Tajemniczy obserwator wykonał dwa małe kroczki w jego stronę. 
Kroki były wyraźne, lecz teraz wąpierz słyszał więcej dźwięków. Szykowali się. 
Lewa dłoń komendanta spoczęła na głowicy miecza, dokładnie rysując w powie-
trzu linię, którą przeszła. Nagle w stronę krtani Ernesta wystrzeliła biała smuga. 
Wąpierz momentalnie wyciągnął miecz z pochwy i sparował głowicę napastnika. 
Kątem dostrzegł następny potencjalny cios. Przerzucił błyskawicznie półtoraka 
do prawej dłoni, po czym odsunął się na milimetry od głowni drugiego przeciw-
nika i ciął oburęcznie za ostrzem wroga. Na ziemię spadła odcięta w łokciu ręka 
z mieczem. Potworny wrzask, jaki wydał z siebie okaleczony człowiek, wprawił 
w pierwszego z atakujących w dziki strach. Ta chwila nieuwagi wystarczyła Er-
nestowi. Wykonał obrót i przejechał ostrzem po odsłoniętym gardle człowieka 
za nim. Wąpierz syknął z wściekłością i rozejrzał się. Był tu ktoś jeszcze oprócz 
truchła i wijącego się z bólu nieszczęśnika. Zamknął oczy i pozwolił na ucieczkę 
ostatniego z agresorów. Wyciągnął mizerykordię i zakończył męki rannego. Ostat-
nim tchem, starszy mężczyzna wyszeptał jedynie: „kłamca”. Ernest podszedł do 
środkowego sarkofagu. Przyjrzał się rzeźbionym ścianom i zaczął lustrować wyryte 
znaki. Nigdy nie spodziewał się godła rodu Curnowów w tym miejscu. W cichym 
zaskoczeniu obszedł kamienną skrzynię dookoła. Tak jak się spodziewał. Leżał 
przed nim Ernestus Primus Maledicti Stunt Curnov. Komendant opuścił w po-
śpiechu kamienicę. Skalnik ruszył w jego kierunku, gdy tylko go zobaczył. Ernest 
zaczął mówić pierwszy.

– Na dole nic nie ma. Proszę zamknąć kamienicę i w najbliższym czasie wyburzyć. 
Żadnych pytań. – Wąpierz ruszył w kierunku rynku.
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– Zaraz, przecież była zbrodnia… – skołowany dowódca stanął z rozwartymi 
ramionami.

– Nie ma już kogo karać – Ernest pozostawił żołnierza, bez dalszych wyjaśnień. 
Czekała go długa droga na północ.



Zbrodnia w lesie
◆ 

Zuzanna Florkowska 

Słyszałam jak idą. Ich powolne kroki łamały gałązki na suchym podłożu. Starałam 
się być jak najciszej. Wstrzymałam oddech, mając nadzieję, że mnie nie zauważą. 

Byli już za mną, gdy jeden odwrócił się. Serce zabiło mi szybciej, ale nie dawałam 
tego po sobie poznać. Uderzenie zbiło mnie z nóg. Mój krzyk poniósł się daleko po 
lesie w tamtą zimną noc.

Znowu to samo. Kolejny nudny dzień w pracy. Ile to ja godzin spędziłem na tej 
papierkowej robocie? Gdyby wreszcie wydarzyło się coś ciekawego. Mam dosyć słu-
chania zgłoszeń o zaginionym ulubionym misiu albo sąsiadce hałasującej w późnych 
godzinach. Chyba jedyną ekscytującą rzeczą, jaka wydarzyła się w dzisiejszym dniu 
była ta gruba, czarna mucha topiąca się w zimnej kawie. Kogóż to ja widzę? Następny 
znudzony dzieciak, który zobaczył coś „niezwykłego” i zamierza to zgłosić. Jeszcze 
na dodatek zmierza do mojego stanowiska.

– Dzień dobry Panu!
– Dobry. Co się stało? – powstrzymałem ziewnięcie.
– Zauważyłem… usłyszałem coś wartego uwagi policji – oświadczył chłopak.
Zerknąłem na delikwenta. Wyglądał na rozsądnego licealistę. Czarne loki ciągle 

wpadały mu do oczu, co bardzo mnie rozdrażniło. Aby się uspokoić, poprawiłem 
długopis, by leżał idealnie prosto.

– Słucham?
– Wiem, co sobie Pan pomyśli. Kolejny znudzony dzieciak zobaczył coś „niezwykłe-

go” i chce to zgłosić – dobrze czytał z twarzy – ale ja naprawdę widziałem i słyszałem 
coś ważnego.

– Proszę mówić. Ja cię i tak muszę wysłuchać – kolejna mucha usiadła na filiżance z kawą.
– Wczoraj w lesie słyszałem krzyk.
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– Krzyk, powiadasz…
– Tak. To był rozpaczliwy krzyk kogoś, komu dzieje się coś złego.
– Skąd ta pewność?
– Stąd, że poszedłem tam później i zobaczyłem okaleczoną dziewczynę.
Westchnąłem, poprawiłem mankiety i zapytałem:

– Kolego, wiesz, że za składanie fałszywych zeznań grozi kara?
– Ja nie kłamię. Mówię całkowitą prawdę – popatrzyłem chłopakowi w oczy i rzeczy-

wiście był on przekonany o słuszności swojej obserwacji. A co mi tam? Przynajmniej 
będzie się coś działo.

– Opowiedz mi więcej o zaistniałej sytuacji – chłopakowi zaświeciły się oczy.
– Dziękuję, że mi Pan uwierzył. Było tak… wczoraj około północy postanowiłem 

pójść na spacer. Wiem, że to trochę za późna pora na przechadzki, ale ja bardzo lubię 
widok ciemnego lasu. Spacerowałem około kwadransa, gdy usłyszałem wspomniany 
już krzyk. Pobiegłem w stronę głosu. Nie wiem dlaczego. To był impuls. Jeśli komuś 
działa się krzywda, musiałem pomóc. Nie zadzwoniłem po policję… nie wiedziałem, 
czy krzyk był prawdziwy – chłopak zerknął na mnie i zaraz spuścił wzrok – zbli-
żałem się do miejsca zbrodni, lecz zatrzymałem się nieco dalej. Zauważyłem trzy 
osoby. Byli to barczyści mężczyźni. Każdy z nich trzymał siekierę. Przestraszyłem 
się nie na żarty, gdy zauważyłem leżącą przed nimi dziewczynę. Wziąłem grubą 
gałąź i podszedłem do opryszków. Zauważyli mnie – chłopak zacisnął pięści. Nie 
chciał pokazać, jak bardzo się bał i jaki był zdenerwowany – myślałem, że mi też 
coś zrobią, ale ku mojemu zaskoczeniu bandziory odwrócili się i uciekli. Podsze-
dłem do leżącej dziewczyny. Pierwszym, co zauważyłem, była okropna rana na 
kolanach. Dziewczyna była nieprzytomna. Ułożyłem ją w pozycji bezpiecznej 
i pognałem do domu po bandaże. Gdy wróciłem, była już przytomna. Pomogłam 
jej zabandażować ranę.

Zapatrzyłem się w mojego gościa. Biegał oczami po sali, a ręce mu się trzęsły. W jego 
historii było wiele nieprawidłowości. Odchrząknąłem i zadałem pytanie.

– Dlaczego nie zadzwoniłeś po karetkę?
– Nie byłem pewien, czy karetka by mi pomogła – odparł chłopak.
– Z tego samego powodu nie zadzwoniłeś po policję?
– Tak.
– Skoro nie jesteś pewien, to dlaczego teraz mi to opowiadasz?
– Przemyślałem sobie całą sprawę i doszedłem do wniosku, że muszę się komuś 

zwierzyć i uzyskać pomoc dla tej dziewczyny i nie tylko dla niej. Zrozumiałem, że ktoś 
jeszcze, oprócz mnie, musi się o tym dowiedzieć – chłopak wytarł dłonie o spodnie 
i rzucił mi niezrozumiałe spojrzenie.
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– Wiesz, że ta sprawa śmierdzi na odległość? – zapytałem. Ta sprawa nie wyglądała 
na normalną. Tak samo jak ten chłystek. Właśnie dlatego się tym zainteresowałem.

– Mam tego świadomość, ale to, co mówię jest prawdą – hardo spojrzał mi w oczy.
Jestem ciekaw, tego co się stało. Może się okazać, że to nie jest prawda i chłopak coś 

sobie ubzdurał. Rozwiążę tę zagadkę dla rozrywki. Nie będę zapisywał w formularzach. 
Po prostu zrobię wreszcie coś, co może pomóc temu chłopakowi, tej dziewczynie… 
ja też na tym skorzystam. W końcu wyjdę zza tego biurka. Szurnęło krzesło. Wygła-
dziłem spodnie, poprawiłem długopis. Po namyśle wyłowiłem szamoczącą się muchę 
z kawy i powiedziałem:

– Zaprowadź mnie na miejsce zbrodni – chłopak się uśmiechnął.
– Wiem, że pomaga mi Pan z nudów i nie zapisał Pan tego w aktach – powiedział 

chłopak – ale kiedy Pan zrozumie mnie i tę dziewczynę, będzie Pan musiał to zrobić.
– Zobaczymy – bystry z niego smarkacz.
Zaprowadził mnie na miejsce. Szliśmy wśród gęstych drzew, po trzaskających 

gałązkach i miękkim mchu.
– To tutaj. A to jest ofiara tej zbrodni – podszedł do zwalonego drzewa i popatrzył 

na nie ze współczuciem.
– Co tu się dzieje? – zapytałem.
– Pan tego nie widzi – powiedział ze smutnym uśmiechem – bardzo mało ludzi widzi 

to, co ja. Wierzę, że świat jest pełen istot, których nie widzimy. Elfów, krasnoludów, 
nimf i driad. To drzewo jest żywym organizmem. To jest dziewczyna, którą okale-
czono. Ścięto jej dom, czyli to stuletnie drzewo. Zrobili to ludzie, którzy nie szanują 
przyrody i tego, co ona nam daje. Żeby dostrzec to co ja, musi pan zacząć respektować 
przyrodę, bo wszystko co nas otacza, to tak naprawdę żywa osoba.

Spojrzałem na chłopaka i na leżące u jego stóp drzewo. Pomyślałem o topiącej 
się w kawie musze. Ujrzałem mrowisko i wielki dąb rozkładający nade mną swoje 
gałęzie. Wciągnąłem do płuc rześkie, pachnące świeżością powietrze. Ten chłopak 
otworzył mi oczy swoją krótką przemową. Uchyliłem powieki, a przede mną sie-
działa uśmiechnięta driada w liściastej sukience i wianku z białych kwiatów. Mimo 
paskudnej rany na nogach i blednącej twarzy, uśmiechała się do mnie. Z czułością 
trzymała rękę na zwalonym drzewie. Obok niej stał mój dotychczasowy rozmówca. 
Poczułem na ramieniu dłoń. Odwróciłem się do starej driady, która w uszach miała 
kolczyki z dębowych liści.

– Cieszymy się, że jesteś kolejnym, który zaczął nas widzieć – powiedziała i uśmiech-
nęła się.

– Dlaczego ja? – zapytałem.
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– Wierzymy, że możesz szerzyć świadomość naszego istnienia wśród innych. Po 
prostu chcemy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o nas i zaczęło nas szanować.

Pomyślałem, że jednak napiszę ten raport. Chyba przedstawię go na głos na komi-
sariacie. I więcej nie pozwolę utopić się musze w zimnej kawie.



Morderstwo w Brokacie
◆ 

Emilia Gralewska 

Kolejne wezwanie i kolejne morderstwo. Tym razem zwłoki znaleziono w parku obok 
centrum handlowego. Park był bardzo duży, znajdowały się tutaj dziesiątki ścieżek 

prowadzących do różnych ciekawych miejsc, takich jak plac zabaw, na którym zawsze 
było pełno dzieci, czy jezioro, przy którym odpoczywało mnóstwo ludzi obserwujących 
ptaki, między innymi łabędzie często tutaj przylatujące. Oprócz tego znajdowało się też 
kilkadziesiąt zabytków przyrodniczych. Na miejscu zbrodni czuwało już sporo poli-
cjantów i ludzi z WiW (Wilkołaki i Wampiry) oraz przybyła para Zmiennokształtnych 
z Magicznych Dochodzeń. Lubiłam bardzo takie chwile, niektórzy przechodzili z miejsca 
na miejsce, inni zabezpieczali dowody i próbowali dociec, w jaki sposób ofiara poniosła 
śmierć, a robili to wspólnie i bez większych kłótni, były to magiczne i bardzo rzadkie chwile.

– Detektyw Magda – stwierdził wysoki brunet odziany w garnitur, który taraso-
wał mi widok na sytuację za jego plecami, wbijając we mnie ostre spojrzenie swoich 
szmaragdowych oczu.

– A Pan, to…? – spytałam z nutką irytacji, ponieważ chciałam się jak najszybciej 
dowiedzieć co takiego zaszło, że wezwali jedną z agencji Innych albo – jak niektórzy 
mówią – półludzi, takich jak wampiry, wilkołaki, czarownicy.

Mężczyzna pokazał mi odznakę.
– Jak widać – wygładził marynarkę i posłał mi ponętny uśmiech, chowając odznakę 

w kieszonce marynarki. – Pani partner, na czas śledztwa.
Wreszcie usunął mi się z drogi, więc zaczęłam iść w stronę największego tłumu 

i żółtej taśmy. Ciekawe, co się stało z Adamem, moim dotychczasowym współpra-
cownikiem, że musi zastępować go ten brunet.

Gdy przedarłam się przez tłum, zamarłam. Przed samą taśmą leżała głowa z rudymi 
loczkami i piegami na całej twarzy, a z ust ciekł jej niebieski płyn, który bulgotał i pękał. 
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To była głowa Adama. Zakryłam ręką swoje usta. Niby dla mnie codzienny widok, 
a teraz musiałam powstrzymywać łzy, które cisnęły się do moich oczu. To dlatego 
mówili mi, że mogą dać komuś innemu to zadanie, to dlatego zjawił się ten cały Kac-
per. On i tak nigdy nie dorówna Adamowi nawet w ułamku jednego procenta. Mogę 
równie dobrze pracować sama. Nie jest mi już nikt potrzebny. Poradzę sobie sama.

– No więc bierzmy się do pracy – powiedziałam do siebie, co pewnie mogło się 
wydawać dziwne, ale po dzisiaj, to chyba będzie moja codzienność.

Naciągnęłam sobie lateksowe rękawiczki, które założyłam wychodząc z taksówki 
i przeszłam pod żółtą taśmą, dostając tym sposobem lepszy widok na całą resztę. Plamy 
karmazynowej cieczy były dosłownie wszędzie. Przy karteczce z numerem „2” leżał 
tułów bez kończyn i głowy. Rozejrzałam się i klika kroków dalej zobaczyłam uno-
szącą się nad czymś, pudrową, gęstą mgłę w kształcie jednej z figur geometrycznych, 
a dokładniej deltoidy. Szybko podeszłam tam. Reszta kończyn się znalazła. Świetnie. 
Wystawały z nich kości i były zakrwawione oraz ułożone w coś na kształt mgły nad 
nimi, ale poza tym, nie wyglądały na jakieś posiniaczone, czy zranione.

Czarownicy? Przecież ostatnio było wszystko dobrze. Nawet oddaliśmy im kilka 
mniejszych miast. Inni chyba nie mieliby takiej mocy, żeby coś takiego stworzyć… 
Jak do tego doszło?

Sięgnęłam ręką, aby dotknąć mgiełki, która błyszczała i miała bardzo ciekawą woń. 
Słodycz i ostrość mieszały się z powietrzem i przyciągały. Były zarazem jak najpięk-
niejszy sen i najgorszy koszmar. Mieszały się i wychodziło coś cudownego, kojącego.

Ktoś chwycił mnie za rękę i odciągnął. Wkurzyłam się. Dlaczego?
– Nie – powiedział szorstkim głosem. Czyli już wiem kto to. Kacper.
– Nie wolno tego dotykać. Może wysłuchałabyś, czego się dowiedziałem zanim 

przyszłaś? Może spytałabyś co tu się działo z ludźmi? Wtedy na pewno nie popeł-
niłabyś za nic takiego błędu, jakim byłoby dotknięcie tej deltoidy. Współczuję ci, że 
musisz tu być, ale ja muszę ci pomóc. Czy tego chcesz, czy nie i tak będziesz musiała 
mnie wysłuchać i rozwiązać tą sprawę.

Skrzyżowałam ramiona na piersi i uniosłam lewą brew ku górze.
– Dobra, słucham. Może daj coś do siedzenia albo odejdźmy z tego miejsca, skoro 

jest takie niebezpieczne.
Kacper puścił moją dłoń i podszedł w stronę najbliższego drzewa, żeby zaraz pod 

nim usiąść brudząc przy tym swój, zapewne, kosztowny garnitur. Po dłuższym za-
stanowieniu dołączyłam do niego.

– Chcieli zbadać kończyny Adama, zidentyfikowali go dość szybko, jak na nich. 
Wracając, jeden człowiek dotknął tej mgły, byłem przy tym. Jego skóra zróżowiała 
i zaczęła błyszczeć, tak jakby jego ręka była wielkim odłamkiem brokatu. Potem 
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zaczął wchodzić coraz głębiej w tę mgłę i stał dokładnie pośrodku niej. Widziałem 
jego różową twarz. Wciągnął ten pył, czy co to jest, i zaczął wypływać mu niebieski 
płyn z ust i nozdrzy. Upadł okrążony przez części ciała twojego partnera i rozsypał 
się w różowy pył, który dołączył do figury. Kilkoro jeszcze próbowało, chciałem ich 
zatrzymać, ale na nic. A teraz ty chciałaś tam wejść.

– Co podejrzewasz o zmienianie ludzi w kawałki brokatu? – nie wierzę, że o to 
pytam. Szczerze to, to jest moja pierwsza sprawa, gdzie są podejrzewani Inni albo 
w ogóle są w nią zaangażowani.

– Na samym środku widać coś błyszczącego. Może gdyby to wyjąć, to obłok wokół 
by znikł.

– Dobry pomysł.
Otrzepałam się z ziemi i wstałam.

– Ma ktoś miotłę? – spytałam, podchodząc do pierwszej lepszej osoby.
– Czy ja ci wyglądam na sprzątaczkę? – fuknęła z oburzeniem kobieta, przed którą 

teraz stałam.
Moją pierwszą lepszą osobą okazała się kobieta z MD. Była szczupła i wysoka, wyż-

sza ode mnie o głowę z jasnymi włosami, śnieżnobiałą cerą i czarnymi oczami, które 
wyglądały jak wejście do niekończącej się otchłani.

– Gdyby założyła pani taką sukienkę z fartuszkiem… – nie z nią. Nie miej proble-
mów z Innymi, nie wolno ci. – Przepraszam, widziała pani jakiś długi przedmiot?

Rozejrzałam się za nią i obok niej, ale niczego nie znalazłam.
– Sądzisz, że to sprawka czarowników? – uniosła brew, a pytanie zadała, jakby było 

retoryczne, ale nie jest, prawda?
– Nie mogę odpowiedzieć, muszę znaleźć – moja wypowiedź została przez nią 

przerwana:
– Ulicę dalej jest remont budynku, a tutaj wokół parku jest sporo kamienic. Myślę, 

że ktoś będzie miał miotłę.
– Dziękuję i niech pani lepiej sprawdzi, czy sprawca nie zostawił żadnej poszlaki, 

a nie stoi i przygląda się wszystkiemu z boku.
Wyminęłam ją i poszłam w stronę jednej ze starych, zabytkowych kamienic 

z drewnianymi okiennicami, ozdobionymi regionalnymi wzorami. Mieściły się bli-
sko wschodniej strony parku. Weszłam do środka i zapukałam w dębowe drzwi na 
parterze. Otworzył je nastolatek w dresie.

– Są w domu rodzice? – spytałam lekko zdenerwowana. Nie mogła być to jakaś 
miła, starsza kobieta?

– Co tutaj robi detektyw? Niczego nie zrobiłem – wzruszył rękami i chciał zamknąć 
drzwi, ale wystawiłam buta.
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– Posiadasz może miotłę?
– Może.
– Mógłbyś mi ją pożyczyć?
– A co z tego będę miał? Hmm?
– Przysługę.
Chłopak zniknął w mieszkaniu. Mam tu czekać, czy spytać kogoś innego? Nie mo-

głam się długo zastanawiać, bo nastolatek przyniósł pożądany przeze mnie przedmiot.
– Za przysługę?
– Oczywiście.
Odetchnął głęboko i mi ją oddał, a ja podałam mu moją wizytówkę. Szybko przebie-

głam przez brukowaną ulicę, którą rzadko coś jeździło i wróciłam do nadzwyczajnego 
zjawiska z miotłą.

– Co ty zamierzasz z tym zrobić? – usłyszałam głos nad głową.
– Coś na pewno, a teraz lepiej się odsuń.
– Już się robi.
Jak tylko usłyszałam, że się trochę oddalił to wsadziłam czubek miotły we mgłę. 

Nic jej się nie stało. Magiczna miotła, czy słabi ludzie? Chyba to drugie. Z całej siły 
próbowałam przesunąć to, co było we mgle, ale na nic. Jakieś silne ręce pomogły mi 
i teraz razem próbowaliśmy. Udało się. Błyskotka wyskoczyła. Było to brokatowe serce. 
Mgła się rozsypała i wyglądało to jakby przeszła tędy brokatowa wróżka. Kończyny 
odskoczyły jakby wybuchła tam jakaś niewidzialna bomba.

– Mówiłam, żebyś mi nie pomagał! – krzyknęłam na mojego partnera, bo jak się 
okazało to on mi pomógł. Mógł się stać brokatem!

– Sama byś sobie nie poradziła – mówiąc to, rozglądał się na boki. Pewnie szukał 
pozostałości tego czegoś.

Wzruszyłam ramionami i poszłam obejrzeć serce. Podnosząc je nie stałam się 
brokatem. Obejrzałam je dokładnie, ale nie było widocznych śladów.

Teraz zostanie nam tylko oczekiwanie na wyniki z przebadanych zwłok.

* * *

Jedyne, co znaleźli to niezidentyfikowaną substancję w jego płucach i krwi. Zasta-
nawiający był fakt brakującego serca w klatce piersiowej mojego dawnego partnera. 
Ustalili, że to, które się unosiło we mgle, to było najprawdopodobniej jego. Źle się 
czuję rozwiązując tę sprawę. Wiedziałam o nim bardzo dużo. Nie miał bliskiej rodziny, 
jedynie taką na drugim końcu świata. Próbowałam mu ją zastąpić, a on tym samym stał 
się jedną z wielu norm mojego życia. Dużo rzeczy wykonywaliśmy wspólnie. Brakuje 
mi go. Tak bardzo mocno. Czuję się teraz tak, jakby codziennie budził mnie dzwonek, 
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który był zawsze punktualny i ten jeden raz nie zadzwonił, a potem kolejny i następny, 
a ja nadal nie mogłabym się przyzwyczaić, że tym razem on nie zadzwoni. Że tym 
razem muszę się sama obudzić, bez niczyjej pomocy, bez tak bliskiego mi przedmiotu. 
Oczywiście Adam nie był rzeczą. Był kimś miliony razy ważniejszym. Może nie był 
kimś najważniejszym dla całego świata, ale dla mnie – owszem.

Wysłali mnie z Kacprem na jeszcze kilka podobnych akcji. Oprócz brokatu, deltoidy, 
mgły i rozciętego ciała nie było żadnych większych powiązań. Nawet nie było śladów, 
czy odcisków palców. Nic, aż do teraz.

Komórka mi zawibrowała, więc odebrałam i przeprosiłam cicho Kacpra.
– Halo? Dodzwoniłem się do pani Magdy? – usłyszałam po drugiej stronie i ode-

tchnęłam z ulgą. Dziecięcy głos.
– Tak, a kto mówi?
– Pożyczała pani ode mnie miotłę. Już wiem, co chcę w zamian.
A! To ten chłopak. Dlaczego akurat w tym momencie?

– To czego sobie życzysz?
– Deltoid w proszku.
– Że co?
– To taki proszek w kształcie deltoid i one są ponoć mega dobre oraz słyszałem, że 

jak się pomyśli o jakimś smaku, jedząc je to one go przybiorą. Załatwi mi go pani?
– Jesteś w domu?
– A gdzie mam być?
– Już idę.
Rozłączyłam się, schowałam urządzenie do kurtki i  podeszłam do mojego 

współpracownika.
– Idziemy. Mam poszlakę.
Od razu wstał i ożywił się. Pewnie się ucieszył, bo w końcu nie musiał skupiać całej 

swojej uwagi na kamyczku, żeby udawać przynajmniej, że coś robi. Szybko doszliśmy 
do kamienicy. Nawet nie zdążyłam zapukać, a drzwi się same otworzyły. Stał w nich 
ten sam nastolatek co wcześniej.

– A kim on jest? – skinieniem głowy pokazał Kacpra.
– To mój partner.
– Dobra… Naprawdę nie chce mi się teraz zajmować związkami dorosłych – wywró-

cił oczami. Co teraz po głowach tych dzieciaków chodzi? Chyba wolę nie wiedzieć. – 
Załatwiasz mi, czy nie?

– Załatwię, ale powiedz mi gdzie.
– Nie wiesz? – spojrzał na mnie rozbawionym wzrokiem.
– A powinnam wiedzieć? – uniosłam prawą brew.
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– Wszyscy wiedzą – widziałam jak powstrzymuje swój śmiech.
Jest tu jakaś ukryta kamera? Spojrzałam na Kacpra w poszukiwaniu wsparcia, ale 

on tylko wzruszył ramionami.
– To najwyraźniej jestem wyjątkiem. Gdzie to jest?
– Ulica Grzyba jeden przez czterdzieści trzy.
– Dziękuję.
Szybkim krokiem wyszliśmy, obgadaliśmy sytuację i weszliśmy do auta.
Po drodze ustalaliśmy różne rzeczy, obwinialiśmy się, dlaczego takie istotne fakty 

przeoczyliśmy i przygotowywaliśmy się na większość wypadków. Musieliśmy już teraz szy-
kować się na to, co zobaczmy na miejscu, bo nie chcieliśmy przeżyć wielkiego zaskoczenia.

W naszym wyobrażeniu powinna to być jakaś stara, opuszczona fabryka. Gdy 
dotarliśmy na miejsce, zostaliśmy mile zaskoczeni. Przed nami zamiast tego, czego 
oczekiwaliśmy była pięciogwiazdkowa restauracja, którą wszyscy w okolicy dobrze 
znali. Jej nazwa brzmiała „Pod zielonymi brzózkami”.

Przed wejściem była jak zwykle długa kolejka.
Przedostaliśmy się na jej początek i po okazaniu odznak, recepcjonista wpuścił 

nas bez większych przeszkód. Nie zachowywał się jakoś dziwnie. Wszystko szło nie 
tak, jak powinno. Usiedliśmy przy jednym ze stolików. Nie musieliśmy długo czekać 
na kelnera. Przyniósł menu, po czym odszedł.

– Ha! Znalazłem! – wykrzyknął po minucie poszukiwań Kacper.
– Co znalazłeś? – spytałam, patrząc znad menu na bruneta i nie zważając na upo-

minania innych.
– Na ostatniej stronie jest napisane „o Brokatowe Latawce zapytaj się u wrót do 

szczęścia”.
Spojrzałam na tył, ale niczego takiego nie znalazłam.

– Ja tego nie mam.
– Pomyśl o tym i patrz.
Wykonałam jego polecenie. Nagle znikąd pojawił się ten napis.

– Ale gdzie są te „wrota szczęścia”?
– Zgaduję, że chodzi o te – wskazał ręką na drzwi po lewej z tabliczką „Szczęście 

jest wszędzie, ale tu jest go najwięcej”.
– To chodźmy sprawdzić.
Wstaliśmy i poszliśmy. Kacper niepewnie pociągnął za klamkę. Weszliśmy.
Pierwsze, co zobaczyłam to oślepiający róż, gdy się po chwili przyzwyczaiłam, 

zaczęłam dostrzegać inne szczegóły.
Całe pomieszczenie było w kolorze pudrowego różu. Po prawej stronie od wejścia 

była kasa, a naprzeciwko niej półki z woreczkami wypełnionymi różnokolorowymi 
połyskującymi proszkami.



151

Gimnazjum

Mój współpracownik poszedł oglądać półki, więc ja podeszłam do lady. Różowy 
dzwoneczek mnie korcił, więc nim zadzwoniłam, a z podłogi wyłonił się, wraz z koń-
cem dźwięku, elf. Najprawdziwszy elf, ubrany w różową, balową suknię i z uśmiechem 
na pół twarzy.

– W czym mogę pomóc? – wydobył z siebie dźwięk jakby po wciągnięciu całej butli 
z helem.

– Jest kierownik?
– Oczywiście.
– A zaprowadzisz mnie do niego?
– Mój pan przyjmuje tylko odmiennych – powiedział, po czym zniknął.
– Trzeba wezwać ludzi z md! – krzyknęłam, bo mimo, że nie było to największe 

pomieszczenie, było duże.
– Ale oni już nie oddadzą nam tego śledztwa. Dadzą tylko papiery z raportem i tyle 

po sprawie.
– Cóż… trzeba będzie się zadowolić papierami – stwierdziłam, po czym wyszłam 

z tego dziwacznego miejsca.

* * *

– Zawsze powtarzałeś, że wszystko ma swój początek i koniec. Pozwolę sobie zacy-
tować twoje słowa, którymi mnie zawsze dobijałeś. Nawet ulubiona piosenka może 
się znudzić, a twoja opowieść dobiec końca. Powtarzałeś je za każdym razem, gdy 
widzieliśmy ofiarę. Jedynie ty wiesz, dlaczego to zrobiłeś. Nie miałeś, przecież żadnych 
powodów. Nie musiałeś zamykać książki i kończyć ostatniego rozdziału. Adamie wiem, 
że czuwasz. Zostali zamknięci. Cieszysz się? Jesteś teraz zapewne w miejscu, gdzie nie 
ma bólu ani cierpienia, ale idąc tam przeniosłeś swój ból na mnie i innych. Będziemy 
musieli go znosić do kresu naszych dni. Ale dziękuję ci za wszystko. Za wspomnienia, 
za to, że pojawiłeś się w moim życiu, nawet za ten głupi cytat, czy kawę na dzień do-
bry. Dziękuję i dobranoc. – Po zakończeniu monologu, którego mi nie przerwał – co 
zdarzyło się pierwszy raz w moim życiu, położyłam bukiet czerwonych róż wraz ze 
łzami, które chciały go dopilnować i odeszłam.

„Nie myśl, że jak nie będzie ciebie u mnie na co dzień, to mnie u ciebie nie będzie. 
Nie będziesz miał ode mnie spokoju. Nie po tym, co zrobiłeś. Codziennie będę cię 
odwiedzać. To jeszcze nie koniec” – pomyślałam wsiadając do auta i otrzymując 
pocieszające, lecz smutne, spojrzenie od kierowcy.

Zaczynam nowy rozdział, ale dlaczego akurat bez ciebie?





W czeluściach mroku
◆ 

Julia Guzikowska 

Szum był pierwszą rzeczą jaką usłyszałam. Brudna zieleń była pierwszym widokiem, 
który ukazał się moim oczom. Ból był pierwszym bodźcem, który uświadomił mi, 

że żyję. Leżałam na czymś twardym, o ostrych krawędziach. Czułam ból wszędzie. 
Zajmował on wszystkie moje myśli. Był tym, co było prawdziwe. Ale cieszyłam się, 
że jest. Gdyby nie on, nadal nie miałabym świadomości. Leżałabym nieprzytomna 
i bezbronna. Tak jak teraz, uświadomiłam sobie. Leżałam gdzieś. Ale gdzie to „gdzieś" 
się znajdowało? Czy byłam tam bezpieczna? Nadal z zamkniętymi oczami, z trudem 
rozpostarłam palce. Kiedy lekko poruszyłam ramieniem, całe ciało przeszył spazm bólu. 
Zacisnęłam mocniej powieki i z ust utworzyłam białą, cienką kreskę. Zapewne białą, 
ponieważ jej nie widziałam. Odetchnęłam i moje płuca nawiedził okropny, palący ból. 
Skrzywiłam się i zaczęłam macać podłoże. Zignorowałam uczucie szarpania i nadal 
badałam miejsce mojego pobytu. Pod wyciągniętymi dłońmi, leżało coś zimnego. 
Bardzo zimnego, twardego i często ostrego. Kamienie.

Zaczęłam walczyć z samą sobą i moimi powiekami, które usilnie starały się zostać 
opuszczone. Po jakimś czasie, godzinie, a może pięciu minutach, widziałam niewyraźne, 
najprawdopodobniej zielone, kształty. Bałam się mrugnąć. Bałam się, że tym razem 
nie zdołam otworzyć oczu. Że już na zawsze będę tkwić w ciemności. Bałam się ciem-
ności. Od zawsze ukrywają się w niej potwory. Nie tylko fantastyczne. W czeluściach 
nocy atakują nocne drapieżniki. Zwierzęta, pedofile, mordercy, gwałciciele. Wszyscy 
o nieczystych intencjach, zaspokajają swoje obrzydliwe potrzeby w ciemnościach. Nie 
chciałam zostać ich celem, ofiarą. Ale ja również mam instynkty i potrzeby takie jak 
na przykład mruganie. I moje powieki nie chciały mnie słuchać. Opadły. Ciemność. 
Podniosły się. Jasność. Uniosły się, nie muszę się obawiać mroku. Zamrugałam znowu 
i niewyraźne krawędzie latające przed moją twarzą, wyostrzyły się. Liście. Zielone, 



154

Gimnazjum

szumiące liście. Ptaki. Ćwierkające radośnie, kolorowe ptaki. Las. Byłam w lesie. Gę-
stym, ciemnym lesie. Ciemność. Jasność. Mrugnęłam. Wokół mnie trwało normalne 
życie. To ja byłam wyjęta z kontekstu i leżałam na środku lasu, zakłócając spokój jego 
zwierzęcych mieszkańców.

Spróbowałam się rozejrzeć, ale kark jeszcze nie był gotowy. Zalała mnie fala przera-
żenia. Co jeśli coś mi się stało? Jeśli już nie wstanę i umrę tu? Kiedyś nadejdzie ciem-
ność. A wraz z nią drapieżniki i śmierć. Nie chcę umierać. Po moim policzku powinna 
spłynąć łza, ale byłam całkowicie wysuszona. W gardle mnie piekło i chciałam się 
napić. Pragnęłam tego równie mocno jak powietrza. Potrzebuję wody, żeby przeżyć. 
Nie chcę umierać. Muszę wstać - ta myśl wypłynęła na wierzch moich otumanionych 
myśli. Przez chwilę ją przetwarzałam. Muszę wstać. Muszę wstać. Nie chcę umierać. 
Muszę wstać. W mojej głowie kotłowała się jedna fraza : muszę wstać. Muszę.

Poruszyłam karkiem. Lepiej. Mniej boli. Powoli przyciągnęłam do siebie ręce i uło-
żyłam je w ten sposób, żeby łatwiej mi się podnosiło. Wzrok nadal miałam utkwiony 
w liściach, a szum wypełniał moje uszy. Zaczęłam się unosić. Bolało. Bardzo. Ból 
przenikał przez każdą komórkę mojego ciała. Wycofywał się i atakował ze zdwojoną 
siłą. Skrzywiłam się. Chciałam się położyć i wpatrywać do końca w zielone liście, ale 
przypomniałam sobie : Ciemność. Nie chcę umierać. Nie poddałam się. Nadal wy-
trwale się podnosiłam. Już zdołałam ugiąć ręce w łokciach. Postęp. Przez moje ciało 
przeszedł kolejny spazm bólu, jasno mówiący, połóż się i odpocznij.

– Nn. – Przez moje gardło nie chciały przejść słowa. Charczałam, próbując wciąż 
od nowa, przypomnieć sobie dlaczego muszę to przecierpieć. – Nnie – wykrztusiłam 
w końcu i odkryłam w sobie nowe złoża siły. – Nnn nnie chh chcę um umiera uumierać.

Z trudem, ogromnym trudem, wyprostowałam łokcie. Rozejrzałam się ostrożnie 
dookoła. Każdemu mojemu ruchowi towarzyszył ból. Leżałam na kamiennym kole, 
utworzonym przez rękę człowieka. Byłam naga. Czemu byłam naga? Wstydzę się 
swojego ciała i nigdy nie chodzę naga. Wstydzę się…? Kim ja jestem? Byłam tak zaafe-
rowana bólem, że nie zastanawiałam się nad tym. Kim ja jestem? Jak się nazywam? Ile 
mam lat? O mój boże. Kim ja jestem? Wpadłam w panikę. Kim jestem? KIM JESTEM?

Przerażenie zalało mnie gwałtowną falą. Nie mogłam poruszyć kończynami. Wes-
tchnęłam głęboko. W głowie miałam pustkę. Kopałam i kopałam, coraz głębiej i nic. 
Zero efektów. Kiedy otrząsnęłam się z pierwszego szoku, powoli rozejrzałam się 
dookoła. Las. Drzewa. Ptaki. Zieleń. Zaczęłam się przypatrywać sobie, swojemu cia-
łu. Patrząc na stopień rozwoju fizycznego, miałam zapewne około 20 lat. Szukałam 
wzrokiem jakiś skaleczeń, bądź ran, ale zamiast tego, moje spojrzenie przyciągnęła 
czarna plama na brzuchu, która przy dokładniejszych oględzinach, okazała się napisem 
skierowanym do mnie.
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„Leno, kochanie. Idź wzdłuż wskazówek, które pozostawiłem ci na drodze albo 
zabiję twoich bliskich i każę ci na to patrzeć”.

Otworzyłam szerzej oczy. Być może nie pamiętałam swojej rodziny, ale poczułam 
strach na myśl, że mogłoby im się coś stać. To dobrze. To oznacza, że mimo braku 
pamięci, wciąż żywię uczucia. Przyjrzałam się jeszcze raz otoczeniu i zaskoczona spo-
strzegłam, że „ołtarz”, na którym zostałam ułożona kończy się strzałką, która wyglądała 
jak wydłużenie moich nóg. Rozum mówił mi, żebym biegła w przeciwnym kierunku, 
ale wrodzona ciekawość, której szczerze nienawidziłam, kazała mi iść za śladami.

Powoli, tak żeby nie nadwyrężyć mięśni, wstałam. Zachwiałam się mocno, ale 
utrzymałam pion. Zrobiłam niepewny krok do przodu i syknęłam. Przez ból ciała, 
towarzyszący mi od przebudzenia, przebiły się silne kłucia w stopy wywołane ostrymi 
kamieniami. Pośpiesznie zeszłam z „ołtarza”, czego o mało nie przepłaciłam upad-
kiem. Mocno zakręciło mi się w głowie, a wzrok przesłoniły intensywne mroczki. 
Ciemność. Byłam na skraju histerii, czekając aż mrok ustąpi jasności. Gdy w końcu to 
nastąpiło, westchnęłam z ulgą. Zrobiłam kolejny krok i kolejny. Szłam w stronę, którą 
wskazała mi strzałka. Po pięciu minutach doszłam do kolejnej strzały, przyczepionej 
do drzewa. Mój krok z każdą chwilą stawał się pewniejszy. Robiło się coraz ciemniej. 
Przyśpieszyłam wędrówkę.

– A więc Lena. Tak mam na imię – prawie przewróciłam się o konar, zatopiona 
w myślach. Podparłam się ręką o drzewo i pokonałam przeszkodę. Nadal chodziło 
mi się trudno, ale dało się to przeżyć.

Sądziłam, że drzewa będą się przerzedzać ale byłam w błędzie. Las gęstniał z każ-
dym krokiem, co miało duży wpływ na natężenie światła. Docierało go tu coraz 
mniej, a mnie wypełniał strach. Nie chcę umierać. Na szczęście ból znacznie zmalał 
i odczuwałam teraz jedynie mocny dyskomfort. Wolę jednak dyskomfort od bólu. 
Nadepnęłam na coś ostrego i skrzywiłam się nieznacznie. Przystanęłam na chwilę.

– Potrzebuję odpoczynku – wycharczałam. Struny głosowe nadal nie doszły do siebie.
Świat wirował mi przed oczami. Oparłam się o drzewo, ale nie usiadłam. Już nie 

bałam się, że moje ociężałe powieki się nie podnoszą. Teraz obawiałam się, że ciało 
odmówi mi posłuszeństwa jeśli dam mu zasmakować odpoczynku. Odepchnęłam się 
od szorstkiego konaru i ruszyłam dalej. Co jakieś pięć minut natykałam się na strzał-
kę, do której od czasu, do czasu, przyczepiona była karteczka. Szłam bardzo wolno 
i nie byłam w stanie określić ile kilometrów już pokonałam. Być może nawet kilka. 
Być może siedem. W każdym razie minęłam już trzynaście wskazówek. Trzynaście – 
nieszczęśliwa liczba. Ta myśl sprawiła, że zadrżałam, mimo że wokoło było ciepło.

Las był tak gęsty, że musiałam się szarpać z krzakami, przez co nie byłam w stanie 
przyśpieszyć, mimo odzyskanej sprawności. Co prawda nadal miałam zawroty głowy, 
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i od czasu do czasu mroczki, ale szłam normalnie. Po walce, jaką przeprowadziłam 
z wyjątkowo ostrym i nieprzyjemnym krzakiem, wyszłam na polanę. Ostatnie pro-
mienie słońca, chowającego się za drzewami, nadały temu miejscu uroku. Na środku 
stała drewniana chatka, z której komina unosił się siwy dym. Na ciemnych schodkach, 
namalowana została biała strzałka wskazująca drzwi wejściowe.

Zawahałam się. Przeszłam już tyle, ale dotychczas moje myśli zajmowało prze-
dzieranie się przez las i pozostanie w jasności. Nie zastanawiałam się dokąd prowadzą 
wskazówki. Czy gdziekolwiek prowadzą. A teraz stałam przed chatką, która najpraw-
dopodobniej kończyła moje zmagania. Być może będę mogła się położyć i odpocząć, 
pomyślałam. Stopy paliły mnie ze zmęczenia, a nogi i ręce miałam całe poranione od 
kolców na roślinach, które musiałam pokonać.

Nie wiedziałam co robić. Z jednej strony, myśl o odpoczynku i ubraniach była 
tak kusząca, ale z drugiej strony nie wiedziałam co czaiło się w środku. A co jeśli to 
wszystko pułapka? To zapewne jest podstęp. Zostanę uwięziona lub, co gorsze, zabita. 
Stałam na skryta w cieniu drzew i biłam się z myślami. Zacisnęłam wargi i wściekła 
rozejrzałam się dookoła. Wszędzie rosły śliczne i kolorowe kwiatki, wokół których 
latały pszczoły i motyle. W powietrzu unosił się słodkawy zapach wiosny i radosne 
śpiewy ptaków.

Przeszłam już tyle. Za dużo, żeby się teraz poddawać wątpliwościom. Z zaciętą 
i nazbyt sceptyczną miną, skierowałam się ku domkowi. Dym psotnie unosił się 
w powietrze i znikał porywany przez wiatr. Tak delikatny i ulotny, zupełnie jak ja, 
zauważyłam.

Otrząsnęłam się z zamyślenia i podeszłam do schodów. Z bliska zobaczyłam, że 
strzałka jest wykonana z białej farby. Zrobiłam krok do przodu po stopniach i następny. 
Gdy stałam pod drzwiami, dopadła mnie absurdalność całej tej sytuacji. Obudziłam się 
naga w lesie, nadal goła przedzierałam się przez las, wzdłuż wskazówek, najprawdopo-
dobniej jakiegoś psychola, a teraz stałam pod chatką i zastanawiałam się, czy zapukać.

Prychnęłam i pchnęłam drzwi. Moim oczom ukazało się przytulne pomieszczenie. 
Naprzeciwko mnie, w ścianie, usytuowany był kominek, a przed nim duże, obłożone 
poduszkami krzesło. Na krześle ktoś siedział. Czarny kształt. Gdy drzwi zamknęły się 
z trzaskiem, kształt się poruszył. Był to wysoki mężczyzna w czarnej bluzie i spodniach 
tego samego koloru. Odwrócił się twarzą do mnie i zrzucił kaptur z głowy. Zobaczy-
łam blond czuprynę. Gdy nieznajomy przybliżał się do mnie, odruchowo cofnęłam 
się i wpadłam w ścianę. Poczułam jego oddech na twarzy. Mężczyzna miał niezwykle 
błękitne oczy i wystające kości policzkowe. Od jego ust, aż po ucho ciągnęła się brzydka, 
ciemna blizna, która okropnie go oszpecała.

– Czekałem na to wieki, Leno – wychrypiał z triumfalnym uśmiechem na twarzy.
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Mężczyzna delikatnie pogłaskał mój policzek, a ja zadrżałam. Z niewyjaśnionych 
przyczyn tak dobrze się przy nim czułam. Tak bezpiecznie. Mimowolnie wtuliłam 
twarz w jego dłoń i zesztywniałam kiedy uświadomiłam sobie co robię. Z twarzy 
blondyna zniknął triumf zastąpiony głębokim smutkiem. Przymknął on delikatnie 
powieki jakby bił się z własnymi myślami.

– Kim jesteś? – zapytałam ciekawa.
– Twoim koszmarem.
Zanim zdążyłam cokolwiek zrobić, zapadła ciemność. Próbowałam się poruszyć, 

ale nie czułam ciała. Nie miałam ciała. Unosiłam się w ciemności, która kusiła mnie 
swoim spokojem i ciepłem. Może źle ją postrzegałam, wydaje się być przyjemna. 
Wkroczyłam w nią i ciepło momentalnie zamieniło się w lodowaty chłód. Spokój 
zamienił się w tortury. Ciemność skusiła mnie niczym rosiczka.

Jestem na terytorium drapieżników. Jestem ich celem. Ofiarą. Zwiotczała dziew-
czyna opada na drewnianą podłogę. Życie powoli opuszcza jej ciało.





Krwawy ślad
◆ 

Kornelia Kręciszewska 

Idąc przez las miał dziwne wrażenie, że już kiedyś tu był. Myśl ta wydawała się być 
absurdem, ale z drugiej strony jak wyjaśnić to, że dokładnie wiedział dokąd iść. 

Nagle jego oczom ukazał się duży, ceglany budynek ogrodzony metalowym płotem. 
Podszedł do furtki i chciał ją otworzyć, ale w miejscu gdzie położył swoją dłoń, zoba-
czył czerwony ślad. Przerażony cofnął się parę kroków i rozejrzał. Droga, po której 
szedł, cała była pokryta krwią. Stał przez chwilę i zastanawiał się co robić, ale panika 
i paraliżujący strach nie pozwalały zachować mu jasności umysłu.

Z zadumy wyrwał go, irytujący jak zawsze, dźwięk budzika i światło wpadające do 
pokoju przez okno. Nerwowo spojrzał na zegarek, było kwadrans po szóstej. Zerwał 
się z łóżka jak oparzony, bo o siódmej miał pociąg do Limanowej Podkarpackiej, gdzie 
miał zacząć pracę jako psychiatra w tamtejszym szpitalu. Kilka minut później stał już 
przy drzwiach, pożegnał się z rodziną i pojechał na dworzec.

Odjeżdżając z dworca, Maciej Korzyński zdał sobie sprawę, że teraz naprawdę 
coś się w jego życiu skończyło. Właśnie opuszczał Kraków, swoje rodzinne miasto, 
miejsce, gdzie spędził dwadzieścia pięć, jak sądził, najłatwiejszych lat w całej swojej 
egzystencji. Dziś właśnie skończył się ten czas, gdy nie musiał płacić podatków, pra-
cować, gotować, prać, sprzątać, a jego jedynym obowiązkiem była nauka. Jednak 
z mimowolną satysfakcją musiał stwierdzić, że go wypełnił. Rzadko kiedy zdarza się, 
aby zaraz po studiach dostać pracę w jednym z najlepszych szpitali w Europie. Mimo 
to myśl, że będzie teraz mieszkać w jakiejś zapomnianej przez boga wsi, była bardzo 
przygnębiająca. Jednak w tej chwili nie mógł już nic zrobić.

* * *

Gdy wysiadł na dworcu, było już ciemno i padał deszcz. Maciek nie wiedział co ma 
teraz zrobić, bo nie znał okolicy, a wokół był tylko las. Wtedy zauważył, że w jego 
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kierunku idzie jakaś postać. Była to drobna dziewczyna o włosach jak wiewiórka, 
mogła mieć około dwudziestu lat.

– Pan Maciej Korzyński? – spytała i nie czekając na odpowiedź mówiła dalej.
– Mam pana zawieźć do przydzielonego mieszkania i pokazać, gdzie będzie pan od 

jutra pracował – i poszła w stronę zaparkowanego niedaleko czarnego Fiata.
Maciek nie miał wygórowanych oczekiwań co do warunków w mieszkaniu, w końcu 

nie był francuskim pieskiem, ale to, co zobaczył, gdy dojechali na miejsce, przerosło 
jego najgorsze wyobrażenia. Sam budynek, w którym się mieściło lokum, był obdra-
paną kamienicą. Na widok tej stajni Augiasza, w której ma spać i mieszkać, Maćkowi 
aż zachciało się płakać.

– Jak ci się podoba? – zapytała niespodziewanie dziewczyna.
– W  slumsach są lepsze warunki – odparł młody lekarz nie mogąc ukryć 

rozczarowania.
W odpowiedzi na ten dosadny komentarz dziewczyna tylko wzruszyła ramionami. – 

Jutro masz być na dziewiątą w szpitalu i od razu zgłosić się do dyrektora – powiedziała 
i wyszła trzaskając drzwiami.

* * *

Przez całą noc Maciek nie mógł zasnąć. Głównym powodem był fakt, że równie dobrze 
mógłby leżeć na podłodze, różnica między wersalką a panelami była niezauważalna. 
Jednak mimo początkowych rozczarowań żywił ogromną nadzieję, że nowa praca 
będzie dawała mu satysfakcję. Z tego co wczoraj zapamiętał, do szpitala idzie się przez 
las. Z dziwnych przyczyn od razu wiedział, którędy ma iść. Wydawało mu się, że już 
kiedyś tu był. Podchodząc do furtki metalowego płotu, którym ogrodzony był szpital, 
poczuł lekki niepokój. Nie mógł sobie przypomnieć skąd znał to miejsce.

Jednak nie zastanawiał się zbyt długo tylko wszedł do budynku. Od razu poczuł, 
że coś jest tam nie tak.

– Dyrektor czeka na pana w sali numer piętnaście – powiedziała pospiesznie jakaś 
kobieta nawet się nie zatrzymując.

Zdezorientowany Maciek poszedł tam, gdzie mu wskazano. W sali zastał starszego, 
siwego mężczyznę przy biurku.

– Witam nowego pracownika – powiedział nawet na niego nie spojrzawszy. – Mam 
nadzieję, że warunki mieszkaniowe nie są aż tak złe – dodał z uśmiechem.

– Nie, oczywiście, że nie – skłamał Maciek.
– A więc skoro się już zadomowiłeś, pokażę ci twoją pierwszą pacjentkę – mówiąc 

to położył na biurko teczkę.
„Katarzyna Milewicz (10 lat, urodzona 02.09.2006 r.)
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Dane pacjenta: rodzice nieznani, dotychczasowe miejsce zamieszkania nieznane. 
Choroby: Schizofrenia, zaburzenia odżywiania, choroba dwubiegunowa. Prawdopo-
dobne przyczyny choroby: Trauma z dzieciństwa, najprawdopodobniej spowodowana 
znęcaniem się fizycznym i psychicznym”.

– Jakieś pytania? – przerwał dyrektor.
– Skąd ona się tu wzięła?
– Policja znalazła ją w lesie. Nie wiadomo kim jest, niewiele się odzywa, nazwiska 

też nie chciała powiedzieć, musieliśmy jej dać nowe. To już wszystko?
– Jest jeszcze jedna sprawa, dlaczego od razu po tym jak skończyłem studia chcie-

liście mnie tu zatrudnić?
– Twój poprzednik zmarł, a konkretniej został znaleziony martwy przed bramą 

szpitala – odparł dyrektor z obojętną miną i wskazał ręką, by Maciek poszedł za nim.
– Motywujące – mruknął do siebie chłopak.
Szli przez labirynt białych korytarzy. Pokój, do którego weszli, mieścił się w najbardziej 

odizolowanej części szpitala. Czekała w nim, jak się domyślił, jego pacjentka i kolejny lekarz.
– Zapomniałem panu powiedzieć, doktor Nowak – wskazał na lekarza – będzie 

razem z panem ją leczył – powiedział tym razem wskazując na dziecko.
Gdy dyrektor wyszedł, Maciek przyjrzał się dziewczynce, po chwili dostrzegł, że jej 

twarz nie przypomina buzi dziecka, właściwie na podstawie rysów twarzy w ogóle nie 
można było odczytać wieku, mogła mieć siedem, szesnaście, trzydzieści, ale równie 
dobrze siedemdziesiąt lub dziewięćdziesiąt lat. Włosy miała czarne jak smoła, a cerę 
jasną, niemal bezbarwną. Po chwili do Maćka doszło, że od dłuższego czasu się na 
nią gapi. Z jej szarych oczu można było wyczytać złość i nienawiść. Stał przez chwilę 
zdezorientowany, nie mogąc wymyślić, co w tym momencie może powiedzieć.

– Cześć, jestem Maciek, jestem tu nowy i nie znam cię, więc może coś o sobie po-
wiesz? – udało mu się w końcu wydusić z siebie. – „To było żenujące” – pomyślał.

Kasia chyba pomyślała to samo, więc tylko prychnęła lekceważąco, poszła do łóżka 
i po chwili zasnęła, a przynajmniej tak się mu wydawało.

– Czemu mnie to nie dziwi? – zaśmiał się doktor Nowak.
– Słucham? – zapytał lekko urażony Maciek.
– Reaguje tak na każdego, chociaż wydawało się, że z Jakubem Koniecznym, twoim 

poprzednikiem, w ostatnim czasie nawiązała jakąś nić porozumienia, ale im większy 
miał z nią kontakt, tym gorzej było z nim samym.

– Właśnie miałem zapytać, jak to się stało? Na coś był chory, czy udział osób trzecich?
– Raczej to drugie, znaleźli go pacjenci, leżał przy bramie, a na drodze, po której 

ktoś go najprawdopodobniej przyciągnął, był tylko ślad krwi ciągnący się od jego 
mieszkania. Teraz chyba ty tam mieszkasz, jeśli się nie mylę.
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– Co miałeś na myśli mówiąc, że było z nim coraz gorzej?
– On od początku sprawiał wrażenie nie do końca poczytalnego. Gdy tu przyjechał, 

stwierdził, że już kiedyś tu był. Mówił, że dzień przed przyjazdem tutaj miał sen, 
w którym idzie przez ten las i dochodzi do ceglanego budynku otoczonego metalowym 
płotem, który okazał się być tym szpitalem, i gdy chce otworzyć furtkę, to w miejscu 
gdzie położył dłoń i po drodze, którą przeszedł pojawiły się ślady krwi.

* * *

Przez całą drogę do domu Maciek nie mógł się uspokoić. Gdy Nowak opowiadał 
mu o śnie zamordowanego lekarza, w jednej chwili przypomniał sobie skąd zna to 
miejsce. Miał identyczny sen jak Konieczny. Od kilku godzin był strzępkiem nerwów, 
nie potrafił w tamtej chwili racjonalnie myśleć, więc gdy dotarł do domu, pierwsze 
o czym pomyślał, to żeby być jak najdalej stąd. Miał dość tej sytuacji rodem ze snu 
wariata. Po chwili jednak trochę ochłonął. „Przecież nie mogę wpadać w paranoję, 
to musi być zwykły zbieg okoliczności”. Jednak fakty same składały się w spójną 
całość. „Tylko dlaczego ja?”. Myśl ta spędzała mu sen z powiek. Pół nocy spędził 
z komputerem szukając co on może mieć wspólnego z zamordowanym lekarzem. Po 
wielu godzinach poszukiwań natknął się na wzmiankę o sprawie morderstwa sprzed 
dziesięciu lat, którą prowadził ojciec Jakuba, który był policjantem. Maciek pamiętał 
tę sprawę, bo jego ojciec reprezentował wtedy urząd prokuratorski. Skazany kilka 
dni po wydaniu wyroku uciekł z więzienia. Był to drugi września, dzień urodzenia 
Kasi, którą leczył Jakub, a teraz Maciek. Wniosek był z jednej strony oczywisty, ale 
z drugiej absurdalny. Jednakże jedno pytanie pozostawało bez odpowiedzi. Kim, albo 
raczej czym, jest Kaśka?

* * *

Następnego dnia Maciek był żywym trupem. Nie spał ani minuty. Od razu poszedł 
do pokoju, w którym leżała jego pacjentka. Gdy otworzył drzwi, przeszył go dreszcz.

– Jak się czujesz? – zapytał ze sztucznym uśmiechem. – Moglibyśmy chwilę 
porozmawiać?

– Chciałbyś więc wiedzieć kim jestem? – uśmiechnęła się szyderczo dziewczynka. – 
Cóż, trudno to wytłumaczyć, ale w skrócie można powiedzieć, że nie mam jednej 
postaci i jednego życia. Mogę w każdej chwili narodzić się na nowo. W każdym razie 
żyję na tym świecie ponad tysiąc lat, więc nie próbuj mnie przechytrzyć ani nikomu 
powiedzieć cokolwiek, zresztą, tak jak Jakub, wyszedłbyś na paranoika i byłbyś już 
tu jako pacjent nie lekarz.
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To, co usłyszał, zmroziło Maćkowi krew w żyłach. Najgorsze jednak dopiero się 
zaczęło, gdy usiłował wieczorem w końcu zasnąć. Za oknem usłyszał dziwny szelest, 
więc wstał, żeby sprawdzić co to jest. W tym momencie z niewiadomych przyczyn 
przewrócił się stół. Zapalił światło, nikogo nie było. Po jakiejś godzinie ze snu wy-
rwał go dźwięk przypominający trzaśnięcie drzwiami. Na ścianie zobaczył wielki 
bezkształtny cień. Strach ścisnął go za gardło. Chciał wstać i zapalić światło, ale coś 
go zatrzymało. Był jak sparaliżowany, nie mógł się ruszyć w żadnym kierunku. Po 
chwili cień jakby oderwał się od ściany i zaczął płynąć w jego kierunku. W tamtym 
momencie ktoś wyważył drzwi i wszedł do pokoju zapalając światło. Jego oczom 
ukazał się dozorca budynku, a za nim wbiegła dziewczyna, która odwiozła Maćka 
z dworca. Oboje stanęli jak wryci na widok tego co zastali w pokoju. – Panie! – wrzasnął 
dozorca – co pan tutaj robi?! Ja naprawdę rozumiem, że każdy wiek ma swoje prawa, 
ale żeby tak w nocy wracać i jeszcze urządzać awanturę? Przecież tu wygląda jakby 
huragan przeszedł! No tego się nie spodziewałem, taki wykształcony, po studiach i to 
lekarz jeszcze – lamentował przez kilka następnych minut.

Jednak Maciek go nie słuchał. Wiedział tylko, że nie zostanie tu ani dnia dłużej.

* * *

Rankiem się spakował, oddał klucz do mieszkania dozorcy, który nadal przeżywał 
wczorajsze wydarzenia. Poszedł do szpitala, do gabinetu dyrektora, żeby powiedzieć, 
że odchodzi. – Oj, szkoda, szkoda – odpowiedział dyrektor. – Może jeszcze się pan 
zastanowi, bo ta dziewczynka, którą pan leczy, wydaje się być w coraz lepszym stanie. 

– „Właśnie dlatego” – pomyślał, ale głośno powiedział. – Cieszę się, ale moja decyzja 
jest ostateczna.

Na korytarzu spotkał swoją pacjentkę, która uśmiechnięta, jak gdyby nigdy nic, 
podeszła do Maćka i dyrektora. – Czy mogłabym się chociaż pożegnać z panem dok-
torem? – zapytała przesłodzonym głosem. – Ależ oczywiście – odparł z uśmiechem 
dyrektor i odszedł z uśmiechem do recepcji. – Pamiętaj – powiedziała do niego już 
normalnym tonem – zemsta jest słodsza od miodu, a każda historia ma swoje zakoń-
czenie, ale to jeszcze nie ono. To z pewnością jeszcze nie koniec.

* * *

Maciek nigdy nie przepadał za jazdą pociągiem, ale teraz docenił ją, bo pierwszy raz od 
kilku dni porządnie się wyspał. W jego uszach nadal bębniły ostatnie usłyszane przez 
niego słowa Kaśki. Gdy wysiadł na dworcu w Krakowie, od razu poczuł, że kamień 
spadł mu z serca. Wsiadł do najbliższej taksówki. Musiał jeszcze wymyślić wiarygodną 
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wymówkę, żeby wyjaśnić wszystkim dlaczego zrezygnował z pracy. O nowe zatrud-
nienie był spokojny, jako lekarz miał wszędzie pewną pracę. Jedno wiedział na pewno, 
nie będzie psychiatrą.

Nagle poczuł, że kierowca gwałtownie hamuje. – Jesteśmy już na miejscu? – zapytał 
Maciek. – Nie, to z pewnością jeszcze nie koniec – odrzekł taksówkarz.



Akwodo
◆ 

Natalia Matejkowska 

„[...] był uwodzicielem, on także łączył mnie z tym drugim, 

złym, niedobrym światem, o którym na zawsze nic już nie 

chciałem wiedzieć”.

Hermann Hesse Demian

Śmierć najstarszej córki Pana Piekieł nie tylko wywołał wstrząs wśród mieszkań-
ców podziemia, ale również była jedynie końcem tego, co do tej pory uważano 

za cud wychodzący z rąk Najwyższego w Królestwie Niebieskim. Przez lat cztery 
niebo toczyło walkę z piekłem. Stojąca w ich centrum Ziemia przez ten czas była 
pogrążona w ciemnościach. Unoszące się w powietrzu mgły przecinane prochami 
spalonych ciał przyprawiały niejedno stworzenie o śmierć w męczarniach. Ginęli 
niewinni ludzie, z każdym kolejnym martwym tysiącem niebo upadało coraz niżej. 
Dotychczas niezniszczalna bariera pomiędzy wszystkimi obcymi światami została 
rozerwana, na Ziemię wtargnęły niewyobrażalnie okropne stworzenia. Nad niczym 
nie było można przejąć kontroli, Bóg z upływem czasu tracił swoje siły, ale Bramy 
Niebios zażarcie broniły miliony Aniołów. Niestety, żaden z nich nie zdołał skutecznie 
stawić czoła napływającemu okrucieństwu. Lucyfer u swojego boku gromadził coraz 
więcej poddanych, tak jak i on pragnęli zemsty. Prawdą bowiem jest to, że zostali oni 
skazani za wyrządzone krzywdy na wygnanie ze świata żywego. Miejsce to jest okrutne, 
przepełnione złem i brutalnością, nie było stamtąd drogi powrotnej.

Po raz pierwszy Niosący Światło czuł tak potężny ból, jaki sprawiała mu utrata córki, 
która była gotowa przejąć władzę tuż po nim. On czuł jedynie gniew. I zadowolenie ze 
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śmierci wrogów, zwłaszcza tej, do której sam doprowadził. Yaghan zawsze trzymała 
się najbliżej niego, byli wręcz nierozłączni. Siła, jaką władała, wprawdzie nie była 
tak potężna (i wiedział o tym niejeden w królestwie), ale ona zawsze zadzierała nosa. 
Zdolna była ryzykować życie, by udowodnić, na co naprawdę ją stać.

Lucyfer nigdy nie stąpał po Ziemi, zmuszony był bowiem błądzić nieskończenie 
w ciemnościach. Nikt nie wie, jakim cudem zdołał wzbić się ku górze. Sam nigdy nie chciał 
nikomu tego wyjawić, była to bowiem jego tajemnica chroniona przez niego samego.

Ziemia zaczęła się trząść, budynki w pobliżu rozsypywały się jeden po drugim. 
Łańcuchy, które tkwiły na szyi Lucyfera, pękły, zamieniając się w piach. Stanął twar-
do na ulicy miasta z szyderczym uśmiechem na twarzy. Przepełnione krwią oczy tak 
nagle zaczęły świecić jasnym światłem… Uniósł szpony na linii swojego wzroku 
mamrocząc pod nosem niezrozumiałe słowa. Niebo w ułamku sekundy rozstąpiło 
się, a przez obszar kilkuset kilometrów przeszła fala nieznośnego, raniącego uszy 
krzyku. Właśnie wtedy wszystkim przez głowę przeleciała jedna myśl. To miał być 
koniec, piekło miało przejąć całkowitą kontrolę nad światem. Miała nastąpić ciemność, 
pustka, mrożące krew w żyłach zimno.

Młodsza i już ostatnia córka Lucyfera, uczyniła coś, do czego nie byłby zdolny 
żaden, nawet najodważniejszy żyjący byt piekła.

Odruchowo złożyła ręce, upadła na kolana. Ziemia zapadła się pod nią, z pękniętego 
gruntu wokół niej utworzył się ogromny lej. Nie znając ceny swoich czynów, zaczęła 
się modlić. Jej szept rozniósł się dookoła, powodując głuchą ciszę w uszach wszystkich 
piekielników. Modliła się za ludzi. Nieznana siła oderwała jej ciało od podłoża. Lewi-
towała na nieokreślonej wysokości. Strach powoli zaczął przejmować nad nią kontrolę, 
na jej rzęsach pojawiły się łzy. Zacisnęła powieki, od policzka po brodę same wyzna-
czały swoje ścieżki, niewiarygodnie obce uczucie zaczęło rozszarpywać jej wnętrze.

Lucyfer nie przerywał. Aż nadszedł moment, w którym ulice i place wokół niego 
zaczęły znikać. To zbiło go z tropu. Zdezorientowany zaczął się rozglądać, szukając 
przyczyny tego zjawiska. Gdy ich spojrzenia odnalazły się, ruszył w jej kierunku. Nie 
czuła się bezpiecznie pod zabójczym wzrokiem swojego ojca. Siłą przebił się przez 
chmarę martwych ciał, starając się być jeszcze bliżej niej, nerwowo wykrzykiwał jej 
imię. Jednak nie mogła tego usłyszeć, bo nie słyszała nic, jego zmarszczona ze złości 
twarz i ogień w oczach mówiły same za siebie. Zanim cokolwiek zdążyło się stać, niebo 
zaczęło grzmieć. Wtedy wszyscy ujrzeli coś niespodziewanego. Zza chmur wyłoniła 
się postać otoczona oślepiającym światłem. Pół miasta usłyszało odgłos delikatnie 
oddychającej istoty. Jej serce wydawało się w ogóle nie pracować. Coś sprawiło, że 
strach opuścił ciało córki Lucyfera, zakryła twarz dłońmi, starając się uchronić przed 
jego blaskiem.
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Ponownie zapadła cisza, gdy tylko jej oczy przyzwyczaiły się do światła, ujrzała go. 
Rozwinął swoje czarne niczym krucze pióra, potężne skrzydła, machając nimi bardzo 
wolno, płynnie i bardzo precyzyjnie. Przyjrzała się tej istocie z odrobinę większą do-
kładnością. Żadnymi słowami nie była w stanie określić jego niezwykłej urody. Czarna, 
rozwiana przez wiatr, ułożona w artystyczny nieład czupryna, kosmyki opadające na 
również ciemne, skośne oczy. Na jej twarzy pojawił się niezrozumiały, smutny uśmiech. 
Rozkładając ręce skrzyżowała palce, nie zostało już nic. Jedyne, co jeszcze zarejestro-
wała to moment wybuchu, widok ognia i wielki chaos. Okropne krzyki cierpiących 
ludzi stawały się coraz głośniejsze i było ich coraz więcej. Z każdą kolejną sekundą jej 
myśli coraz bardziej się mieszały, błądziły. Nie mogła zebrać się w sobie, aby chociaż 
podnieść się z ziemi, widok nachylającej się nad nią istoty był tym ostatnim…

* * *

Upłynęło czterdzieści lat, zanim znów mogła poczuć jak bije jej serce. Z początku 
z niezwykłą delikatnością jej klatka piersiowa unosiła się i opadała, synchronicznie jak 
wskazówki starego, zmęczonego swoim wiekiem zegara. Uczucia, jakie napłynęły w se-
kundę… – nie znała ich. Otwierając oczy, miała nadzieję, że ujrzy ten sam, ponury widok 
ścian swojej komnaty. Zawiodła się, bowiem znajdowała się w miejscu totalnie obcym. 
Może nawet nie chciała go poznawać, bo gdy tylko przez szpary w jej kapsule, w której 
spędziła te wszystkie lata unieruchomiona grubymi pasami, przepłynęło powietrze, 
była już pewna. Wydało jej się ono potężne, ciężkie. Rozsadzające płuca. Z czasem to 
przestało być uciążliwe, ale wciąż bolało. Nie tylko to spowodowało dyskomfort, były 
też kable podpięte pod jej ciało. Sama nie byłaby w stanie określić bólu, jaki ogarnął 
ją po krótkiej chwili. Jeden z Nich – nie umiała ich nazwać – wprowadził niebieską 
substancję w jej żyły, gdyby tylko mogła oderwałaby go od swojej skóry. Jedyne, na 
co mogła sobie pozwolić w jej obecnej pozycji to wygięcie ciała w lekki łuk. Poczuła 
uderzenie, wraz z nim jej serce zaczęło szaleć. Starała się opanować sytuację, głęboko 
oddychając, nie czując żadnych zmian, po prostu zacisnęła powieki i odwróciła głowę.

Całe pomieszczenie dosłownie w kilka sekund pogrążyło się w ciemnej czerwieni. 
Maszyny podpięte pod kapsułę zaczęły wydawać z siebie przeraźliwe piski, których 
dłużej już znieść nie mogła. Nie znała powodu, przez który znalazła się na podłodze, 
gołymi kolanami dotykając zimnych kafelków. Pasy wcześniej trzymające jej ciało, 
mimo że wydawały się być bardzo stabilne, z upływem lat po prostu straciły swoją 
siłę. Nie miała czasu na głębsze przemyślenia, przywarła słabym ciałem do podłogi, 
drżąc od jej zimna. Leżała twarzą skierowana do ogromnych drzwi, które, jak zresztą 
się spodziewała, otworzyły się. W progu ujrzała mężczyznę, dziewczyna nie była 
jednak do końca pewna, czy to ten, który przed chwilą na niej eksperymentował. Nie 
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mogła uczynić niczego innego, jak po prostu czekać. Nieznajomy zbliżył się do leżącej, 
utrzymując bezpieczną odległość. Dostrzegła w nim dzielnego człowieka a zarazem 
kogoś, kto jej nie cierpi. Skąd mogła to wiedzieć? Przecież jest to ich pierwsze spotkanie.

Zdolna jest odczytać intencje człowieka po najmniejszych szczegółach, nawet 
tych najmniej widocznych, prawie że nieważnych. Jego wzrok zdradził jej wszystko, 
przepełniony nienawiścią, jednak gdzieś głębiej wyczuwała też strach, obawę. Tylko 
przed czym? Nie chciała zgadywać.

Nagle atmosfera uspokoiła się, nastała cisza. Do pewnego momentu, bowiem zza 
tych samych drzwi wyłonił się drugi mężczyzna. Obaj wyglądali zupełnie inaczej, 
niekoniecznie mowa tu o twarzach. Przepełniony złością mężczyzna stojący bliżej 
dziewczyny przypominał jej medyka, jakiego kiedyś widziała, wędrując po ulicach 
ludzkiego świata. Był bardzo wysoki, a jego nos zdobiły okulary, udające tylko wy-
konane ze srebra. Srebro nie jest takie nieczyste, ona wie o tym najlepiej. Drugi zaś 
był ubrany jak normalny człowiek, kiedyś widziała wiele takich istot. Szczególnie jej 
uwagę zwrócił granatowy, sięgający do kolan płaszcz. Wydawało jej się, że widziała 
już wszystkie twarze świata, w snach czy na jawie. Tylko, że ona w tym momencie nie 
mogła przypomnieć sobie nawet swojego imienia!

– Ty, dobry jesteś, Agme. – na ustach nieznajomego pojawił się ledwie dostrzegalny 
uśmiech, zaś mężczyzna w białym fartuchu zwany Agme, który był zajęty aż do tej 
chwili obserwowaniem dziewczyny, a raczej stopniowym zabijaniem wzrokiem, zwró-
cił się do osobnika za sobą i chociaż nie miał najmniejszego pojęcia o co chodzi, rzekł:

– Nie zostałeś przypadkiem zwolniony, Jungkook? Byłem pełen nadziei, że już nigdy 
nie będę musiał oglądać twojej twarzy, przyjacielu drogi.

– Humorek nadal stoi w miejscu – odparł. – Przechodziłem obok i postanowiłem 
zajrzeć. Uwierzyłbym, że radzisz sobie jak zwykle wspaniale, ale nie dzisiaj.

– Radzę sobie wyśmienicie, dopóki moje oczy nie ujrzą twojej osoby, Jungkook. – 
westchnął ciężko. – Jestem odrobinę zajęty, jakbyś nie zauważył.

– No cóż – Jungkook począł bić w dłonie. – Jak już wspominałem, przyjacielu, nie 
dzisiaj – zaśmiał się głośno.

Agme spojrzał na niego zdejmując z nosa swoje okulary. Szybko zerknął w stronę 
dziewczyny, która w trakcie rozmowy obu tych ludzi zdążyła wstać na równe nogi. 
Jungkook widząc podejrzliwą minę swojego rozmówcy, wydął dolną wargę, rozglądając 
się po wnętrzu. Po chwili namysłu rzekł ochrypłym głosem:

– Obiekt BPI1 należy do mnie. Myślę, że pora zakończyć zabawę w eksperymentowanie.
Agme myślał, że się przesłyszał. Z tego też powodu wytrzeszczył swoje niewielkie, 

niebieskie oczy. Zeskanował wzrokiem mężczyznę stojącego przed nim. W tym mo-
mencie w jego głowie przelało się masę pytań, w końcu zapytał:
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– Jakie prawo pozwala ci przejąć opiekę nad obiektem, w dodatku tak cennym?! 
Pracowałem nad nią od pierwszego dnia, do dzisiaj. I to po to, aby dokładnie dowie-
dzieć się, kim ona jest. To były szczególnie badania, musiałem robić, co robiłem, bo 
inaczej nie dowiedziałbym się o pewnych rzeczach.

Jungkook uśmiechnął się pod nosem, z kieszeni swojego eleganckiego płaszcza 
wyciągając kartkę papieru, która okazała się być nakazem. Po minucie odparł:

– To prawo pozwala mojej osobie na takie oto kroki.
– Ten drań, naprawdę!
Mężczyzna nie mógł zrobić już nic, gdyby nie fakt, że żyją w miejscu o tak za-

ostrzonym prawie, na pewno byłby gotów je złamać i sprzeciwić się temu nakazowi. 
Postanowił się oddalić, lecz zanim to zrobił, obserwował kroki, jakie ma zamiar wyko-
nać Jungkook. Jak też się spodziewał, zrobił on poważny błąd, bowiem nieuzbrojony 
w żadną wiedzę o dziewczynie chciał ją stąd po prostu zabrać. Agme, nie czekając 
dłużej, po prostu wykrzyknął:

– Głupcze ! Nie możesz jej dotykać – zatrzymał rękę mężczyzny.
– Co cię napadło, Agme? – zapytał zaskoczony.
– Chcesz umrzeć? Nie zdajesz sobie sprawy, z jaką potężną istotą masz do czynienia! 

Jeżeli jej dotkniesz, możesz umrzeć. Jej ciało nie jest w stanie na razie tego kontrolować.
Te słowa zwróciły uwagę dziewczyny, nie stała obojętnie, a wlepiła swój wzrok 

w wysokiego mężczyznę w fartuchu lekarskim. W międzyczasie obaj wymienili się 
zaniepokojonymi spojrzeniami.

Wydawało się, że jej serce zatrzymało się na kilka sekund, bowiem zlękła się tego 
mężczyzny zwanego Agme. Kiedy on prawdopodobnie wiedział o niej wszystko, ona 
stała się bezsilna i nie wiedziała nic o świecie, w którym jest i o ludziach, którzy znaj-
dują się w jednym miejscu razem z nią! Jej wyraz twarzy momentalnie uległ zmianie, 
jej oczy zabłysły. Mężczyzna w fartuchu zląkł się tego, co nie zdziwiło jej ani trochę. 
Nie musiała czekać długo, ponieważ jak na zawołanie mężczyzna opuścił to miejsce, 
nie dodając już ani słowa.

* * *

Dziewczyna nadal siedziała tam, gdzie zostawił ją Jungkook. Przetarł czoło palcami. 
Znał dziewczynę bardzo krótko, zaledwie tydzień i pomimo tego wiedział, że można 
było jej powiedzieć wszystko. Zdawał sobie sprawę, że szanse na usłyszenie choć 
cichego dźwięku z jej strony były żadne.

Mężczyzna podejrzewał, że ta istota, którą niedawno zamknął, ma za sobą niezwykle 
tajemniczą i przerażającą przeszłość. Jej oczy bowiem nie bały się spoglądać gdziekol-
wiek. Nie znała tego świata, jest on tym nowym. Niejeden zapytany o jakiekolwiek 



170

Gimnazjum

życie poza tym miejscem nie zna innego. Zostali odcięci od mroku. I dopóki żyje 
ostatni człowiek, Ziemia wciąż będzie istnieć.

– Wiesz, dlaczego cię tam zamknąłem, prawda? – zapytał ostrożnie Jungkook. Spoj-
rzał on na dziewczynę, która jedynie siedziała skulona pod ścianą, swoimi ciemnymi 
oczami obserwując każdy jego ruch. Przeleciał go strach, nie było żadnego powodu 
do zdziwienia, że odpowiadała jedynie obojętnym wzrokiem, ale tu chodziło o coś 
zupełnie innego.

– Muszę dbać o to, aby nic ci się nie stało. Tak, wspominałem już o tym. Jeżeli 
władze centralne dowiedzą się, że tu jesteś, będziemy mieli problemy, szczególnie ty. 
Pamiętam, jak niedawno pojmali jednego z naszych. Przerobili go na o wiele gorszą 
maszynę, niż był wcześniej. Produkcja sz… – przerwało im nagłe pukanie do drzwi, 
przez które o mało nie zleciał z miejsca.

– Nie przeszkadzam? – w progu pojawił się mężczyzna z dosyć miłym wyrazem 
twarzy. Jungkook nie był zadowolony, widząc go w swoim gabinecie, dlatego też od 
razu wstał.

– Nie – szepnął w odpowiedzi. – Co słychać Jimin?
Mężczyzna zignorował pytanie, zamykając drzwi. Jego wzrok od razu powędrował 

w stronę dziewczyny. Nie zwracając uwagi na dalsze słowa, wziął ze sobą krzesło i przy-
sunął je do krat. Rozsiadł się na nim, wzdychając z zachwytem. Po chwili powiedział:

– To naprawdę ona? Niesłychane – czuł, jak szybko bije mu serce. Zwykle łącze-
nie w całość drobnych kawałeczków informacji, pozornie nie mających ze sobą nic 
wspólnego, nie było jego mocną stroną. Tym razem doznał gwałtownego olśnienia.

– Słuchaj, a jeśli to jest człowiek? Czerwona krew, żywe, bijące serce… – wyrzucił 
z siebie, a na jego twarzy gwałtownie pojawił się szeroki uśmiech.

– Czy na pewno wszystkie kable w twojej głowie są podłączone tak, jak trzeba?
– A co mają moje kable do tego, co teraz powiedziałem? – zapytał oburzony.
– Spójrz na nią…
– Wygląda, jakby dopiero się narodziła – ocenił Jimin.
– Jesteś pewien?
– Tak, dlaczego pytasz?
– Świetnie, ktoś kto leżał martwy czterdzieści lat, wygląda jak nowonarodzony 

człowiek.
– Jungkook, po jaki alkohol sięgnąłeś? – zaśmiał się cicho.
– Nie pijam w pracy, mój drogi – powiedział, odwracając się na taborecie, odsuwając 

od siebie butelki, tak jakby chciał zapomnieć, że dokładnie trzy godziny temu wypił 
dwa piwa. – Cokolwiek, nieważne. Ta dziewczyna, sam nie wiem… – w jednej chwili 
zdobył uwagę Jimina.
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– Wiesz, jak jej na imię?
– Nie, nie znam jej tożsamości – sięgnął po jedną z butelek, oddzielając ją od pozo-

stałych. – I dopóki się nie odezwie, będę żył w niewiedzy.
Jimin spojrzał uważnie na swojego rozmówcę. Siedział zwrócony w jego stronę, 

wyprostowany, z miną niełatwą do rozgryzienia.
– O co pytała policja, kiedy wróciłeś z laboratorium?
– Te puszki? Na szczęście żadnych kłopotliwych pytań. Sam nie miałem im nic do 

powiedzenia, dziewczyna jest teraz ze mną – wzruszył ramionami z lekkim żalem 
w oczach.

* * *

Samochód wjechał przez potężną bramę, pod którą stała para stróżujących potworów. 
Była to tylko sekunda, wystarczająca, aby ich obraz mógł na długo pozostać w pamięci. 
Wysiadła tuż za Jungkookiem. Dwór był pusty, nie było w nim trawy, drzew, życia.

– Nie myśl o tym – szepnął do siebie Jungkook, zaciskając palce w kącikach oczu. 
Orientując się, że jest obserwowany przez dziewczynę, natychmiast zmienił postawę.

Był chłodny wieczór, choć nie wiedziała, czy to prawda. Kiedy tylko wychodzili 
na zewnątrz, nigdy nie widziała słońca.

Mężczyzna zdecydowanym krokiem ruszył w stronę budynku, przed którym się 
znajdowali. Pomyślał w pewnym momencie, że lepiej by się stało, gdyby ich tutaj 
w ogóle nie było. Ale nie miał wyboru.

Klamka zapadła, do środka wpuścił ich uzbrojony od stóp do samej głowy strażnik. 
Jungkook powiódł wzrokiem wzdłuż korytarza, który kończył się kolejnymi drzwiami. 
Mężczyzna zaczął się zamartwiać, chciał się wycofać. Spojrzał na dziewczynę, która 
nie zdawała sobie sprawy z powagi tej sytuacji. Ona odczuwała jego obawy, nie znała 
tylko powodu. Jungkook po chwili się odezwał:

– Nie wiesz, dlaczego tu jesteś, prawda? – zapytał.
Nagle dziewczyna odwróciła wzrok, ruszając naprzód i tym samym omijając Jung-

kooka. Jej serce zatrzymało się na chwilę. Usłyszała głos dobiegający zza tych drzwi. 
Ktoś wyraźnie ją wołał, mówił o niej.

– Nie możesz sama tam wejść! – krzyknął Jungkook.
On nie słyszał tego, co ona, jego serce było puste, oczy nie mogły ujrzeć tego, co 

prawdziwe, a uszy usłyszeć tego, co żywe. Nie był człowiekiem, był robotem. Tam 
za drzwiami przesiadywał ostatni człowiek na Ziemi. Dziewczyna weszła tam sama, 
drzwi za nią zamknęły się same.
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* * *

Po czasie oboje siedzieli w pokoju przesłuchań numer cztery, a szpule magnetofonu 
już się kręciły. Między nimi stały dwa kubki kawy z automatu. Żadna nie została 
tknięta. Pokój był mniejszy od tego, do którego zaproszono dziewczynę poprzednim 
razem. Wszystko to było elementem przedstawienia. Mniejsze pomieszczenie. Mniej 
powietrza do oddychania.

– Nie widzę żadnego sensu siedzenia w tym miejscu, straciłem już dobre kilka godzin 
na przyglądaniu się tobie. Jesteś totalnie niewzruszona tym, co dzieje się wokół ciebie, 
zaraz oszaleję – wstał z hukiem odsuwając krzesło, które zresztą zaraz leżało oparciem 
na podłodze. – Ostatni człowiek jest dla nas jedyną nadzieją na to, aby uwolnić się od 
mroku. Każdy z nas widział go tylko raz i zachował go w swojej pamięci najlepiej jak 
potrafi. Nie znamy jego prawdziwej historii, jak przeżył, jak udało mu się przywrócić 
nas do życia. Widzisz, kiedyś na Ziemi zapanował chaos, coś poszło nie tak. Ostatni 
człowiek dał nam szansę.

Dziewczyna, mimo że dostrzegała złość Jungkooka, starała się nie zwracać na 
to szczególnej uwagi. Odetchnęła cicho. Biła się z myślami, w jaki sposób mogłaby 
wyjść tej niezręcznej sytuacji. Spotkanie z ostatnim człowiekiem wcale nie sprawiło, 
że poczuła się gorzej. Poczuła coś dziwnego… to było… nie wiedziała, jak to nazwać. 
Do tej pory w jej uszach słyszała jego głos. Poznała jego imię, i domyślała się, że nie 
stało się to bez powodu.

Jej uwagę przykuła brązowa ramka ze zdjęciem przedstawiającym kobietę. Wycią-
gnęła rękę po nie, chwyciła przedmiot w swoje drobne, małe ręce, przecierając szkło, 
czyszcząc je z kurzu. Przyjrzała się fotografii z wielką dokładnością i zaciekawieniem. 
Jungkook, widząc jak dziewczyna spogląda na jego własność, zbliżył się do niej, nie 
spuszczając z niej wzroku.

– Dlaczego patrzysz tak na to zdjęcie? – spytał. – Jest śliczna, prawda? Miała na imię 
Jimun, gdyby była z nami, na pewno by cię polubiła – westchnął, czując jak łzy zbierają 
się w jego oczach. – Życie nie było dla niej żadnym wyzwaniem, uśmiechała się każdego 
dnia. Ludzie nienawidzili jej za to, kim była. Ale droga czarownicy musiała być kręta, 
pełna niebezpieczeństw. Ona różniła się od wszystkich innych magicznych stworzeń, 
kochała ludzi. Kiedy byłem jeszcze człowiekiem, spotkaliśmy się na studiach, to były 
najpiękniejsze czasy w całym moim marnym życiu. Pewnego dnia, kiedy już miesz-
kaliśmy razem, wyszła i już nie wróciła. Dowiedziałem się, że została zamordowana, 
ta wiadomość wytrąciła mnie z równowagi. Nie mogłem normalnie funkcjonować, 
największą głupotą było to, w jaki sposób odebrałem sobie życie… To nie jest ważne, 
ale nie spocznę, dopóki nie dowiem się, kto za tym stoi. Wróciłem do życia po latach, 
wtedy już to miejsce tak wyglądało. Bariera została wzniesiona, aby istoty z mroku 
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nie przedarły się do nas. Miałaś okazję rozmawiać z człowiekiem, wczoraj. To dzięki 
niemu tutaj jestem, tak jak my wszyscy. Musisz mi pomóc, pogubiłem się w całym 
życiu. A ty tak bardzo mi ją przypominasz.

* * *

Kiedy mijał Endrę w recepcji, zawołała, że w jego przegródce na korespondencję leży 
faks. Jungkook sięgnął po niego w przelocie. To była lista dotycząca spraw sprzed 
kilkunastu lat. Idąc w głąb korytarza, przebiegł wzrokiem nazwiska. Jednocześnie 
zastanawiał się, w jaki sposób mógł sprawić, żeby dziewczyna w końcu się odezwała, 
minął miesiąc. Gwałtownie zahamował.

To ostatnie nazwisko…
Nie miał powodu do zdziwienia, gdyż znał prawie wszystkie nazwiska z tej listy, ale 

zaniepokoiła go jedna rzecz. W ciągu sekundy znalazł się w innym gabinecie, otworzył 
pierwszą lepszą szufladę, grzebiąc we wszystkich możliwych teczkach. Znalazł tę jedną, 
w której znajdowało się to, co rzeczywiście wyobrażał sobie znaleźć.

– Zgadza się – szepnął do siebie, wyciągając przed siebie te same kartki. – Jeden ze 
śladów, które technicy znaleźli na ścieżce, to ślad dłoni bez palca serdecznego.

Natychmiast po powrocie do swojego gabinetu Jungkook wybrał numer do swojego 
przyjaciela. Po dwóch sygnałach mężczyzna odezwał się:

– Coś nowego?
– Przyjdź, proszę, tak szybko, jak możesz, nie jestem pewien, czy to jest to.
– Więc coś jest – zaśmiał się do słuchawki. – Będę za moment.
Zgodnie z zapowiedzią Jimin zjawił się natychmiast. Jungkook zlecił przyjacielowi, 

aby ten zamknął drzwi na klucz i zasłonił rolety tak, aby nikt nie widział, co właściwie 
robią. Mężczyzna zapalił jedynie lampkę stojącą na biurku po to, aby ta oświetliła 
dokładnie wszystko, co znajdowało się na blacie. Jimin zasiadł na krześle, czytając 
dokładnie każdy papier. Momentami przerywał, aby choć na chwilę spojrzeć na 
czarnowłosą, która w ciszy obserwowała mężczyzn zza krat.

– Skąd to wszystko masz? – zapytał, kątem oka spoglądając na przyjaciela. – Nie 
mów tylko, że wszedłeś tam, gdzie myślę…

– To nie ma znaczenia skąd i gdzie wszedłem – mruknął niezadowolony uwagą. – 
Powiedz mi lepiej, co o tym myślisz?

– Najpierw powiedz mi, co ma ten ślad do rzeczy? – wziął dwa zdjęcia, które na 
pierwszy rzut oka wydawały się być różne.

– Pamiętasz, kto stracił wtedy palec?
– Tak, Agme i co? Przecież ten człowiek teraz cieszy się z tego, że ma obie zdrowe 

ręce – zaśmiał się. Jimin po chwili jednak wytrzeszczył oczy. – Sugerujesz, że…
– Jiminie, nie wiem…
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* * *

– Brawo Sherlocku, który raz z rzędu zaliczasz wpadkę na tych samych błędach? – 
mruknął Jimin do swojego serdecznego przyjaciela, z którym ostatnimi czasy spędzał 
najwięcej nocy.

– Po prostu stąd wyjdź! – zareagował agresywnie Jungkook, padając całym ciałem 
na brzeg kanapy stojącej tuż przy oknie. – Za taką żałosną pomoc to ja dziękuję! – 
zerknął na Jimina, który był już bardzo blisko drzwi.

– Nie ma za co – uśmiechnął się smutno, opuszczając gabinet.
Gdy tylko mężczyzna zniknął, Jungkook złapał za jedną z leżących obok poduszek, 

ciskając ją sobie prosto w twarz. Pragnął za wszelką cenę stłumić swój żałosny krzyk. 
Po raz kolejny zawiódł samego siebie, czuł się okropnie z tak wielkim poczuciem winy. 
To, co zachowało się w jego wnętrzu, z każdym dniem, mijającym miesiącem stawało 
się szyfrem. On sam nie zdołał rozgryźć swojego mechanizmu.

– A ty! – wykrzyknął do dziewczyny, która jak co dzień spędzała czas w celi.
– Oczekiwałem od ciebie pomocy. Kiedy ja haruję, ty wciąż tylko patrzysz na mnie, 

w dodatku nic nie mówiąc, doprowadzasz mnie do czystego szaleństwa… – jego 
wargi drżały ze złości. Widząc, jak dziewczyna wstaje spod ściany, zagryzł policzek. 
Powstrzymując chęć powiedzenia czegoś, co mogłoby pogorszyć sytuację. Jednak 
po chwili dodał:

– Nie jestem nawet w stanie wyobrazić sobie, jak może brzmieć twój głos. Tak 
bardzo chcę go usłyszeć… – spuścił głowę, nabierając w płuca sporą ilość powietrza.

Dziewczyna drgnęła, smutne brzmienie głosu Jungkooka wzruszyło jej serce. Pod-
niosła się spod ściany, zbliżając się do krat. Westchnęła, delikatnie odgarniając włosy 
z ramion.

– Nie możesz mnie obwiniać za swoje błędy, Jungkook. Wciąż wybierasz ścieżki, 
które nie zostały wydeptane dla ciebie.

Już po pierwszych słowach głowa mężczyzny powędrowała w górę. Jego ciało 
ogarnęły mieszane uczucia. Odczuwał złość, strach, ale też był zawiedziony tym, że 
pierwsze słowa z ust dziewczyny brzmiały w ten sposób. Zaraz jednak się otrząsnął, 
wstał z miejsca, utrzymując bezpieczną odległość.

– Ty potrafisz mówić… – uśmiechnął się lekko wciąż utrzymując z dziewczyną 
kontakt wzrokowy. W odpowiedzi dziewczyna pokiwała głową. – Dlaczego dopiero 
teraz? – podniósł ton.

– Nie mówiłeś wcześniej, że chcesz mnie słyszeć – wzruszyła ramionami. – Wybra-
łam milczenie, musiałam być bardzo ostrożna. Dlatego też tylko cię obserwowałam… 
Czy mógłbyś otworzyć?

– Proszę?
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– Chcę stąd wyjść.
– Dlaczego?
– Zimno tu… – przetarła ręce rozglądając się dookoła.
Jungkook zaczął szukać odpowiednich kluczy, którymi mógłby otworzyć celę. 

Zagłębił się w wnętrzu swoich biurowych szafek, przewracając całą ich zawartość do 
góry nogami.

Zwyczajnie podeszła do metalowych krat obejmując je dłońmi, przymknęła oczy, 
skupiając się na kilku słowach.

– Mam je… – szepnął do siebie unosząc rękę. Uśmiech zniknął z jego twarzy, gdy 
zamiast metalowych krat ujrzał kamienny proch.

– Nie pytaj – powiedziała, błądząc wzrokiem po całym gabinecie.
– Miałem spokojnie wracać do domu… bez żadnych innych wrażeń – rozłożył ręce, 

patrząc pytająco w stronę dziewczyny.
– Chciałeś mnie tu zostawić?
– Nie, tylko… eh, tak chciałem – położył rękę na karku.
– Dobrze, a więc pójdę z tobą, mój opiekunie. Sam powiedziałeś, że musisz o mnie 

dbać, aby nic mi się nie stało – rzuciła z zadowoloną miną, krzyżując ręce na piersi. 
Mężczyzna pokręcił głową. Wskazał na drzwi, przez które oboje zaraz wyszli na ko-
rytarz. Z piętra szesnastego zjechali windą na sam dół. Do domu Jungkooka droga 
była prosta i zarazem krótka. Było to niecałe dwadzieścia minut w jedną stronę. Ulice 
były prawie puste. Błądziły po ciemnych zakamarkach jedynie te nocne istoty. Szli 
chodnikiem w niewielkiej odległości od siebie, w ciszy. Jungkook zdążył się chyba 
do tego już przyzwyczaić, ponieważ każdy dzień wyglądał tak samo – on opowiadał, 
ona słuchała.

– Jungkook… – szepnęła dziewczyna, a gdy uzyskała uwagę mężczyzny, dodała 
szybko. – Już tyle razy wychodziłam na zewnątrz, ale nigdy nie ujrzałam słońca. Gdzie 
ono jest?

Mężczyzna spojrzał w górę i choć nie do końca zrozumiał, o czym ona mówi, starał 
się znaleźć odpowiedź. Ten świat został oddzielony poprzez czary, magiczna bariera 
chroniła to miejsce przed mrokiem, który panował poza nią.

– Czym jest słońce? – zapytał.
– Jest ono czymś niewyobrażalnie pięknym, nietykalnym i niemożliwym do zdoby-

cia. Jego blask dociera do każdego miejsca na Ziemi. Jest ono szczęściem, obdarowuje 
wszystkich dookoła ciepłem. Z Ziemi wygląda ono tak drobno, nie jestem w stanie 
przyrównać go do czegokolwiek, ponieważ…

– Jungkook! – tuż zza rogu wybiegł Jimin. Podbiegł do swojego przyjaciela, starając 
się uspokoić oddech. Jego twarz nabrała rumieńców. Jungkook poklepał go po plecach, 
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powtarzając w kółko, aby najpierw odsapnął, a następnie przeszedł do rzeczy. Męż-
czyzna pierwszy raz widział go tak przejętego. Jego wyraz twarzy mówił sam za siebie.

– A – Agme… – wysapał. – Agme, on… my naprawdę źle grzebaliśmy, byłem tak 
przekonany, że to on… W sumie myśleliśmy tak obaj. Prawda, dowody wyraźnie 
prowadzą do niego, ale Jungkook – w tym czasie jego ciało było w laboratorium. 
Ktoś pracował nad jego sercem – opowiadał wymachując rękami. – To jeszcze nic, 
pogrzebałem trochę w starych aktach, które dostałem niedawno.

– Pogrzebałeś? W jakich znowu aktach, które niby dostałeś, Jimin?!
– Aish, no dobra, wkradłem się do systemu głównego. Ale słuchaj, przeszukałem 

połowę katalogów ze szkół wyższych. Znalazłem to, na co nawet nie myślałem, że 
wpadnę. Kim TaeHyung, był człowiekiem szlachetnej krwi. Jego rodzice byli tyranami. 
Zaraził się od nich nienawiścią do wiedźm, wróżek, czarownic i innych magicznych 
stworzeń. Nie jeden raz miał z nimi do czynienia. Podobno będąc na trzecim roku 
studiów, oszalał. Nie znam dalszej historii, bo reszta plików zaginęła.

– Teraz to wszystko straciło sens – wyszeptał niespokojnie Jungkook. Kiedy spo-
strzegł, że w pobliżu nie ma dziewczyny, był bliski wybuchu. Zaczął ją wołać w każdy 
możliwy sposób, biegając wokół.

Wpadł do parku. Mijając się z kolejnymi posągami, w oddali ujrzał w końcu swoją 
zgubę. Podbiegł do niej, niebezpiecznie zmniejszając odległość między ich ciałami. 
Kiedy chciał złapać ją za ramiona, ta odwróciła się, krzycząc przeraźliwie.

– Chcesz umrzeć?!
– Ona mówi… – Jiminowi z zaskoczenia opadła szczęka. Jednak gdy przybysze 

spojrzeli w górę, powaga pojawiła się na ich twarzach jak za klaśnięciem w dłonie.
– To koniec bariery – zwrócił uwagę Jungkook. – Jesteśmy na zakazanym terenie. 

Jak tu weszłaś?
– Tak samo jak wy. – odparła.
– Aish, no tak.
Cała trójka stała teraz przed ogromnym starym domem, który – nie trudno było 

zauważyć – został wybudowany w starym, eleganckim stylu. Wskazywały na to choćby 
zdobienia widoczne z daleka. Uwagę Jimina przyciągnęły ptaki latające dosyć nisko.

– Nie widziałem ptaków od bardzo dawna… zwykłe zwierzę jak pies czy kot nie 
przeżyje tu dnia.

– Sprawdźmy ten dom – wyrwał Jungkook. – Nie stoi tu przecież bez powodu.
– Żartujesz! – prychnął Jimin.
– Chodźmy – odparła dziewczyna, zwracając ku domowi pierwszy krok.
– Wolałem, jak milczałaś – jęknął brunet, idąc za przyjacielem.
Zatrzymała się dopiero przy drzwiach, do których trafili, wchodząc po kilku 
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schodkach. Jungkook szarpnął za klamkę. Ku ich zaskoczeniu drzwi były otwarte. 
Weszli śmiało do środka, dookoła latało mnóstwo kurzu, który osiadał na ich ubra-
niach. Każde z nich wzrokiem badało każdy zakamarek. W końcu Jimin zatrzymał 
się na wystawie cennych strzelb myśliwskich.

– Aish, ile bym dał, aby takie wisiały u mnie w salonie. Co sądzisz? – zwrócił się do 
przyjaciela, chwytając za jedną z nich.

– Odłóż to i przestań się wy… – głos Jungkooka urwał się, gdy podłoga pod nimi 
zapadła się, ujawniając schody prowadzące gdzieś na dół. – Noo… Myślałem, że zajmie 
nam to o wiele więcej czasu – ruszył do przodu.

– Nawet mi nie podziękuje! – powiedział do siebie Jimin, odkładając strzelbę na 
miejsce.

– Pomarzyć sobie możesz! – wykrzyknął Jungkook.
– Aish, ten drań! – zaśmiał się brunet.
– Nie myśl, że tego nie słyszę!
W głowie Jungkooka roiły się setki myśli. Zmagał się z każdym marnym szczegó-

łem. Jego świat momentalnie zamknął się w ciemnościach. Zszedł na sam dół, szu-
kając czegokolwiek. Kiedy usłyszał jęki swojego przyjaciela, ciśnienie podskoczyło 
mu z nerwów. Nieoczekiwanie to zimne pomieszczenie, w którym stali w totalnym 
bezruchu, rozjaśniło się. Obaj mężczyźni spojrzeli w stronę dziewczyny, która stała 
pod jedną ze ścian. Wszystko wydawało się być w porządku, gdyby nie fakt, że z jej 
dłoni wznosił się żywy ogień.

Z oczu Jungkooka można było wyczytać, że ogarnia go strach. I tak właśnie było. 
Jego przyjaciel chciał coś powiedzieć, jednak ten w porę zakrył mu usta dłonią, jed-
nocześnie przykładając palec wskazujący do swoich ust na znak, by pozostał cicho. 
Mógł się domyślić, że dziewczyna wolała pozostawić to bez żadnego komentarza.

– Co tu jest napisane? – zapytał dotykając ścian, na których widniały stare chińskie znaki, 
których on niestety nie potrafił rozczytać. Spostrzegł, iż mimo że dziewczyna go słuchała, 
to w tym momencie jego obecność nie wpływa korzystnie na sytuację, więc odszedł.

Jeździła dłonią po znakach, poruszając jednocześnie ustami. Dziewczyna skończyła 
tuż przy ogromnych wrotach, których nie ruszy nawet największa siła. Uklęknęła przed 
nimi, nie wiadomo skąd wyciągając złoty sztylet. To, co miała przed sobą, zwane było 
rytualnymi kręgami. Jeden z trzech, jak się domyśliła, musiała przeprowadzić sama. 
Przycisnęła więc złote ostrze do wewnętrznej części dłoni, przeciągając go z jednego 
końca do drugiego. To spowodowało, że powstała rana zaczęła momentalnie krwawić. 
Jungkook, widząc jak dziewczyna odrzuca przedmiot za siebie, zareagował natychmiast, 
stając tuż za nią. Ta zaś ściskała dłoń z całych sił, nie zwracając szczególnej uwagi 
na ogarniający ją ból. Po niecałej minucie krąg był odpowiednio pokryty jej krwią.
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Wrota w końcu otworzyły się, już po przekroczeniu progu dało się wyczuć unoszący 
się odór gnijącego mięsa. Jimin zdjął z jednej z kolumn pochodnię prawdopodobnie 
tylko po to, aby poczuć się bezpieczniej. Jungkook rozejrzał się po sali, w końcu jego 
wzrok utkwił na suficie. Przepełnione tak niedawno strachem oczy zalewały się teraz 
łzami. Jimin uczynił to samo co przyjaciel, zaraz bardzo tego żałując. Bowiem nad 
nimi wisiało brutalnie skatowane, przykute do grubych łańcuchów ciało Jimun.

Przez całą salę przeszedł nieprzyjemnie chłodny wiatr, który zatrzasnął w jakiś 
sposób wrota i w dodatku zgasił każde możliwe źródło światła.

– Jungkook, co się tu dzieje?! – zapytał Jimin, czując, jak zaczyna panikować.
– Sam chciałbym to wiedzieć – jęknął.
– Tak długo wyczekiwane spotkanie… – brzmienie nieznajomego głosu rozniosło 

się razem z echem czyichś kroków. Zza jednej z kolumn wyłoniła się dobrze znana 
im wszystkim postać.

– Ostatni człowiek… – szepnął zaniepokojony Jimin.
– Nie powinniście grzebać w starych śmieciach – uśmiechnął się.
Jego oczy w końcu zabłysnęły, rozłożył ręce, odchylając głowę do tyłu. Jego ciało 

ogarnęła potężna, oślepiająca wręcz kula blasku. W tamtym momencie w serce dziew-
czyny uderzyło coś niezwykle silnego. Upadła na ziemię, wspomnienia, całe życie, 
to wszystko naraz przeleciało jej przed oczami. Szczególnie tamten ostatni dzień…

– Akwodo… – wyszeptała słabym głosem unosząc głowę.
– Nabi – tak, teraz wiedziała, że to jej imię.
– Co zrobiłeś z jego ciałem? – zapytała, łapiąc się za serce.
– Oddał mi je, łączyło nas tak wiele. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Aish, jakie to 

wspaniałe uczucie, od zawsze był on moją bratnią duszą. Obaj pałaliśmy nienawiścią 
do tej jednej magicznej, fałszywej istoty. Jimun, tak. Zrujnowała mu życie, dopro-
wadzając do czystego szaleństwa. W końcu poniosła konsekwencje za swoje czyny.

– Ty ją zamordowałeś! – wykrzyknął Jungkook, nie powstrzymując łez, one same 
wyznaczały szlaki na jego policzkach.

– Nie, to był TaeHyung. Ja pomogłem mu osiągnąć swój cel. Gdybyś tylko poznał 
prawdę, spoglądałbyś na to zupełnie inaczej.

– Nie kłam, głupcze!
– Waż słowa!
– Kim jesteś? – zapytał ostrożnie Jimin.
– Młodzieńcze, jam jest Akwodo. Ten, który przywrócił was, ludzi, do dalszego 

życia. Jam poświęcił i naraził swoje życie, sprzeciwił się ciemności, abyście mogli 
istnieć. To ja wzniosłem barierę i uratowałem was od Najwyższego. – odpowiedział 
zgodnie z prawdą, ujawniając spod blasku swoje oblicze.
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Dziewczyna spojrzała mu prosto w oczy. Wyglądał dokładnie tak, jak go ujrzała za 
pierwszym razem. Nieskazitelna, blada cera. Potężne, krucze skrzydła które poruszały 
się niewyobrażalnie wolno. Czarna czupryna rozwiana przez wiatr i równie ciemne 
kosmyki włosów opadające na czoło. Ciemne, skośne oczy.

– Upadły anioł… – wyszeptała, kręcąc głową.
– Ona była istotą, która zagrażała wam, dawnym żyjącym na Ziemi ludziom. Robiłem, 

co w mojej mocy, aby ją powstrzymać. Robiłem straszne rzeczy, bo musiałem. Bóg nie 
chciał mnie słuchać. Wysłuchał kogoś innego – tu spojrzał znacząco na Nabi. – lecz 
teraz to nie jest ważne. Wypełniłem swoją misję. Nabi, wróć ze mną! – Zwrócił się do 
dziewczyny, która wciąż nie podnosiła się z ziemi.

– Pozwól duszy Jimun opuścić ciało. Przez te lata, jestem pewna, że odbyła już 
należną jej karę – odparła cicho. – Jestem demonem – powiedziała to, jakby musiała 
przekonać samą siebie, że wreszcie się odnalazła.

– Co zrobisz, jeśli to uczynię?
– Wtedy wrócę z tobą, pomimo tego, na jakie niebezpieczeństwa zechcesz mnie 

wystawić – podniosła się, chwiejąc się przez krótką chwilę.
– Co ty robisz?! – wykrzyknął Jungkook wyciągając rękę w stronę dziewczyny 

zmierzającej ku upadłemu aniołowi. – Nie możesz odejść!
– Ratuję cię, was wszystkich. Abyś w końcu spokojnie zasnął, ujrzał słońce i cieszył 

się nim tak samo jak ja – uśmiechnęła się smutno, będąc już krok przed piękną istotą. 
Wyciągnęła obie ręce w jej stronę. Wiedziała, że tylko ona tak naprawdę była odpor-
na na jej dotyk. Żyła z darem, który traktowała przez całe życie jak klątwę, zesłaną 
przez samego Boga. Była zagrożeniem dla samego Lucyfera, swego ojca. Jej moc była 
potężniejsza niż ta, którą posiadał on sam.

– Nabi – usłyszała za sobą głos Jungkooka. Odwróciła się, obserwując jak mężczyzna 
stawia małe kroki w jej stronę.

– Żyj spokojnie – ukłoniła się. – Żegnaj Jungkook.
– Żegnaj – wyszeptał, patrząc za dziewczyną znikającą w ramionach upadłego anioła.
Akwodo słowa dotrzymał, jak rzekł – tak się stało. Wszystkim istotom, które kie-

dykolwiek zobaczyły jego czy to w postaci ostatniego człowieka, czy Nabi, wymazał 
pamięć. Tak, aby już nikt nigdy nie mógł mówić o tych dwóch niezwykłych istotach.

Co wydarzyło się potem, nikt tego już nie wie. Nawet kochająca słońce Nabi, druga 
córka Lucyfera siedząca w tym momencie wiernie u boku Akwodo.





Prawdziwa historia
◆ 

Kacper Milewicz 

28 kwietnia roku 1983. Godzina 21:47. Siedziałem wtedy w swoim gabinecie. 
Przeglądałem zdjęcia moje i mojej narzeczonej, popijając wywar ze sztucznie 

produkowanej krwi (nienawidzę ludzkiej, a zwierząt nie mam zamiaru ranić).
Wtedy nagle z mojego przenośnego radia usłyszałem głos policjanta:
,,Detektywie Stoker! Tutaj komendant Egon! Mamy sprawę dla pana! Proszę przy-

jechać pod Elm Street 243.Bez odbioru.'' Po jego głosie już stwierdziłem, że plan 
oglądania moich świętej pamięci kuzynów w horrorach brytyjskiego Hammera nie 
zostanie zrealizowany przez następny tydzień. Zamieniłem się więc w nietoperza 
i poleciałem jak najszybciej na Elm Street 243. Lot zajął niecałe pół godziny. Na 
miejscu zobaczyłem 4 radiowozy, a przy jednym stał Egon – pierwszy policjant kra-
snal w Grimmowie.

– No przybyłeś w końcu! Już mieliśmy zabierać ciało.
– Co się tu wydarzyło?
– No właśnie po to tu jesteś, by to sprawdzić. Jaś z Małgosią podczas spaceru zna-

leźli tu ciało jakiegoś chłopaka. Tak go zmasakrowano, że nawet Andersen nie może 
zidentyfikować, do kogo należy to ciało.

– Niech zgadnę. Muszę zobaczyć, kto zginął, kto go zabił i dlaczego.
– Dobrze zgadłeś.
– Jakoś mnie to nie dziwi.
– Dobra Stoker, masz pięć minut na identyfikację, bo zaraz zabieramy ciało do 

zakładu Baby Jagi, by przetrzymała truchło do czasu pogrzebu.
– Pięć minut powinno mi wystarczyć.
Po rozmowie Egon udał się do radiowozu i wyjechał do komendy, a ja przekroczyłem 

żółtą taśmę, za którą leżało przykryte ciało.
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Odkryłem białą folię i ujrzałem ofiarę. Egon miał rację, co do stanu nastolatka.
Był cały zakrwawiony, nie posiadał pięt (ktoś wcześniej je odciął),klatka pier-

siowa nosiła ślady po pazurach, a oczy były wydłubane. Posiadał również bardzo 
charakterystyczną bliznę na uchu. Doskonale wiedziałem, kto też miał taką bliznę. 
Był to Emmanuel – syn Kopciuszka. Biedny chłopak. Przecież nie miał nawet jeszcze 
25 lat. „No dobra! Muszę się popytać matki ofiary, może ma coś w tej sprawie do 
powiedzenia” – pomyślałem, po czym udałem się do Kopciuszka. Od Elm Street 
243 do jej pałacu nie było dużej odległości, więc po 10 minutach stałem już pod jej 
wrotami. Chwyciłem za pobliski młotek i zastukałem (tak to jest, jak chcesz mieć 
w domu jak najbardziej oryginalny dzwonek ). Otworzyła mi jej córka Loretta, po 
czym zawołała rodzicielkę.

– Hej, Kopciuszek ! Dawno się nie widzieliśmy!
– Witaj Stoker! Faktycznie dawno się nie widzieliśmy! Kiedy to było? Na osiemna-

stych urodzinach Emmanuela?
– Być może. Niestety, ja tu właśnie w jego sprawie.
– Odnaleźliście go?
– A co, zaginął?
– Tak! Dwa tygodnie temu wyszedł z domu i do teraz nie wrócił.
– Mógłbym wejść? Bo to nie jest rozmowa przy drzwiach, a sam nie wejdę. Wiesz, 

jakie mam zasady.
– No dobrze. Wejdź.
Tak też uczyniłem. Poprowadziła mnie przez ozłocone korytarze do dość skrom-

nego salonu (jej były mąż, który zostawił zamek lubił, jak salony są mało bogate, bo 
według niego to oddawało magię rozmów).

Usiedliśmy na kanapie, jej córka zaparzyła herbatę i zaserwowała ją wraz z ciastecz-
kami. Oczywiście dodałem sztuczną krew, bo smak herbaty dla wampira bez krwi 
jest porównywalny do smaku ziemi, a mało znam takich osób, które lubią jeść glebę.

– No więc cóż to mój Emmanuel znowuż uczynił?
– No cóż, jak Ci to powiedzieć. On……on nie żyje. Został zabity.
Nie potrzebowałem ani chwili, by usłyszeć powtarzane pytania typu „Jak to?” 

i „Dlaczego?” przeplatające się z histerycznym płaczem. Próbowałem ją uspokoić, ale 
jako że nie dawałem rady, to zrobiłem to po swojemu, czyli zahipnotyzowałem ją, by 
nie płakała oraz żeby była spokojna, dopóki jestem w jej domu.

– No dobrze, Kopciuszku. Odpowiesz mi na kilka pytań, które pomogą mi znaleźć 
zabójcę twojego syna. Pierwsze pytanie: Czy Emmanuel miał jakichś wrogów?

– Nie. Był to bardzo miły, uczynny i spokojny chłopak. Nie znam nikogo, kto mógłby 
chociaż trochę go nie lubić.
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– Drugie pytanie: Gdy znaleziono Emmanuela martwego, jego pięty były odcięte, 
a oczy wydłubane. Czy to może mieć coś wspólnego z jego historią?

– Odcięte pięty i wydłubane oczy?
– Owszem.
– Te 2 elementy są mocno związane z naszą rodziną. Pamiętasz może, kiedy zgu-

biłam pantofelek?
– No pewnie, że pamiętam. Ciężko tego nie pamiętać.
– No to wtedy, gdy książę poszukiwał właścicielki bucika, moje siostry odcięły so-

bie pięty, by ich nogi mogły się zmieścić do pantofelka. Kiedy odkryto ich kłamstwo, 
rozkazano gołębiom wydłubać im oczy.

– Że co? Czy przypadkiem czegoś nie przekoloryzowałaś? Wiele razy słyszałem 
twoją historię i ani razu nie słyszałem o siostrach odcinających sobie pięty i o gołębiach, 
które w ramach kary pozbawiają ich oczu!

– To, co słyszałeś, to tylko bajka. Złagodzona historia, która ma zakryć krwawą 
prawdę.

Nie słyszałeś o zasadzie Disneya ? Po tym, jak poznał oryginalne dzieje większości 
mieszkańców, rozkazał burmistrzom Grimmowa oddać prawa do początków obywa-
teli tego miasta w jego ręce, by mógł je zataić oraz zamienić je na bajeczki dla dzieci. 
Początkowo tylko Wilhelm Grimm się nie zgadzał, jednak po groźbach Disneya 
zgodził się razem ze swoim bratem Jacobem. Niestety nie było łatwo z wcieleniem 
planu przekoloryzowania miasta, ponieważ wiele postaci z oryginalnych historii 
Braci zmarło. Jednak Disney poradził sobie, zastępując nieżyjące już persony inny-
mi. Dlatego możesz zobaczyć Czerwonego Kapturka podczas zakupów, pomimo 
że prawdziwy Kapturek został strawiony przez wilka dobre 50 lat temu. To dlatego 
pływając po pobliskim jeziorze, możesz ujrzeć Małą Syrenkę, chociaż zrzuciła się do 
morza z rozpaczy. To miejsce kryje tajemnicę, Stoker. I to wiedzą tylko Ci, którzy 
swoje przygody przeżyli. Reszta jest zamy….

Kopciuszek nie dokończył zdania, ponieważ usłyszała okropny krzyk należący do Lo-
retty wydobywający się z zewnątrz. Wybiegliśmy na dwór w trybie natychmiastowym.

Ujrzeliśmy martwe ciało. Jak poprzednie, które ujrzałem również całe zakrwa-
wione, jednak z wielkimi różnicami. Tym razem ofiarą była kobieta, na oko już miała 
ukończone 19 lat. Miała wyryty otwór na klatce piersiowej. Gdy przyjrzałem się bliżej, 
okazało się, że nie było w środku płuc oraz wątroby. Usta dziewczyny były otwarte, 
co oznaczało, że wycinano jej wnętrzności na żywca.

– Kopciuszku, możesz się temu przyjrzeć?
– Wybacz, nie mogę ! Jak tylko widzę tyle krwi z bliska, od razu mdleje.
– To chociaż możesz mi pomóc?
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– W czym?
– Powiedziałaś, że śmierć twojego syna jest związana z twoją historią oraz z two-

imi siostrami. Czy wycięte płuca i wątroba ma jakiś związek z jakimś obywatelem 
Gimmowa?

– Poczekaj, niech pomyślę….A tak! Ma to coś wspólnego ! Pamiętasz może historię 
Królewny Śnieżki? Tę łagodniejszą?

– Tak, znam. Zła macocha kazała myśliwemu wyciąć serce jej przybranej córki, by 
mogła być najpiękniejszą kobietą na świecie. Ten zaś tego nie robi, a Śnieżka ucieka 
do chatki. A potem krasnoludki, zatrute jabłko, książę całujący Królewnę i… żyli 
długo i szczęśliwie.

– No właśnie. W tej prawdziwej wersji macocha kazała wyciąć nie serce, a właśnie 
płuca i wątrobę. Nie wiem, czy to też przydatne, ale macocha miała te organy zjeść 
na obiad.

– Myślę, że to jest bardzo przydatne.
Wtedy nagle przybyły 4 radiowozy i 1 karetka. Te same co poprzednio. Z jednej 

z nich wyszedł Egon.
– Nosz cholera dickensowa! Kolejny trup! Na szczęście widzę, że nie musiałem 

ciebie wzywać, Stoker – rzekł Egon.
– Witaj!
– Zaraz, zaraz! – krzyknął Kopciuszek
– Jesteś krasnalem pracującym w policji?
– A co!? – odpowiedział Egon.
– To, że krasnal, to nie może nosić niebieskiego munduru i złotej gwiazdki!? Ja ro-

zumiem, że są stereotypy o nieopanowaniu krasnali i w ogóle, ale ja tu dużo zrobiłem 
dla miasta!

– On ma rację – rzekłem.
– Przecież to on ocalił nas przed wścieklizną trzech niedźwiadków oraz przed 

rozwaleniem całej gospodarki przez Titeliturego.
– W takim razie wybacz, komendancie, za ten naskok, ale wie pan. Nie mam dzisiaj 

spokojnego dnia.
– Wybaczam Ci. No dobra, Stoker! Czegoś się dowiedziałeś o naszym mordercy?
– O dziwo, dość dużo. Morduje on dzieci mieszkańców Grimmowa, i to tylko tych 

znanych. Pierwsza ofiara to syn Kopciuszka. Miał on odcięte pięty, wydłubane oczy 
oraz ślady pazurów, chociaż ważne są te 2 pierwsze ślady. Mają one bowiem związek 
z historią Kopciuszka, a dokładniej z jej siostrami.

– Chodzi ci o tę prawdziwą historię Kopciuszka?
– Znasz ją?
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– Słyszałem pogłoski o tej zasadzie Disaneya czy jak mu tam..
– Druga ofiara zaś ma wycięte płuca oraz wątrobę. Ta zaś ma związek…
– Z historią Królewny Śnieżki. Tak, wiem. Wbrew pozorom bardzo dobrze znam 

te wszystkie pierwotne dzieje.
– Więc nie muszę nic tu dodawać.
– Stoker, posłuchaj mnie. Czy coś Ci tu nie śmierdzi?
– To znaczy?
– Dwa tygodnie temu zgłoszono zaginięcie Emmanuela. Dzień później zaginięcie 

Śnieżki Junior.
– Podejrzewasz, że te dwie ofiary były porwane jednocześnie?
– Nie sugeruję, tylko wiem.
– Słuchaj, Egon. Potrzebuję więcej danych na temat ''prawdziwych'' historii ofiar. 

Nie wiesz, kto może coś o tym wiedzieć?
– No mnie się wydaje, że powinieneś się o to zapytać samych kronikarzy tych historii.
– Sugerujesz, bym udał się do Wilhelma i Jacoba Grimmów? Do burmistrzów?
– Otóż to. Przy okazji poinformujesz ich o tych morderstwach.
– No to kierunek rezydencja Grimmów. Dzięki ci, Egon i Kopciuszku, za pomoc.
Nie zdążyli odpowiedzieć „nie ma za co”, bo od razu zamieniłem się w gacka i po-

leciałem w stronę rezydencji kronikarzy Grimmów. Ich dom był widoczny z każdego 
punktu miasta, bowiem leżał na wielkim wzgórzu, więc trafienie tam nie jest żadnym 
problemem. Gorzej było z czasem, bo leciałem ponad godzinę. Na miejscu stał ka-
merdyner Grimmów.

– Witam w rezydencji Braci Grimm! W czym mogę pomóc?
– Witaj, śmiertelniku! Przyszedłem porozmawiać z panami tego miejsca.
– Dobrze! Proszę iść za mną. Akurat za 10 minut będzie kolacja.
Kamerdyner miał bardzo wyrafinowane ruchy. Gdybym nie widział w nim ludzkich 

defektów, myślałbym, że jest wampirem tak jak ja.
Zaprowadził mnie do jadalni. Ozdobiona była zdjęciami przedstawiającymi Grim-

mów przy różnych uroczystościach, przy otwarciach nowych budowli czy chociażby 
z obywatelami miasta. Stół już był uszykowany. Nie było trzech talerzy tylko cztery, 
a jako że Bracia mieszkają tylko z kamerdynerem, to podejrzewam, że oczekiwali mnie 
tu. Zza cienia wyłoniła się bardzo smukła sylwetka Wilhelma Grimma rozjaśniana 
przez blask ogniska będący mocnym, aczkolwiek jedynym źródłem światła.

– Witaj Detektywie! Oczekiwaliśmy pana!
– Właśnie zauważyłem po liczbie talerzy.
– Bardzo spostrzegawczy jesteś! – powiedział głos z drugiego kąta cienia.
Z niego wyłonił się zaś gruby Jacob Grimm.
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– Mamy nadzieję, że lubisz mięso, szczególnie krwiste.
– No niby lubię krew, w końcu jestem wampirem, ale nie lubię krzywdzić zwierząt.
– Dlatego nie ty polowałeś na naszą kolacje – rzekł Wilhelm.
To było trochę przerażające, jak jeden dopełniał słowa drugiego.

– Edirn! Przynieś naszą kolację! – krzyknęli Grimmowie jednocześnie co było 
jeszcze bardziej przerażające.

Kamerdyner po chwili przyniósł i postawił na stole ogromną tacę z dużymi kawał-
kami krwistego mięsa.

Jacob nałożył mi średni kawałek, wówczas gdy sobie nałożył największy.
Wilhelm zaś nałożył kamerdynerowi i sobie.

– Proszę, jedz! – rzekł Wilhelm.
– Przepyszne! – dodał, przy okazji mlaskając Jacob.
– Wybaczcie, ja nie przybyłem po to, by zjeść, lecz chce wam zadać parę pytań. Są 

one związane z dzisiejszymi morder…
– Świetnie, świetnie, ale najpierw zjedz trochę. Naprawdę genialna wołowinka!
Pomyślałem, że jeśli to zrobię, Grimmowie w końcu mi odpowiedzą na pytania, 

których miałem dosyć sporo. Jednak mój umysł nie mógł znieść faktu, że będzie musiał 
zjeść martwe zwierzę. W końcu się przełamałem.

Wziąłem mięso do ust….i je od razu wyplułem. Okazało się, że krew, która była 
połową dania, nie należała do zwierzęcia… a do człowieka.

– Przepraszam bardzo! Mogę się dowiedzieć, jakie to dokładnie mięso?
– Oczywiście! Wątróbka i płuca. – odpowiedzieli Grimmowie
W tym momencie przypomniałem sobie ciało córki Królewny Śnieżki.
Przecież ona miała wycięte właśnie te części ciała. Nagle dostałem deską w potylicę 

i straciłem przytomność. Nie pamiętam, kiedy się obudziłem, za to pamiętam gdzie. 
Była to piwnica. Przywiązany byłem do metalowego krzesła, a na oczach miałem 
zawiązaną opaskę. Próbowałem się wydostać, niestety próby poszły na marne.

Jacob odwiązał mi opaskę i ujrzałem pomieszczenie z ogromną ilością wszelakich 
maszyn, odpowiedzialne za ciepło, gaz i tym podobne potrzeby każdego domu.

– Wybacz, Stoker, ale nie mogliśmy pozwolić na takie zachowanie przy stole! – 
krzyknął Jacob.

– A więc wiecie o tym, co się dzisiaj wydarzyło? – zapytałem.
– Owszem. Wiemy – odpowiedział Wilhelm.
– Dwa brutalne zabójstwa. Jedna ofiara bez pięt i z wydłubanymi oczami a druga 

bez wątroby i płuc.
– I chyba się domyślasz, kto tych mordów dokonał. – dodał Jacob.
– Wy chore psychole! – krzyknąłem.
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– Dlaczego to robicie?! Co oni wam zrobili?!
– Posłuchaj, Stoker! – warknął Wilhelm, machając mi drewnianym kołkiem przed 

twarzą.
– Jakbyś się poczuł, gdyby na twój cały dorobek, dzięki któremu każdy zna twoje 

nazwisko narzucono paskudną cenzurę ? Cenzurę tak złą, aż ciężko powiedzieć, że 
to wszystko ma korzenie w twoim umyśle. Cenzurę tak okrutną, że to, co stworzyłeś, 
jest przejęte przez przeklętego bufona, który zabiera ci całą sławę i przypisuje ją sobie. 
Powiedz mi, Stoker ! Jakbyś się wtedy poczuł?!

POWIEDZ! JAK?!
Przez moje milczenie oberwałem kołkiem w nogę. Bolało jak cholera.

– Nie mamy zamiaru siedzieć w cieniu! – rzekł Jacob.
– Chcemy przypomnieć całemu miastu, kto dał mu życie. Chcemy przypomnieć, 

kto rozpoczął wzruszającą historię Kopciuszka, który ze zwykłej pomywaczki stał się 
królewną. A co najważniejsze! Chcemy przypomnieć, kto spowodował, że jakakolwiek 
postać, czy to Mała Syrenka, czy Królewna Śnieżka doczekała się światowej sławy!

– A co z tym aktem kanibalizmu? – zapytałem.
– A to… – zająknął się Wilhelm.
– Musieliśmy coś zrobić z organami. Przecież nie wyrzucimy je w krzaki, bo się 

mięso zmarnuje.
– Pozwólcie, że połączę fakty. Mordujecie dzieci postaci z bajek tylko po to, by ludzie 

sobie przypomnieli, że to wy, a nie Disney ich stworzył, i żeby oddawali wam hołd?
– Ty to jednak jesteś mistrz dedukcji, Stokerze! – powiedział Jacob.
– Nie mogliście tego zrobić w normalny sposób? Nie wiem, na jakiejś uroczystości 

poruszyć ten temat ?
– Może i na dedukcji się znasz, ale poza tym tyś czysty kretyn. – rzekł Wilhelm.
– Gdybyśmy to zrobili, nasze miasto zostałoby zniszczone, nasza reputacja runęłaby 

w gruzach.
Ta kanalia Disney to wredna potęga. Żeby go diabli wzięli!

– Dobra, dosyć tego ! – krzyknąłem.
– Jesteście zwykłymi psycholami i tyle! Wypuście mnie stąd, a gwarantuję wam, że 

w najlepszym wypadku pójdziecie na 10 lat do paki!
Niepotrzebnie to zrobiłem, bo tym razem dostałem kołkiem w brzuch.

– Wybacz, Stoker, ale nie możemy pozwolić na wypuszczenie prawdy na światło 
dzienne. – powiedzieli Bracia jednocześnie.

Kierowali kołek w serce. I prawie się udało im wbić to cholerstwo, ale udało mi 
się przemienić w nietoperza. Poleciałem za ich plecy. Kopnąłem ich w nogi,przez co 
padli na ziemię. Chwyciłem ich.
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– Teraz mnie posłuchajcie! Albo będziecie spokojni, albo zrobię wyjątek i wyssę 
z was całą krew!

– Nie zrobisz tego! – krzyknął Wilhelm.
– Nie zabijesz burmistrzów! – dodał Jacob.
Drapnąłem ich tak mocno, że zaczęła lecieć czerwona posoka. To, o dziwo, pomogło 

ich uspokoić. Wyciągnąłem moje radio i wysłałem komunikat do Egona: ''Komisarzu 
Egon! Tu detektyw Stoker! Dopadłem mordercę! A właściwie morderców! Przyjedźcie 
jak najszybciej do rezydencji Grimmów! Bez odbioru".

Po godzinie policja pakowała już Jacoba i Wilhelma do radiowozu.
– Brawo, Stoker ! – powiedział do mnie Egon.
– Spisałeś się ! Kto by pomyślał, że wbrew pozorom niewinni wariaci mogą być 

koszmarnym zagrożeniem.
– Racja. Zaskoczenie jest ogromne. Ciekawi mnie tylko, kto będzie sprawował teraz 

władzę w Grimmowie.
– Może ty spróbuj?
– Przestań! Ledwo co zostałem policjantem przez mą rasę, więc nie ma szans na 

burmistrza!
– Spróbuj. Nieważne, czy jesteś krasnoludem, postacią z bajki czy wampirem, masz 

ogromne szanse na burmistrza.
– Mówisz?
– Ja nie mówię. Ja wiem.
To ''ja wiem'' rozbawiło Egona.

– Wiesz co? Może masz racje? A spróbuję, może się uda?
– Miejmy nadzieję. Tylko jak ci się uda, to musiałbyś zmienić nazwę miasta. Bo 

wiesz. Ty nie masz na nazwisko Grimm.
– To co? Przecież ci ludzie to część Grimmowa, więc nazwa zostanie.
– Jak tam uważasz. No dobra! Lecę odpoczywać. Przez tę noc wydarzyło się na-

prawdę dużo, a za niedługo ukaże się słońce. Trzymaj się!
Już miałem się udać w swoje strony, gdy nagle Egon rzekł:

– Wybacz, Stoker, ale masz kolejną sprawę.
– Jakąż to znowu?
– Podczas gdy siedziałeś u Grimmów, w okolicach chatki ze słodyczy znikła para 

dzieci. Przeszukasz…
– I sprawdzisz, czy ta chatka ma coś wspólnego z zaginięciami.
– Ty to jednak mistrz dedukcji jesteś, Stoker!
– Gdzieś to już słyszałem.
Pożegnałem się z Egonem i odszedłem.
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Historia w tym momencie się kończy. Opowiedziałbym jeszcze o poszukiwaniu 
zaginionych dzieci w chatce Baby Jagi, czy o ściganiu złodzieja butów siedmiu kra-
snoludków, jednak w tej chwili nie mogę. Bo wiecie. Sprawa gangu dwumetrowych 
korników pożerające dzieci Pinokia sama się nie rozwiąże…





Zbrodnia w świecie bajek
◆ 

Zofia Parysek 

Żyjąc w Miami, człowiek czuje, jaki jest mały. Monumentalne budynki, tłumy 
ludzi… Dla Rosity Hernandez, która wychowała się na wśród kubańskiej biedoty, 

to miasto jest uosobieniem snu. Imponował jej cały ten ogrom, do którego zresztą zdą-
żyła już przywyknąć, mieszka tu bowiem już od studiów. Nie lubiła wracać myślami 
do swojej piątki rodzeństwa oraz niewykształconych rodziców. Według nich kobieta 
nadawała się tylko do gotowania i sprzątania. Znacznie łatwiej było jej odnaleźć się 
w tym wielkomiejskim zgiełku, lecz tu nie chodziło o wygodę. Na Florydzie znajdowało 
się coś, czego nie mogła jej zapewnić Kuba. Miami Police Department.

Wszystko zaczęło się w Santa Clara od zaginięcia młodej sklepikarki. Zaintrygo-
wana Rosita postanowiła ubiec miejscowych policjantów, na których kompetencje 
narzekano w całej okolicy, w rozwiązaniu zagadki. Poświęciła na to dnie i noce, aż 
odkryła powiązania jej ojca z narkobaronami, co doprowadziło ją do wniosku, że 
kobieta została porwana. Postanowiła nagłośnić sprawę, ponieważ liczyła się każda 
doba. O sklepikarce jak i o Rosicie stało się głośno na całej Kubie. Znaleziono zagi-
nioną dziewczynę w jednym z morskich portów, gdy usiłowano ją wywieźć. Tym 
samym młodociana detektyw udowodniła wszystkim niedowiarkom, w tym swoim 
rodzicom, że została stworzona do czegoś więcej niż zajmowanie się domem. Wy-
brała się na studia kryminalistyki za ocean, wzbudzając oczywiście protesty wśród 
bliskich. Sprowadzono nawet szamana, aby „zrobił z nią porządek”. Pracowała, ile 
tylko mogła w miejscowym barze, aby zapłacić czesne, nie wspominając już o nocach 
poświęconych nauce.

Dopięła jednak swego i pewnego dnia zasiadła w biurze policji Miami, dokładniej 
w wydziale zabójstw. Od kolegów z pracy otrzymała przydomek „Rita – patronka spraw 
beznadziejnych”. Bardzo ceniła sobie stanowisko kapitana, lecz powoli dopadała ją 
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rutyna. Jedyne przypadki, jakimi ostatnio zajmował się wydział, były związane tylko 
i wyłącznie z porachunkami ulicznych gangów lub przemocą domową. Brak zagad-
kowych motywów zbrodni, brak zmieniających przebieg śledztwa zaskakujących 
dowodów. Sama papierkowa robota. Nudy.

Ten poranek, który miał zmienić wszystko, był oczywiście nie mniej niezwykły niż 
poprzedni i ten dwa dni temu. Rita opuściła swoje mieszkanie w bardzo spokojnej 
okolicy na przedmieściach Miami w nieodłącznym, granatowym mundurze. Nie 
ubierała do pracy garsonek ani kostiumów, jak nieliczne inne kobiety w jej pracy, choć 
dzisiejszy dzień był wyjątkowo upalny. Według niej opinanie swoich bujnych bioder 
było zbędne – zdawała sobie sprawę, że w tej branży inaczej traktuje się mężczyzn niż 
kobiety. W tym przekonaniu utwierdził ją głównie szef wydziału – detektyw Joshua 
Anderson. Był on zgorzkniałym republikaninem, który uwielbiał prawić Rosicie 
protekcjonalne uwagi oraz lekceważył jej spostrzeżenia dotyczące przypadków. Gdy 
jednak przychodziło co do czego, to właśnie jej wypowiedzi wykorzystywał jako swoje 
w wywiadach dla telewizji. Mimo jak najgorszego zdania o Andersonie, Rita nadal 
musiała go znosić, zwłaszcza, iż był jej przełożonym. Zaparkowała samochód i udała 
się do kafeterii. Swojemu zawodowi zawdzięczała niejedno i to dzięki niemu nauczyła 
się funkcjonować w świecie mężczyzn. Nie nadużywała jednak zbytnio swojej kobie-
cości. Wystarczył przelotny uśmiech podczas składania zamówienia, a jej kawa była 
zawsze mocna a pączki świeże. Zabierając ich całą paczkę, skierowała się na piętro 
wydziału. Poczęstowała wypiekami kilku kolegów – w tym młodego australijskiego 
hematologa świeżo po doktoracie, którego ściągnęła jakiś czas temu do jednej ze spraw. 
Był utalentowanym forensykiem, więc szybko zaczął na stałe pracować w wydziale.

– Idziemy dziś do klubu z chłopakami z obyczajówki – zagadnął Stephen McClay, 
przeciągając niektóre litery z australijskim akcentem, przez który wielokrotnie zostawał 
obiektem żartów reszty policjantów. – Walker stawia drinki.

– A cóż to za okazja? – zaśmiała się Rita. Nie miała w zwyczaju wieczornego przesiady-
wania w pubach, klubach i knajpach, jak to robił każdy szanujący się mieszkaniec Miami.

– Czyżbyś zapomniała o wielkim dniu, kwiatuszku? – zapytał, udając urażonego 
Joseph Walker, który wyrósł znikąd przed nimi. Był on już starym, doświadczonym 
sierżantem, miamczykiem z krwi i kości. Pracował tu już przed Rositą, traktował ją 
niemal jak córkę i ciągle wymyślał dla niej nowe, pieszczotliwe zwroty. – Przecież 
dziś moje pożegnanie przed emeryturą! Już odpracowałem swoje, a im więcej odpo-
czywasz, tym dłużej żyjesz.

– Chwila, moment Joe… – ale weźmiesz jeszcze choć jeden przypadek? Chyba nie 
chcesz, żeby ostatnią z twoich spraw był ten ćpun, do którego pojechaliśmy w zasadzie 
po to, żeby wykluczyć samobójstwo? – oburzył się McClay.
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– Jeżeli wpadnie coś lepszego, to daj mi znać – odpowiedź sierżanta Josepha była 
przesycona sarkazmem. – Dzięki nam w DEA nie mają co robić już dobre pół roku.

– Właśnie widzę to pół roku papierkowej roboty na moim biurku, więc widzimy się 
na lunchu, moi drodzy – zażartowała kapitan.

Około godziny dziesiątej Rita, znużona wypełnianiem formularzy i pisaniem rapor-
tów, postanowiła udać się na zasłużoną przerwę do kafeterii. Stanęła jednak w progu 
swojego skromnego biura zatrzymana przez wibrującą krótkofalówkę.

– Tu porucznik Dovan. Mam dwa ciała, wygląda na morderstwo, ale potrzebujemy 
fachowców. Siedziba lokalnej telewizji CNM+, Coral Way, dokładniej SW dwudziesta 
trzecia aleja.

– Przyjęłam – odparła lakonicznie. To by było na tyle z brunchu.
Rosita wraz z dwoma sierżantami czym prędzej ruszyła na miejsce zbrodni, omija-

jąc umiejętnie korki, które w Miami występowały nieustannie – bez względu na porę 
dnia i nocy. Po dotarciu do celu ujrzała kłębiące się tłumy gapiów, krzątających się 
policjantów oraz sporych rozmiarów kontener magazynowy. Przepchnęła się zręcznie 
przez zgromadzonych, w międzyczasie nakazując któremuś z podwładnych, aby od-
sunął cywili za żółtą taśmę. Po latach spędzonych w zawodzie widziała już niejedną 
makabryczną scenę. To, co ujrzała, nie zmroziło jej krwi w żyłach. Przynajmniej po-
czątkowo. Z każdej ściany blaszaka spoglądały na nią postaci z bajek, kreskówek czy 
seriali uwiecznione na kolorowych plakatach. Rekwizyty, manekiny i liczne kukiełki 
porozrzucane po całym pomieszczeniu dawały wrażenie, jakby właśnie skończył się tu 
bawić pięciolatek. Cały ten widok kontrastował z nagimi ciałami dwóch kobiet ułożo-
nymi na wznak. Przez chwilę można by pomyśleć, że to cząstki jakiejś scenografii, ale 
kałuża krwi – choć w tych okolicznościach bardziej kojarząca się z sokiem rozlanym 
przez nieuważnego przedszkolaka – mówiła sama za siebie. Dało się jednak dostrzec 
element łączący obydwa ciała – prócz odoru stęchlizny, jaki wydzielały. Była to krwa-
wa litera A wycięta na piersi każdej z kobiet. Stephen – forensyk uprzedził pytania:

– Są to rany cięte, lecz wykonane tępym narzędziem. Obydwie ofiary zginęły od 
uszkodzenia tętnicy udowej Ciosy zadano w ten sam sposób. Ciała zostały tu podrzuco-
ne – do zabójstwa doszło poza tym kontenerem, około 48 godzin temu, lecz w różnych 
odstępach czasowych. Tyle jesteśmy w stanie stwierdzić bez badań, pani kapitan.

– Szukajcie odcisków, włosów, czegokolwiek, co da nam szansę na znalezienie 
mordercy. Chcę być informowana na bieżąco o każdym niepokojącym szczególe. 
Torres – dowiedz się, kim były ofiary. Ustal,, co robiły w ciągu ostatniej doby życia, 
czym zajmowały się w pracy. Musisz dotrzeć do rodziny, przyjaciół i wrogów, wypytać 
sąsiadów. Jako partnera weź Laurena. Zanim przesłuchacie świadków, macie mnie 
o tym poinformować. McClay zbierze pełen materiał dowodowy, a Johnson przyjrzy 
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się działalności koncernu. Wszystko ma być gotowe przed jutrzejszą odprawą. Zro-
zumiano? – zarządzanie zdecydowanie było dobrą stroną Rity.

Cała grupa policjantów w odpowiedzi skinęła głowami i zabrała się do wykonywania 
poleceń przełożonej. Ta także nie miała zamiaru próżnować. Zanim jednak udała się 
do samochodu, jej oczom ukazała się dwuznaczna sytuacja. Szef udzielał wywiadu 
dziennikarce z kanału telewizyjnego TheNews – CNM+. Nie byłoby w tym nic nad-
zwyczajnego, gdyby Anderson – o zgrozo! – nie wymyślał samodzielnie odpowiedzi 
na pytania, a jego wzrok nie wędrowałby od twarzy do wydatnego biustu prezenterki. 
Młodziutka blondynka również była w niego zapatrzona i spijała z jego ust każde słowo, 
które wypowiadał. Scena wydawała się Ricie dość komiczna. Gdy jednak ujrzała zmie-
rzającą w ich stronę kolejną dziennikarkę – tym razem z FirstChannel – zrozumiała, 
że przeceniała określenie „komizm” – trafniejszym był „kabaret”. Mało nie wybuchła 
śmiechem, gdy kobieta właściwie zmasakrowała blondynkę i z wprawą, na jaką stać 
tylko doświadczoną reporterkę, rozpoczęła własny wywiad. Kapitan kojarzyła ją 
z wieczornych wiadomości, była to niejaka Alyssa Taylor. Szef zignorował jej szcze-
gółowe pytania i odklepał tylko standardową formułkę przewidzianą dla wszystkich 
dziennikarzy, po czym odwrócił się na pięcie. Rudowłosa Alyssa nie dawała jednak 
za wygraną i ku zdziwieniu zebranych, wykrzyknęła: „Josh! Nie masz prawa mi tego 
robić!”. Anderson zastygł w bezruchu, a po chwili nachylił się do kobiety, mówiąc coś 
tak, aby tylko ona mogła to usłyszeć. Jej usta, do tej pory rozciągnięte w sztucznym 
uśmiechu, były teraz wykrzywione w akcie bezradności. Całemu zajściu przygladała 
się rownież stara kobieta. Strój zdradzał, że byłą sprzątaczką. Wzbudziła zainteresowa-
nie pani kapitan, która rozpoznawała w niej Kubankę. Twarz kobiety przeorana była 
głębokimi zmarszczkami, które powiększyły się znacznie, gdy ta pytająco spojrzała 
na wpatrującą się w nią policjantkę. Speszona Rita odwróciła więc wzrok.

. Upalne słońce Miami tego dnia szczególnie dawało się we znaki mieszkańcom. 
Umożliwiający wytchnienie cień był tu na wagę złota. Rosita po powrocie do biura 
wydziału próbowała ustalić cokolwiek, lecz niemiłosierny żar wpadający do pomiesz-
czenia przez okna skutecznie utrudniał jej pozbieranie myśli. W pocie czoła wyszuki-
wała informacji o stacji telewizyjnej i wszystkich jej pracownikach. Jedyne, czego się 
dowiedziała, to, że jej ulubiony serial zostaje zdjęty z anteny. Postanowiła wziąć się 
w garść. Istniało coś, co zawsze pozwalało jej skupić się i wyciszyć. Najlepsze pomysły 
miewała na bieżni. Przebrała się w dres do ćwiczeń i adidasy, które zawsze trzymała 
w biurowej szafie tak na wszelki wypadek. Lekkim truchtem wybiegła z budynku 
w stronę pobliskiego toru dla biegaczy. Nagle duchota i gorąco przestały jej przeszka-
dzać. Jedyne, co teraz się liczyło, to jej sunące po betonie buty i sprawa morderstwa. 
Biegała, odkąd tylko wprowadziła się do Miami – zanim na całym świecie nastała 
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moda, a raczej szaleństwo na punkcie tejże aktywności. Kłąb pytań nagromadzony 
w jej głowie od chwili ujrzenia ciał, zalał teraz jej myśli. Co oznaczają znaki na skórze 
kobiet? Czy jest to swego rodzaju kult religijny? Odmiana santerii? Może było więcej 
takich zabójstw i są udokumentowane w kartotekach? Jaką rolę odegrała w zabójstwie 
praca ofiar? Co poza znakiem je łączy? I najważniejsze – kto popełnił zbrodnię? Czy 
znów zaatakuje?

Po kilku kilometrach udało się jej okiełznać umysł i podjąć kilka ważnych decyzji. 
Postanowiła poczekać na wyniki sekcji zwłok do jutra i po nich przesłuchać kilkoro 
świadków. Gdy wbiegła z powrotem na parking Miami Police Departament, usłyszała 
ciche pikanie swojego krokomierza. Zdumiona ujrzała niecodzienny dla niej wynik: 
ponad dziesięć kilometrów. Z satysfakcją opadła na siedzenia swojego auta i wyru-
szyła w drogę do domu. Włączyła radio, aby znieść postoje związane z nieodłącznymi 
korkami na autostradzie 395, którą musiała pokonać, aby dostać się do mieszkania. 
Ośmiuset metrowa kolejka samochodów nieznacznie posuwała się do przodu, gdy 
Rosita nuciła rockowy kawałek, jaki aktualnie leciał w odbiorniku. Wybiła godzina 
osiemnasta i piosenka ustąpiła wiadomościom. Spiker poinformował słuchaczy o po-
godzie i sytuacji drogowej panującej w mieście, a następnie zdał relację z plagi szopów 
praczy plądrujących śmietniki miamczyków. Nadszedł czas na wieści dotyczące 
zbrodni w magazynie CNM+. Rita pogłośniła relację. Przypomniała jej się osobliwa 
sytuacja z Alyssą Taylor z przedpołudnia. Podczas przeglądania strony internetowej 
kanału w celu znalezienia jakiś wskazówek, natknęła się na jej profil w zakładce „byli 
pracownicy”. Nie zdawała sobie sprawy, że zwolniono Taylor. Ta chyba była w roz-
sypce – sądząc po jej zachowaniu.

Po pełnym przeżyć dniu Rosita miała nadzieję na pełną snu noc, lecz tym razem 
gwiazdy jej nie sprzyjały. Przewracała się z boku na bok, przekładała poduszkę na 
chłodniejszą stronę, wypiła nawet mleko. I nic. Bezsenność nie ustawała. Rosita 
poddała się więc w tej walce. Postanowiła produktywnie wykorzystać czas i odpaliła 
laptopa. Poczytała trochę o santerii – ewidentnie nie pasowała do tego przypadku. 
To musiało być coś innego niż kult Allunga, a wizje rytualnego kanibalizmu raczej 
nie pomogły jej zasnąć. Zaintrygowana rudowłosą dziennikarką wyszukała w prze-
glądarce hasło: „Alyssa Taylor”. Była jednak zdumiona, gdy po przeczytaniu kilku 
nowych artykułów na jej temat dowiedziała się o powodzie jej zwolnienia – agresji 
wobec współpracowników. Obejrzała kilka wywiadów kobiety. Wobec swoich roz-
mówców była wyjątkowo uprzejma i przyjemnie oglądało się te materiały. Rosicie 
zrobiło się nawet szkoda reporterki, ale zaspokoiła swoją ciekawość i w końcu zasnęła. 
Niewiele brakowało, a spóźniłaby się na odprawę. Zaspana pędziła przez miasto, mi-
jając wściekłych kierowców. W myślach przeklinała fakt, iż nie może w takiej sytuacji 



196

Gimnazjum

użyć policyjnego koguta. Udało jej się jednak zdążyć i zajęła swoje miejsce na sali, 
zapoznając się z raportem. Po przedstawieniu przez jednego z sierżantów materiału 
dowodowego, jakim dysponował aktualnie oddział oraz szczegółów bezowocnego 
śledztwa, przyszła kolej na wypowiedź pani kapitan. Wygłosiła niedługi monolog, 
w którym wyjaśniła wykluczenie santerii. Po skończonej przemowie rozejrzała się 
po zgromadzonych. Zauważyła szefa. Siedział zapatrzony w dal i jakby nieobecny. 
Następnie Stephen poinformował o wynikach sekcji zwłok, które niewiele wnosiły do 
sprawy – zwrócił uwagę jedynie na widoczne ślady walki na ciałach kobiet, tj. naskórek, 
prawdopodobnie napastnika, za paznokciami jednej z ofiar. Szef Anderson wyglądał 
na bardzo zniecierpliwionego, a po chwili przeprosił zebranych i opuścił zebranie, 
które po kwadransie burzy mózgów dobiegło końca.

– Czy moje przedstawienie wyników było aż tak nudne, że on musiał wyjść? – za-
gadnął Ritę szczerze zmartwiony McClay.

– Czy tylko mnie się wydaje, że szef dziwnie się zachowuje ostatnimi czasy? To 
była pierwsza od roku odprawa na jakiej „zaszczycił” nas swoją obecnością, a gdy już 
przyszedł, nawet nic nie powiedział… – odparła.

– Joseph mówił mi jakiś czas temu, że widział jak szef odbiera zagadkowy telefon – 
nie od żony, jeśli wiesz, co mam na myśli – Stephen znacząco spojrzał na przyjaciółkę.

– Sugerujesz, że…. – Rita nie wiedziała, co o tym sądzić. Rozmowę przerwał im 
dźwięk krótkofalówek. Dostali wezwanie do CNM+. Tam miały odbyć się przesłuchania 
z uwagi na dużą ilość osób chętnych do bycia świadkami.

Stephen i Rosita byli na miejscu jako jedni z pierwszych. Wchodząc do budynku, 
spostrzegli, że ich szef wymyka się tylnymi drzwiami. Śledczy posłali sobie pytające 
spojrzenia, lecz czas naglił i brakło go na rozmowy niezwiązane z pracą. Ofiary, oprócz 
przeprowadzania wywiadów, trudniły się podkładaniem głosu w bajkach, dlatego 
przesłuchania odbywały się właśnie w budynku kanałów nadających kreskówki. Do 
nich należał również magazyn – kontener, w którym doszło do zbrodni. Wydzielono 
policjantom pomieszczenie z biurkiem, kamerą i dwoma krzesłami. Ozdobione ono 
było, jak korytarz i cały budynek malunkami kolorowych postaci z bajek. Wyglądało 
to jak jedno wielkie przedszkole lub wariatkowo, przez co przesłuchania zupełnie 
straciły swój klimat. Śledczy nie dawali jednak za wygraną i kontynuowali rozmowy 
z potencjalnymi świadkami. Na pierwszy ogień poszli graficy i rysownicy. Wypowiadali 
się na temat zmarłych koleżanek, ale żaden nie potrafił wskazać, kiedy ofiary wyszły 
z budynku ani w ogóle pomóc w rozwikłaniu zagadki. Kamery na niewiele się zdały, 
ponieważ od przeszło tygodnia trwała ich awaria. Zmęczona tym wszystkim Rosita 
wyszła zaczerpnąć świeżego powietrza. W tym czasie dwóch sierżantów prowadziło 
rozmowy ze starą sprzątaczką, która pracowała na obiekcie. Po chwili dało się słyszeć 
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pełne złości krzyki kobiety. Mówiła ona po kubańsku i ledwo rozumiała angielski. 
W odwrotnej sytuacji byli policjanci, którzy – nawet jeśli znali język pracownicy – nie 
byli w stanie jej zrozumieć, gdyż mówiła gwarą i tak szybko, że pewnie i rodowity 
Kubańczyk miałby problemy z jej zrozumieniem. Z tego, co wywnioskowali, tylko ta 
kobieta była na miejscu, gdy doszło do zbrodni, dysponowała odpowiednimi narzę-
dziami do jej popełnienia i nie posiadała lub nie chciała podać alibi. Policjanci zostali 
więc zmuszeni do tymczasowego zaaresztowania pulchniutkiej sprzątaczki, dopóki 
sprawa się nie wyjaśni. Przedstawili Ricie swoje racje, ta wyraziła zgodę na zawiezienie 
kobiety na komisariat i ponowne przesłuchanie jej przez sierżantów.

Na drugi dzień Rosita, ledwo żywa, stawiła się w siedzibie CNM+. Jako jedyna zobo-
wiązała się do kontynuacji rozmów z pracownikami. Zeszłej nocy nie zmrużyła oka ani 
na minutę. Coś nadal nie pasowało jej w tej sprawie i podczas, gdy zadowoleni z siebie 
policjanci głęboko spali z przekonaniem, że odwalili „kawał dobrej roboty”, ona znów 
szukała informacji na temat okaleczeń na ciałach ofiar. Jedyne, co jej pasowało, to napięt-
nowanie kobiet znakiem ze „Szkarłatnej litery”. Ale dlaczego sprzątaczka miałaby zabijać 
ze względu na jakąś zdradę? Czy należy w ogóle przyjąć, że zdrada mogła być motywem? 
Natknęła się w sieci również na stare wywiady nieżyjących dziennikarek. Wiele z nich 
prowadzonych było z szefem jej wydziału, a jeden nawet z nią samą – z sentymentem 
wspominała jedno ze swoich pierwszych telewizyjnych wystąpień.

Najpierw porozmawiała z informatykiem, od którego dowiedziała się, że jeden z jego 
kolegów ma małą kamerę skierowaną na parking koło magazynu, aby monitorować, 
czy nikt nie otarł mu nowego porsche. Nie było go jednak aktualnie w pracy. Zdo-
bycie większej ilości informacji nie było łatwe, ale w czasach, gdy w Miami korupcja 
sięgała zenitu, wystarczyło sto dolarów, by Rosita udała się na piętro z mężczyzną, 
który mówiąc, że „tamten kolega na pewno się nie obrazi”, szybciutko włamał się do 
jego komputera i podłączył do obrazu kamery. Kobieta nie wiedziała, czy powinna 
najpierw skakać z radości, czy uściskać informatyka. Opanowała się jednak i cofnęła 
zapis z kamery na noc zabójstwa. Na filmie widać było drobniutką postać otwierającą 
bagażnik i z trudem wnoszącą przez drzwi do magazynu kolejno dwa dużych rozmia-
rów pakunki – na tyle duże, aby mogły znajdować się w nich ciała. Rita natychmiast 
poinformowała o tym cały wydział, a sama pojechała przesłuchać sprzątaczkę. Na 
komisariacie, już w profesjonalnym pokoju, zasiadła po jednej stronie stolika i odpaliła 
dyktafon. Naprzeciwko niej zajęła miejsce pracownica. Rozpoczęły spokojną rozmowę, 
po kubańsku. Pani kapitan dowiedziała się, że kobieta była na miejscu w tym czasie, 
gdy doszło do zbrodni, utrzymuje jednak, że jest niewinna i cały wieczór myła podłogi. 

„Odpowiednie do popełnienia zbrodni narzędzia”, jakie miała posiadać według sier-
żantów, nie istniały. Nie zrozumieli się oni zupełnie ze sprzątaczką, która – jak wynika 
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z zapisów z nagrań – mówiła coś o kobiecie, która zjawiła się w budynku dwukrotnie, 
pomimo że nie była zatrudniona, a oni mówili o areszcie. Policjanci swoje, a pani 
sprzątająca swoje. Kompletny brak porozumienia i profesjonalizmu. Rosita zapytała 
o tę tajemniczą kobietę, jaką widziano w siedzibie CNM+, jak twierdziła pracownica. 
Ponoć tamta pani zjawiła się również dziś po jakieś papiery i obściskiwiała się z męż-
czyzną, który także nie był tam zatrudniony i oboje, nakryci przez sprzątaczkę, wyszli 
tylnymi drzwiami. Zdenerwowana Rita zakończyła przesłuchanie i uniewinniła 
kobietę. Jak można nie znać kubańskiego, mieszkając w Miami, a co gorsza angielskie-
go… Postanowiła zająć się później niekompetencją sierżantów, a teraz zadzwoniła do 
informatyka z wydziału. Specjalista powiększył i wyostrzył obraz z kamer, na którym 
widać zamazaną twarz w kapturze. Wszystko zaczęło nabierać sensu. Kapitan udała się 
czym prędzej do biura i obejrzała archiwalne wydanie wiadomości z poranka, w którym 
doszło do zabójstwa. Prowadził je nikt inny jak Alyssa Taylor. Pomyliła się trzy razy 
już przy pierwszych informacjach. Wyglądała na wyjątkowo rozkojarzoną. To jednak 
zbyt mało, aby ją aresztować… Wtedy, niczym grom z jasnego nieba, spadł jej telefon 
od Stephena i Laurena. Oglądali oni materiały z kamer i jeden z policjantów poznał 
w twarzy sprawczyni „panią z telewizji”, a Torres znalazł w domu jednej z ofiar zdjęcie 
zrobione rok temu na imprezie służbowej, gdzie to ofiary obejmują stojącą pomiędzy 
nimi rudowłosą Alyssę. Jeden ze śledczych aresztował już kobietę, gdy ta nie chciała 
współpracować i celowo uniemożliwiała pobranie próbki DNA.

Dziennikarkę przywieziono do Miami Police Department. Przyłapano ją na gorą-
cym uczynku podczas próby usiłowania zabójstwa reporterki z CNM+ – młodziutkiej 
blondynki, w wywiadzie której przeszkodziła Alyssa w dzień odnaleznienia ciał. Rude 
włosy opadały je teraz na twarz, rzucała się na wszystkie strony, obnażając podrapa-
ne do krwi ramiona. Rany miały nie więcej niż trzy dni. Oczywiście aresztowano 
i skazano chorą z zazdrości o kochanka zabójczynię, a sam kochanek – szef Joshua 
Anderson – złożył wymówienie i nie pokazał się więcej w pracy.

Potwierdzono, że znaczenie znaków na piersiach ofiar, pochodzi ze „Szkarłatnej 
litery”. Nasza bohaterka w końcu poczuła, że jest w Miami kimś wielkim – Ritę mia-
nowano nowym szefem wydziału i liczyła, że instynkt śledczy jeszcze nie raz pomoże 
jej rozwikłać niejedną tajemnicę.

Prawdziwą zagadką pozostaje jednak – jakim cudem tak drobna i niepozorna 
dziennikarka dała radę wyrządzić tyle krzywd?
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DOPISKI

santeria – kulty i obrzędy pogańskie popularne szczególnie na Kubie i w jej okolicach, 
polegały na poświęcaniu ofiar m.in. z ludzi;

Allung – jeden z bogów wywodzący się z santerii;

forensyk – technik kryminalny specjalizujący się w hematologii;

Coral Way – część Miami;

Książka Szkarłatna Litera Nathaniel Hawthrone – opowiada historię cudzołożnicy, 
która w purytańskiej Nowej Anglii w XVII wieku zostaje skazana na noszenie znaku 
hańby: szkarłatnej litery A.



 



Detektyw…, ale jaki?
◆ 

Klaudia Piechowiak

Gazety, radio, telewizja, paczkoboty od rana tylko trąbiły „Kradzież 120 000 tyś 
robocentaków w banku magicznych robotów przy ulicy Czarnej! Robocjanci 

nadal szukają sprawcy! Jeśli ktoś coś wie, czy widział cokolwiek proszony jest o zgło-
szenie pod numer tel.783 – 435 – 908 – 208 – 345. Dziękujemy za uwagę!”. Siedzę przy 
śniadaniu i tak sobie myślę – może włączyć się w tę sprawę? Skoro jestem detektywem 
to czemu nie? Może w czymś pomogę? Może się przydam! Tak więc należało zrobić…

Następnego dnia rano zadzwoniłem na numer podany w informacjach i powiedzia-
łem, że mogę pomóc, jeśli tego potrzebują. Zgodzili się na współpracę. Po południu 
poleciałem mobilusem, czyli moim dywanem na Robosariat, żeby bliżej przyjrzeć 
się problemowi. Tak jak myślałem – nie było łatwo, świat robotów to ciężki cynk do 
zgryzienia. Starszy sierżant Jacek Nowak, wraz z robocjantami ze służby zabrali mnie 
do banku, w którym dokonano kradzieży. Oprowadzili mnie i trochę opowiedzieli na 
temat tej sprawy. Mówili, że gdy przyjechali na miejsce, nie znaleźli żadnych śladów 
ani dowodów w sprawie. Trochę sam powęszyłem po banku, ale także nic nie zna-
lazłem. Wróciliśmy na robosariat i akurat w tym samym czasie przyjechał ktoś, kto 
wyglądał mi bardzo podejrzanie, dlatego zwróciłem szczególną uwagę na tę postać. 
Cyklop miał na sobie czarny długi płaszcz oraz kapelusz i buty tego samego koloru, 
z rękawa wystawała mu jakaś niezwyczajna część. Jego oko było bardzo dziwne. We-
szliśmy wspólnie do środka, a on stanął obok mnie i się przedstawił. „Detektyw Rafał 
Wybuchowy, miło mi!”. Powiedziałem coś na swój temat i podałem rękę. Wszyscy 
rozmawialiśmy cały wieczór na temat tajemniczej kradzieży. Udało nam się ustalić 
tylko to, że zostało skradzione 120.000tyś. robocentaków, między 27 a 29 w nocy, była 
to sobota i nikt nic nie wie na ten temat. Cały czas, gdy rozmawialiśmy, ten cyklop 
wydawał mi się bardzo podejrzany.
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Wieczorem, gdy rozmawiałem z komendantem, powiedział mi „Adam słuchaj, 
ten detektyw Rafał jakiś tam przyjechał w ogóle bez zapowiedzi, nawet nie dzwo-
nił, żeby zapytać czy pomoc jest potrzebna ani nic. Mówił, ze przysłali go z innego 
wymiaru, do zwalczania zła i przestępstwa, jakie panuje w ogromnym świecie 
robotów i magów. Jego papiery też wydają mi się jakieś dziwne. Myślę, że to jakiś 
podstęp i chcą nas zgładzić. To jest podejrzane, uważaj!”. Gdy wróciłem do domu, 
wykąpałem się i położyłem do łóżka, zacząłem nad tym myśleć, nie dawało mi to 
spokoju przez pół nocy. Przez to bardzo ciężko było mi wstać. Jednak obowiązki 
wzywały. Doleciałem do moich współpracowników do banku. Zrobiliśmy krótki 
obchód i inne podstawowe rzeczy. Rafał wyszedł gdzieś na parę minut, ja stwierdzi-
łem, że pójdę za nim. Okazało się to słuszne… Stanąłem za murem i podsłuchałem 
rozmowę, jaką przeprowadzał z jakimś znajomym. „Głupcy…! Pod latarnią zawsze 
najciemniej! Niczego się nie domyślają!”. Od razu wróciłem i opowiedziałem o tym 
kolegom. Byli w szoku. Powiedziałem im, że miałem różne podejrzenia co do tego 
gościa. Ustaliliśmy plan, Jacek zadzwonił do komendanta zameldować się i przekazać 
dowody, Artur został, a ja poszedłem do Rafała „pożyczyć telefon” pod pretekstem, 
że swój zostawiłem w mobilusie. Oczywiście nie spodziewając się niczego, poży-
czył mi swój. Zacząłem sprawdzać jego wiadomości, kontakty, spis połączeń itd. 
i znalazłem wiele informacji…. Bardzo korzystnych dla naszego śledztwa…, ale 
szkodliwych dla niego. Miałem już wracać i oddać złodziejowi telefon, ale nagle 
na jego numer przyszła wiadomość o treści „Dzisiaj o 21.00 przy wale nad rzeką, 
obok szkoły wróżbiarstwa i magii. Bądź z pieniędzmi. Uciekamy z kraju. Szykuj 
się”. Kliknąłem opcję „oznacz jako nieprzeczytane”, poszedłem do wszystkich 
i oddałem Rafałowi telefon.

Zbliżała się 18.00, kończyliśmy służbę i wróciliśmy na Robosariat. Zdrajca poleciał 
do domu, a ja streściłem całą historię współpracownikom. Wtajemniczyliśmy jeszcze 
parę potrzebnych osób i ustaliliśmy plan. Wszyscy byli bardzo zdenerwowani i ciekawi 
jak potoczy się akcja. Chłopcy z bronią schowali się w krzakach w kilku częściach 
wału z obu stron. Ja i Jacek stanęliśmy na początku, Artur i Robert na końcu, a An-
drzej i Olek na środku. Była 20.58, czekaliśmy na rozpoczęcie akcji. Wybiła godzina 
21.00, pod wałem zaparkowało auto z mężczyzną w środku. Nagle wzdłuż drogi pod 
kanałem dostrzegliśmy Rafała z walizką. Domyśliliśmy się, że są w niej skradzione 
pieniądze. Zdrajca wszedł do auta, już mieli ruszać, ale roboperzy przestrzelili opony 
samochodu. Obaj wyszli z pojazdu, żeby zobaczyć, co się stało. Otoczyła ich grupa 
robocjantow z bronią, po chwili doszedłem do nich ja, Jacek, Artur, Robert, Andrzej 
i Olek. Gdy Rafał nas zobaczył, wyglądał jakby zaraz miał wybuchnąć, jego mina była 
bezcenna i wiedziałem, że na długo pozostanie w mojej pamięci.
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– Taki z Ciebie detektyw? Taki pomocny? Hmm? – powiedziałem.
– No żebyś wiedział! Już miałem was w kieszeni! – warknął
– Milcz! Nikt nie pytał cię o zdanie! – uciszył go Jacek, który nie mógł już wytrzy-

mać ze złości.
No i takim sposobem znaleźliśmy sprawców.

– Do wozu z nimi! – zdecydował Artur
Tak więc zrobiliśmy. Zamknęliśmy ich w celi. Tydzień później odbyła się rozprawa 

sądowa, na której sąd zdecydował na 15 lat pozbawienia wolności Piotra Kowalskiego, 
który pomagał w kradzieży, a dożywotnie pozbawienie wolności za kradzież, oszuka-
nie robolicji i próbę ucieczki z kraju dostał rzekomy „Rafał”, który tak naprawdę był 
Jarkiem Adamowiczem. Złożyło się tak, ze zostali zatrzymani w więzieniu przy mojej 
jednostce i nie daleko biura detektywistyczno – kryminalnego, w którym zostałem 
zatrudniony na stałe jako detektyw do spraw kryminalnych. Teraz gazety pisały tylko 
o tym. „Detektyw…. Ale jaki? Nieznany dotychczas ….., rozwiązał sprawę wielkiej 
kradzieży! Cala planeta robotów się cieszy i raduje! Jest wdzięczna! Teraz już wszyscy 
go znają! Detektyw Adam Przybylski, tak to on! Już nie …. Ale jaki? Tylko wielki!”. 

Dwa dni po rozprawie sądowej poszedłem do więzienia, żeby odwiedzić moich 
ulubionych więźniów. Gdy zobaczyłem Jarka, jedyne co mu powiedziałem to „Naj-
ciemniej pod latarnią, prawda?”.





Tajemnica Light City
◆ 

Dominik Powąski

I

Był ciepły, sobotni wieczór. James szedł uliczkami Light City na spotkanie z przyjaciół-
mi. Noah, Lucy i Steven już na niego czekali na Liberty Square. Chłopak nie mógł 

się doczekać, aby zobaczyć swych kumpli. Od dawna się nie widzieli. Wakacje miały się 
ku końcowi, więc grupka chciała wykorzystać ostatnią szansę, by spotkać się w mieście. 
James wybrał drogę na skróty między ciasnymi budynkami ubogiej dzielnicy, które 
spotkać można w prawie każdym Mieście Przyszłości. Doszedł do miejsca, w którym 
musiał przeciskać się między zardzewiałymi, metalowymi ścianami a brudnymi karto-
nami, w których prawdopodobnie mieszkały jakieś uliczne kociska. James nie chciał się 
spóźnić, ponieważ bardzo zależało mu na tym spotkaniu. Jednak okazało się, że droga na 
skróty nie była dobrym pomysłem. Chłopak doszedł do ślepego zaułka. Wściekł się, bo 
musiał wracać i iść główną ulicą między tłumami ludzi i robotów. Nagle usłyszał strzał.

Przestraszony, odwrócił się, lecz za plecami nikogo nie zobaczył. James, zarówno 
podekscytowany, jak i zaniepokojony tą sytuacją, pobiegł w miejsce, z którego usły-
szał strzał. Ciemne alejki zdawały się przytłaczać i zmylić, lecz chłopak nie zwracał 
na to uwagi. Nad budynkami latały świecące drony informacyjne, które rzucały 
skromne światło na to, co dzieje się w dolnych warstwach miasta. W jednej chwili 
zapomniał o Stevenie i reszcie oraz poczuł, że musi to sprawdzić. Cicho podszedł do 
zaułka, w którym usłyszał szelesty. Powoli wychylił głowę zza rogu i zobaczył coś, co 
go dosłownie zatkało. Jakiś człowiek ubrany w ciemny płaszcz klęczał i przeszukiwał 
ciało leżące na ziemi. Trup miał głowę skierowaną w stronę Jamesa, przez co przeszył 
go dreszcz. Mężczyzna miał twarz zastygniętą w grymasie męki. „W chwili śmierci 
musiał przeżywać straszliwe cierpienie” – pomyślał chłopak. Dopiero po chwili poznał 
w nim znanego fizyka, Christophera Browna. 
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Niestety, przyjaciele Jamesa wybrali najmniej odpowiedni moment na poinfor-
mowanie go, że się spóźnia. Jego nowy SmartWatch firmy „Chronotime Company”, 
który niedawno dostał na urodziny, zadzwonił na tyle głośno, że tajemnicza postać 
to usłyszała. Człowiek obrócił się, i o ile klęcząc tyłem, sprawiał wrażenie groźnego, 
to teraz instynkt Jamesa nakazał mu uciekać w trybie natychmiastowym. Mężczyzna 
miał twarz straszliwie zniszczoną i pełną blizn. Wydawało się, że nosi maskę. Lecz 
James pomyślał, że tacy faceci się nie patyczkują i nie bawią się w noszenie masek. 
W momencie, gdy postać zaczęła się podnosić, chłopak podjął decyzję o ucieczce. 

„To i tak za dużo jak na jeden wieczór” – pomyślał. Uświadomił sobie, że w ciasnych 
alejkach nie będzie miał szans na ratunek, więc przypomniał sobie, że kiedyś trenował 
wspinaczkę. Był to idealny moment na wykorzystanie tej umiejętności. Bez wahania 
wskoczył na rury na ścianie i zaczął się wspinać. Gdy usłyszał na dole głośne kroki, 
znieruchomiał. Na szczęście, zabójca go nie zobaczył. Pobiegł uliczką w poszukiwaniu 
podglądacza. W tym momencie James mógł spokojnie odetchnąć.

II

Chłopak po chwili zszedł na dół. Postanowił, że przeszuka ciało naukowca nim za-
dzwoni po Służby. Gdy podszedł do trupa, uklęknął i zobaczył, że coś wystaje z bocznej 
kieszeni kurtki. Była to wizytówka, na której widniał numer telefonu i nazwa firmy: 

„Chronotime Corporation”. Tylko co wizytówka korporacji zegarkowej robi w kieszeni 
jednego z najlepszych fizyków świata? I to zmarłego fizyka. „Jakby co, wezmę ją, może 
się przydać. Najwyżej później oddam ją Służbom” – pomyślał chłopak.

James chciał odpocząć. Wyszedł z wąskiego labiryntu uliczek na jedną z większych 
ulic miasta i dopiero sobie uświadomił, ile czasu spędził na tajemniczym śledztwie. 
Zadzwonił do przyjaciół i poinformował ich, że opowie im wszystko, jak tylko się 
spotkają. Następnie skierował się na najbliższy przystanek podniebnego busa. Gdy 
chłopak wrócił do domu, zrelacjonował całe zajście rodzicom.

– Czyś ty oszalał?! To było szalenie niebezpieczne! Przecież ten morderca mógł tak 
samo zabić ciebie! – krzyczała zatroskana mama. – Ale mamo, nic się nie stało. Ja tylko, 
ehh, chciałem zorientować się w sytuacji – James próbował wybrnąć z opresji. – Hanno, 
cieszmy się że naszemu synowi nic się nie stało – wtrącił tata. – Zapomniałem wam 
o czymś powiedzieć. Przy ciele prof. Browna znalazłem to. – James wyjął z kieszeni 
firmową wizytówkę. Po jakimś czasie jednak zapomniał oddać ją Służbom, i uznał, 
że jest to najlepszy moment na jej wykorzystanie.

–„Chronotime Corporation”? To ta firma od zegarków, nieprawdaż George? – upew-
niła się mama. – Tak, tylko ciekawi mnie jedna rzecz. Kto i po co umieścił ją przy ciele 
fizyka? Musimy ją zanieść na posterunek i zgłosić, że mamy jeszcze jeden dowód – 
zakończył rozmowę tata. Jamesa również ciekawiła ta kwestia. Jak miało się okazać, 
za kilka dni chłopak zostanie wplątany w tę tajemnicę jeszcze bardziej.
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III

Była niedziela. James wraz z całą rodziną odpoczywali po obiedzie przed telewizorem. 
Mama nadal przeżywała wydarzenia z przed prawie tygodnia, o których wszyscy już 
prawie zapomnieli. Dziadek, jak to na dziadka przystało, komentował sytuację politycz-
ną kraju, a w przerwie na reklamy opowiadał żarciki. Młodsza siostra Jamesa nie mogła 
już wytrzymać tej całej gadaniny i poszła do swojego pokoju się pobawić. Chłopak 
razem z tatą dyskutowali na temat zagadkowego mordercy, który zabił prof. Browna. 
W pewnym momencie wysiadł prąd, wszystkie światła zgasły. Jednak mieszkańcy 
Light City już się do tego przyzwyczaili, zdarzało się to coraz częściej. Po pewnym 
czasie wszystko wróciło do normy. W telewizorze właśnie zaczął się serwis informa-
cyjny. Nagle mama krzyknęła i zawołała całą rodzinę. Pierwsze, o czym powiedziała 
prezenterka, zszokowało wszystkich: – Dziś dowiedzieliśmy się o czwartym już, ta-
jemniczym zabójstwie na ulicach Light City. Tym razem ofiarą padła znana i lubiana 
fizyczka kwantowa, doktor Elizabeth Westwood. Jej ciało znaleziono nieopodal mostu 
Hawkinga. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie tego i poprzednich zabójstw. Infor-
mujemy, że nie ma czego się obawiać, niedługo te sprawy zostaną rozwiązane, a my 
będziemy informować Państwa na bieżąco. – George, przecież to Elibeth! – krzyknął 
dziadek. – To… To naprawdę ciocia Elizabeth? – spytał przestraszony James. – Boże! 
Jeszcze tego nam brakowało! – rozpłakana mama wybiegła z salonu. Nastała cisza. 
Nikt nawet nie próbował się odezwać. Tata siedział z głową między rękami. Widać 
było, że też płacze.

Chłopak poszedł do swojego pokoju i pierwsze co zrobił, to otworzył stronę korpo-
racji zegarkowej i stronę serwisu informacyjnego. Chciał dowiedzieć się wszystkiego 
na temat tych podejrzanych zbrodni i ich związku z firmą. Odnalazł informację, że 

„Chronotime Corporation" ma swoją siedzibę na obrzeżach miasta. Jest to ciche, nie-
uczęszczane miejsce, w którym nie ma niepotrzebnych świadków i ciekawskich tury-
stów. Idealny obszar do przeprowadzania tajemniczych działań. Sprawdził również, czy 
przypadkiem przy ciele jego zmarłej cioci nie znaleziono kolejnej wizytówki. Serwis 
podał, że niedaleko miejsca zbrodni znaleziono kawałek czarnej tkaniny i właśnie taką 
wizytówkę. Niestety jego obawy się potwierdziły. „To firma zegarkowa stoi za tymi 
wszystkimi morderstwami. Zadzwonię do Stevena i reszty, bo musimy wziąć sprawy 
we własne ręce” – doszedł do wniosku James.

IV

Tym razem, Jamesowi i jego przyjaciołom udało się spotkać. Słońce świeciło mocno, 
na niebie nie było ani jednej chmurki. Ludzie cieszyli się, że jeszcze można napawać 
się naturalnym ciepłem. Umówili się w kafejce niedaleko centrum. Usiedli wspólnie 
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przy stoliku i poczekali aż kelnerka ich obsłuży. Był to pierwszy moment od bardzo 
dawna, gdy wreszcie mogli spokojnie porozmawiać i się naradzić. 

James opowiedział im w skrócie poprzednie wydarzenia związane z tajemniczymi 
morderstwami. – James, przykro mi. To okrutne, że ktoś mógł bezkarnie zabić taką 
osobę – współczuła Lucy. Z całej trójki to zawsze z nią chłopak się najbardziej doga-
dywał. Była szczera, przyjacielska, zawsze uśmiechnięta. Gdy miało się jakiś problem, 
szło się do Lucy. Ona go rozwiąże, albo chociaż pomoże rozwiązać.

– I to jaką osobę. Nie dość, że doskonałą fizyczkę, to jeszcze Twoją ciocię. Pamię-
tam, jak kiedyś u Ciebie byłem, a ona zrobiła nam pyszne tosty. Chciałbym zjeść je 
jeszcze raz – dodał zasmucony Steven. Wszyscy się zaśmiali. Steven potrafił rozbawić 
towarzystwo nawet w najbardziej poważnych sytuacjach. Jamesowi brakowało pogody 
ducha. Jednak w tym momencie nie było czasu na żarty. 

– Słuchajcie, taki mam plan. Przed chwilą byłem w komisariacie Służb i rozma-
wiałem z komendantem Jednostki Sił Specjalnych „Falcon”. Dowódca zgodził się 
na to, żeby załatwić nam przepustki do drzwi w korporacji. Pójdziemy do tej firmy 
i powiemy, że wygraliśmy konkurs na darmowe zwiedzanie budynku z przewod-
nikiem, którego potem jakoś się pozbędziemy. Rozejrzymy się w poszukiwaniu 
czegoś podejrzanego. Jak coś znajdziemy, zadzwonię do komendanta, a on razem ze 
swoją grupą uderzeniową przybędą i nam pomogą. Doprowadzimy do konfrontacji 
i znajdziemy tego, kto stoi za tym wszystkim – wytłumaczył wszystkim James. – 
Ogólnie plan dobry, ale chyba nie pomyślałeś, że to będzie wyglądało podejrzanie, 
jak grupka nastolatków będzie się sama szwendać po zapleczu fabryki zegarków, 
prawda? – Noah szukała powodów, dla których coś mogło się nie udać. Lecz gdy 
przyjdzie co do czego, potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. – Noah, spokojnie. 
Przebierzemy się za studentów uniwersytetu i nikt nam nic nie zarzuci. Zresztą, 
Steven interesuje się mechaniką i takimi sprawami, także jakby co poratuje nas jakąś 
ciekawostką – wyjaśnił jej James. Nastała chwilowa cisza. Oczywiście przerwał ją 
nie kto inny, jak Steven. – James, mam pytanko.

– Słucham Steve.
– Co jeśli odkryją, że biegamy sobie po ich firmie? – zapytał zaniepokojony chło-

pak. – Trzeba będzie uciekać. Wiem, że akurat w tym jesteś dobry. – odpowiedział 
James, popijając shake’a. Wszyscy się roześmiali. Ten żart sprawił, że na twarzach 
towarzystwa zagościły uśmiechy. – Więc wszystko ustalone, tak? Widzimy się ju-
tro w umówionym miejscu. Zaraz wyślę wam wszystkim dokładne miejsce zbiórki. 
A teraz nacieszmy się wspólnym spotkaniem! – chłopak wzniósł toast i cała grupka 
wciągnęła się w wir rozmów.
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V

Dzień, w którym ekipa Jamesa miała przeprowadzić rekonesans, przypadał na piątek. 
W szkole koledzy pytali się ich, dlaczego są tacy poważni i nic nie mówią. Niestety, 
o niczym się nie dowiedzieli. Po lekcjach chłopak zadzwonił do przyjaciół i oznajmił, 
że wszystko gotowe. Spotkali się niedaleko budynku korporacji, przy drodze numer 
44. Prowadziła ona do nowoczesnego budynku, w którym mieściło się biuro szefa 
firmy, Franklina Hodgesa i cała oficjalna część zakładu. Za nim stała wielka fabryka, 
z której co chwilę kominami buchał biały dym.

– Wow. Ale to duże – zdziwiła się Lucy.
– Teraz wiesz, ile nas czeka – odpowiedzieli równo James i Noah. Wymienili ze 

sobą szczere uśmiechy i ruszyli przed siebie.
Cała czwórka weszła śmiało do głównego holu budynku. Przed drzwiami stali typo-

wi ochroniarze, czyli umięśnieni faceci w czarnych garniturach i czarnych okularach. 
Na ich widok, Stevena przeszedł dreszcz. „Nie będzie wcale tak łatwo” – pomyślał. 
Od razu podleciał do nich wysoki robot, przebrany za kobietę. – „Witajcie w firmie, 
Chronotime Corporation”. Czym mogę służyć? – zagadnęła uprzejmie pracowniczka – 
robot. – Dzień dobry. Nazywam się Harry Jackson i razem z przyjaciółmi przyszliśmy 
na zwiedzanie firmy – odpowiedział James, pokazując jej, „wygrany” bilet konkursowy, 
który również otrzymał od komendanta. 

– Hmm, nie przypominam sobie o takiej promocji, ale zapraszam. Zaraz podejdzie 
do was przewodnik. Idźcie za nim i życzę miłego zwiedzania – uśmiechnął się robot 
i odleciał równie szybko, jak się pojawił. Po chwili rzeczywiście podszedł do nich 
mężczyzna, a właściwie chłopak. Był niewiele starszy od nich, mógł mieć co najwy-
żej 20 lat. Ubrany był w firmowy uniform, w którym wyglądał naprawdę śmiesznie.

– Cześć, mam na imię Jack i oprowadzę was po firmie. Idźcie za mną i nie oddalajcie 
się. Chodźcie. – Chłopak ruszył i wyglądał, jakby robił to setki razy. Po dziesięciu mi-
nutach oprowadzania doszli do tunelu prowadzącego do fabryki. Tu Jack się zatrzymał 
i powiedział, że tam nie pójdą, ponieważ na sali produkcyjnej źle się oddycha i nie 
pozwolono mu tam nikogo wpuszczać. Noah zabrzmiało to dziwnie i zwróciła się do 
Jamesa. 

– Czy już mogę trzepnąć temu facetowi, bo tak nudzi, że zaraz zasnę – szepnęła 
dziewczyna.

– No dobrze, rób swoje. Musimy sprawdzić tą salę, bo brzmi to podejrzanie – od-
powiedział James. Zrobiło mu się żal chłopaka, że akurat padło na niego. Dziewczyna 
zaszła go od tyłu i nastała chwilowa cisza. Ale tylko na moment. Po chwili, Jack padł 
na ziemię z hukiem.

– Czy nie przesadziłaś? Mogło mu się coś stać – widać Lucy też się nim przejęła.
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– Nie martw się, mam doświadczenie w sztukach walki – odpowiedziała Noah z uśmie-
chem. – Dobra, ruszajcie się. Wchodzimy tam ostrożnie, nie dajcie się zauważyć. Szukajcie 
dziwnych przejść, drzwi i miejsc. Mówcie, jak coś zobaczycie. – James wyjął interaktywną 
kartę i przyłożył ją do czytnika przy drzwiach. One automatycznie się otworzyły i cała 
czwórka ujrzała przed sobą gigantyczną halę produkcyjną, na której znajdowały się taśmo-
ciągi, holowniki, ogromne wózki widłowe i tony malutkich części zegarków i smartwat-
chów. O dziwo, nie było tu za dużo ludzi, co ułatwi Jamesowi i jego ekipie poszukiwania. 
Zeszli ostrożnie po schodach i ukryli się za kontenerem. Nagle Steven coś zauważył.

– James! Tam coś jest. Zobacz, po lewej. Te białe drzwi.
– Cicho, nie musisz krzyczeć. Tak, widzę. Pójdźmy tam, tylko bądźcie czujni. Te 

roboty mogą nas zauważyć. Podeszli przezornie do tajemniczych drzwi. I tym razem 
prezent od komendanta zadziałał. Szybko wbiegli do jasnego korytarza w obawie przed 
zauważeniem. Nagle zza zakrętu wyszedł stary siwy mężczyzna, który wyglądał na 
bardzo zdezorientowanego. Podeszli do niego, a on się przedstawił i zadał pytanie.

– Witajcie dzieciaki, nazywam się Conor Hodges. Gdzie ja jestem? Albo inaczej, 
kiedy? – zapytał mężczyzna. – Jesteśmy w fabryce firmy, „Chronotime Corporation”, 
w Light City. Jest rok 2341 – odpowiedziała Noah. – Naprawdę? To niemożliwe. 22 
lata temu skończyła się III Wojna Światowa. Możecie mi pomóc się stąd wydostać?

– Proszę pana, III Wojna była w 2276 roku. A skąd pan się tu wziął? I jeśli mogę spytać, 
jest pan kimś z rodziny Franklina Hodgesa czy to zbieżność nazwisk? – wtrącił Steven.

– Tak, to mój syn, właśnie udało mi się od niego uciec. Zbudował wehikuł czasu 
i sprowadził mnie tu z przeszłości, abym zobaczył, że osiągnął to, co sobie wymarzył. 
Ja kiedyś też próbowałem zbudować taką machinę, lecz bez skutku. W dzieciństwie się 
nie dogadywaliśmy, był dzieckiem, które zawsze chciało wygrywać i mieć wszystko. 
Byłem dla niego ostry, widocznie za bardzo. Teraz jego ambicje doprowadziły go do 
tego, że zbudował ten wehikuł tylko po to, żeby pokazać mi, że jest lepszy ode mnie. 
Usłyszałem, że kazał zamordować wszystkich naukowców, którzy ciężko tu pracowali. 
Musicie go powstrzymać, zanim znowu posunie się do czegoś okrutnego.

– Jednym z naukowców była moja ciocia, Elizabeth. Jesteśmy tutaj po to, by rozwią-
zać zagadkę jej śmierci, lecz ta kwestia jest już jasna. Teraz musimy się skupić na tym, 
żeby zapobiec dalszym nieszczęściom spowodowanym przez tego, za przeproszeniem, 
potwora – przemówił stanowczym tonem James. – Dobra ekipo, działamy. Noah, daj 
zaraz znać komendantowi, żeby wkraczali do akcji. Steven, idź zabezpieczyć tylne 
drzwi i zapewnij ochronę panu Connorowi do czasu przybycia posiłków, a potem do 
nas dołącz. Lucy i ja pójdziemy naprzód zorientować się, co jest przed nami. – Przykro 
mi, chłopcze. Liczę, że uda wam się go powstrzymać. Powodzenia! – mężczyzna usiadł 
zmęczony na podłodze i zaczął rozmyślać, o czym się właśnie dowiedział.
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– Dobra, idziemy! – krzyknął James. Noah wysłała sygnał do komendanta i wraz 
z Lucy oraz Jamesem pobiegli do przodu. Korytarz wchodził głęboko pod ziemię. Za-
trzymały ich kolejne drzwi, które nie stanowiły już problemu. Wkradli się do kolejnego, 
mniejszego już pomieszczenia, które było dość zaciemnione. Nie mogli uwierzyć w to, 
co zobaczyli na jego końcu. Przed nimi stał gigantyczny, okrągły portal, w którym 
wyświetlał się obraz pięknego pałacu. Wokół niego kręcili się naukowcy poubierani 
w specjalne kombinezony. Przed wehikułem stał jeden, ubrany w normalny garnitur 
człowiek. „To jest on, Franklin Hodges. Zabójca mojej cioci” – pomyślał James. Lucy 
zauważyła, że to urządzenie zasilane jest wielkimi przewodami, które wychodziły ze 
ściany. Niedaleko była mapa całego miasta z zaznaczonymi grubymi liniami. „To są 
przewody zasilające całe miasto” – dała znać reszcie Lucy, wskazując palcem wielkie 
przewody. Chłopak wskazał reszcie miejsce, do którego mają się zakraść. Nagle usły-
szeli straszliwy huk. Ktoś właśnie wyszedł z wehikułu. Ten człowiek trzymał w rękach 
coś złotego, koronę. Dyrektor Hodges rozpoczął z nim rozmowę. W tym czasie zespół 
zakradł się już prawie pod samą machinę, lecz w tym momencie wydarzyło się coś 
szalonego, a zarazem okropnego.  Z korytarza wybiegł Steven, krzycząc na cały głos: 

„James! Komendant i grupa, „Falcon” już biegną!” – O nie, tylko nie to! – krzyknęła 
Noah. Wszyscy pracownicy się zerwali, a ochroniarze od razu zgarnęli Stevena. Za-
częły się poszukiwania reszty nieproszonych gości. Lecz w tym momencie rozpętało 
się istne piekło. Do sali wbiegł cały odział uzbrojonych agentów, z komendantem 
Thompsonem na czele. Wszyscy, oprócz Franklina Hodgesa, podnieśli ręce do góry. 
James uznał, że to odpowiedni moment na wejście. 

– Franklin Hodges, szef firmy, „Chronotime Corporation”, morderca, ponadczasowy 
złodziej i człowiek, który korzysta z energii całego Light City. Brzmi nieźle, prawda? 

– odezwał się James.
– Kim jesteś, chłopcze, byś stawiał mi zarzuty? – oburzył się Hodges.
– Słuchaj go, Franklinie, bo ma więcej do powiedzenia, niż się spodziewasz! – wtrącił 

komendant.
– Dobra, koniec tej zabawy! Ochrona! – krzyknął szef firmy. W tym momencie w ścia-

nach otworzyły się korytarze, z których wyleciały roboty i wybiegło jeszcze więcej 
umięśnionych ochroniarzy w garniturach. Agenci wpadli w wir walki, w powietrzu 
latały pociski, lecz nikt z przyjaciół Jamesa nie ucierpiał. Stevenowi udało się uwolnić 
z uścisku mężczyzn i podbiec do reszty. Lecz James podjął chyba najbardziej ryzykowną 
decyzję w swoim życiu. Widząc, że Hodges ucieka i staje przed wehikułem, rzucił się 
za nim. Franklin zatrzymał się przed portalem, który wciąż był aktywny. Gdy chłopak 
był dosłownie kilka metrów od niego, szef korporacji krzyknął, że wejdzie w przeszłość 
i już go nigdy nie złapią. James go nie słuchał. Chciał go złapać i odsunąć od machiny, 
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lecz szczęście go zawiodło. Lucy i Noah krzyknęły: „Steven, uważaj!”. Jednak było za 
późno. W wirze walki chłopak nie zauważył progu i potknął się. Trzymając w rękach 
mordercę swojej cioci i sprawcę wszystkich tych wypadków, wskoczył do portalu. 

Przez pewien czas nic nie widział, nic nie słyszał, ale nadal czuł, że ściska w rękach 
Franklina Hodgesa. Po chwili ktoś zaczął go szarpać i wołać.

– James! James, wstawaj! Już czas! Za godzinę jedziemy do cioci! – krzyczała mama.
– Do cioci?! O mamo, jaki ja miałem odlotowy sen! – odpowiedział James. 

VI

Był ciepły, sobotni wieczór…



Lampy Dżina
◆ 

Zofia Regulska 

Do małego gabinetu Meridy wleciał zdyszany, podenerwowany Dżin. Jego natu-
ralne niebieskie zabarwienie zmieniło się na ceglastoczerwony. Wpadł w biurko 

i upadł na ziemię. Dziewczyna podbiegła do niego, pomogła mu wstać i go otrzepała.
– Co się stało, że tak tu wparowałeś? – zapytała.
– Mm…. Mo… Moje lala lampy! – z trudem odpowiedział.
– Co z nimi?
– Wszystkie zniknęły! Co do jednej! Trzy moje najukochańsze i najwspanialsze 

lampki!
– Poczekaj! Uspokój się! Usiądź!
Merida posadziła Dżina na sofie i kazała mu wszystko opowiedzieć.

– Byłem wczoraj na imprezie z Aladynem. Bardzo źle się tam poczułem i nie byłem 
w stanie wrócić sam do domu, więc Al zaproponował, że mnie do niego podwiezie. 
Na jego dywanie polecieliśmy pod moją willę, chciałem już stamtąd pójść sam, ale 
on zaproponował, że odprowadzi mnie już do końca i pomoże mi się położyć. Zgo-
dziłem się. Zaprowadził mnie do sypialni. Kiedy już leżałem, słyszałem, jak kręcił 
się chwilę po kuchni i jeszcze gdzieś poszedł. Zasnąłem. Jak się obudziłem, posze-
dłem sprawdzić moje sejfy, tak jak mam w zwyczaju robić co rano. Dwa z obrazami 
i pieniędzmi były bez naruszeń, ale trzeci był otwarty! Ten, w którym trzymałem 
wszystkie moje lampy!

– Kto ma dostęp do twojego domu i skarbców?
– Tylko ja. Nigdy nikogo nie zapraszam. Aladyn był pierwszą osobą w tej willi.
– Nikt tam wcześniej nie był?
– Przeprowadziłem się tydzień temu. Nie zamontowałem jeszcze wszystkich za-

bezpieczeń, więc nie chciałem ryzykować.
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Merida wzięła głęboki wdech i powolnym krokiem przeszła się po pokoju. W głowie 
kotłowały jej się tysiące myśli. Lampy Dżina, to jedne z najpotężniejszych magicznych 
przedmiotów na świecie. Jeśli ktoś umie ich używać, może doprowadzić do wielkiego 
nieszczęścia.

– Czy Al umie posługiwać się lampami?! – wykrzyknęła nagle.
– Tak…
– Jedź do domu. Nie zamykaj żadnych drzwi. Idź do sejfów i tam siedź. Jeśli ktoś 

przyjedzie, to się schowaj, zrób zdjęcie i mi je wyślij. Ja pojadę do Aladyna.
Mówiąc to Merida wybiegła z gabinetu i pobiegła do stajni. Szybko osiodłała swojego 

konia i ruszyła do domu Aladyna i Jasminy. Galopowała tak szybko, jak się da. Gdy 
dojechała, zastała Jasminę w ogrodzie. Dziewczyna zeskoczyła z konia.

– Gdzie Al?! – Jasmin podeszła do niej zdziwiona i westchnęła.
– Nie słyszałaś? – zapytała.
– O czym?
– Rozstałam się z Aladynem miesiąc temu. Niestety, nie w zgodzie. Wyprowadził 

się. Nie wiem gdzie.
– Co się stało?
– Miałam dość jego aroganckiego, egoistycznego zachowania. Myślałam, że się 

zmienił, ale nadal ma coś ze złodzieja…
– Gdzie teraz mieszka?
– Nie mam pojęcia. Sprawdź na „Bajkobooku”. Tam powinien mieć adres. Coś się 

stało?
– Dżina ktoś okradł, a on jest ostatnią osobą i w sumie jedyną, która była w jego domu.
Merida wyjęła z kieszeni telefon i wyszukała profil Ala, lecz widniała tam tylko 

informacja, iż właściciel konta usunął je kilka tygodni temu. W tej chwili dziewczy-
na otrzymała wiadomość od Dżina, w której napisał, że ma jak najszybciej do niego 
przyjechać i podał adres.

Panna zbiegła do sejfu i zastała tam właściciela willi i Aladyna leżącego nieprzytom-
nie na podłodze. Gospodarz wyjaśnił, iż chłopak pojawił się w domu i chciał wejść do 
sejfu, ale zauważył Dżina i zaczął uciekać, wtedy on rzucił w niego torbą, którą miał 
pod ręką. Merida zakuła złodzieja i pojechali z nim na posterunek Wielkiej Szóstki. 
Hiro – głównym posterunkowy, niestety powiedział im, że nie mają wystarczają-
cych dowodów przeciwko Alowi i nie mogą go aresztować. Aladyna przejął Beymax 
i sprawdził, czy przez upadek nic mu się nie stało i go wypuścił.

Cztery dni później we wszystkich lokalnych wiadomościach pojawiła się wiadomość 
o zaginięciu Jasminy i Dżina. Wielka Szóstka rozpoczęła poszukiwania, lecz nie mieli 
pojęcia, jak zabrać się za tę sprawę, dlatego Hiro wykonał telefon do Meridy:
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– Potrzebujemy twojej pomocy. Nie wiemy, gdzie i dlaczego oni mogli zniknąć. 
Nigdzie nie ma żadnych śladów i nikt nic nie wie. Nie możemy znaleźć Aladyna.

– Jeszcze jedna istota może wiedzieć, gdzie się podział Al.
– Kto?
– Abu.
– Przecież to przestępca! Jest zamknięta w zoo, odkąd okradła trzy razy jubilera.
– Daj mi samej poprowadzić śledztwo. Mam swoje sposoby.
– Zgoda, ale przywracam ci odznakę tylko na dwadzieścia cztery godziny. Jeśli 

Simba się o tym dowie, to oboje będziemy mieli problemy.
– Wiem. Odezwę się jutro.
Merida pojechała do zoo i przekupiła Dumbo, żeby pozwolił jej porozmawiać 

z Abu. Małpa doskonale wszystko rozumiała, ale nie do końca umiała się wypowiadać. 
W zamian za trzy banany i jej bransoletkę. Dzięki temu dowiedziała się, że Al. Miał 
wyprowadzić się do starej wieży roszpunki. Tak też udała się dziewczyna.

Po ciężkiej wspinaczce na wieżę zdyszana dziewczyna wskoczyła przez okno do 
środka budowli. Pomieszczenie, w którym się znalazła było ciemne i zakurzone. W jego 
centrum wisiały w powietrzu wszystkie trzy szklane, przeźroczyste lampy. Powolnym 
krokiem dziewczyna zbliżyła się do nich. W dwóch z nich unosił się ciemnozielony dym.

– To ich dusze – rozległ się nagle niski, mrożący krew w żyłach, znajomy dziew-
czynie głos.

– Nie masz prawa ich więzić, Aladynie! – krzyknęła Merida.
– Masz rację. On nie ma prawa ich więzić, ale ja tak! – z cienia nieoczekiwanie 

wyszedł Dżin – Niespodzianka! – wykrzyknął triumfalnie.
– Co? Jak to?!
– A tak to! – Spokojnie, zaraz ci wszystko wyjaśnię. W tej chwili machnął ręką i wo-

kół dziewczyny ciasno owinęła się lina. – Tylko będę miał pewność, że nie uciekniesz.
Popchnął dziewczynę na podłogę, wziął pustą lampę i położył obok niej.

– Kojarzysz może ostatnie z trzech życzeń Aladyna, które do mnie wypowiedział?
– Dał ci wolność.
– Ach, wolność, wolność. Właśnie! Dał mi wolność, nazwał mnie swoim przyjacie-

lem, zaprosił mnie do rodziny… A chwilę później? Zapomniał o mnie! Jakim prawem 
dał mi wolność, skoro skazał mnie tym na samotność! Przestałem się dla niego liczyć. 
Zakochany w tej swojej Jasmin, był gotów zrobić dla niej wszystko. A dla mnie już 
w ogóle nie miał czasu. Dlatego postanowiłem namieszać w ich związku. Księżniczka 
pewnie ci mówiła, że wrócił do swoich korzeni, znowu stał się starym sobą i tak dalej. 
Wszystko dlatego, iż „przypadkiem” rzuciłem na niego czar i usunąłem mu pamięć, a że 
nieszczęścia chodzą parami, to również zniekształciłem mu jego obraz postrzegania 
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rzeczywistości. No i biedaczek się rozstał. Niestety, on znowu zauroczył się w Jasmin 
i chciał wszystko naprawić, więc musiałem temu przeszkodzić.

– Chciałeś zrzucić na niego winę za kradzież lamp!
– Dokładnie! Ale jako że mi się to nie udało, to postanowiłem go porwać, a żeby 

nie był samotny, to tę jego kochankę razem z nim. To również sprowadzało na niego 
dodatkowe podejrzenia. A teraz są tutaj. – Dżin uderzył palcami o dwie lampy – Niby 
razem, a osobo. Czyż to nie zabawne?

– Bynajmniej wcale – warknęła Merida.
– No i moim planem było zostawienie ich tutaj na zawsze. Półmartwych. Istniejących 

jedynie jako dusze w szukanych przedmiotach. No, ale zjawiłaś się ty. Nie żebym się 
ciebie nie spodziewał, ale i tak dość szybko tu dotarłaś.

– I co teraz zrobisz.
– To samo co z nimi!
Dżin złapał za lampę, wykołatał płynne ruchy palcami lewej dłoni i wypowiedział 

niezrozumiałe dla Meridy zaklęcie. Pstryknął palcami, a ciało dziewczyny stanęło 
w płomieniach, a jej duszą wleciała do lampy, by tkwić tam już na zawsze…



Afera bambusowa
◆ 

Roksana Różańska

Słońce dokazywało, mimo że musiało przebijać się przez puchate obłoki chmur. Wiatr 
lekko powiewał, niosąc za sobą woń świeżo upieczonych pączków. Nic nie wskazy-

wało na to, by mogło się coś wydarzyć. Będąca właśnie na służbie wydra Abby, zwabiona 
pięknym zapachem, postanowiła udać się na przedwczesną przerwę do pobliskiej ka-
wiarni. Nim jednak do tego doszło, podleciał do niej jeden z gołębi policyjnych.

– Kradzież. Kwiaciarnia przy ulicy Pięknej. Musisz spisać zeznania – powiedział 
pospiesznie ptak.

– Wiadomo, kiedy do tego doszł…? – nie zdążyła dopytać Abby. Gołąb zniknął 
jeszcze szybciej niż się pojawił. „Nareszcie coś się dzieje” – pomyślała. Powtórzyła 
sobie w głowie dostarczone przez ptaka informacje i zatrzymała pierwszą, zauwa-
żoną taksówkę. Pociągnęła za klamkę, chcąc otworzyć drzwi pojazdu. Natychmiast 
poczuła odór przepoconego zwierzęcia. Mimo odrazy, Abby wsiadła do taksówki. 
Zapach okrążył ją ze wszystkich stron, nie dając ani chwili wytchnienia. Ponownie 
się wzdrygnęła.

– Dzień dobry. Na ulicę Piękną, poproszę – rzekła do kierowcy, a ten ruszył, nie 
wypowiadając nawet jednego słowa.

Do kradzieży doszło zaledwie dwie przecznice dalej, ale nie było sensu marnować 
czasu na przechadzkę. „Im szybciej tym lepiej” – powtarzała sobie w myślach Abby, 
starając się nie wyskoczyć z taksówki. Podczas jazdy przyjrzała się kierowcy. Była to 
zebra ubrana w poplamione jeansy i wygniecioną koszulkę, co tłumaczyło przy okazji 
nieprzyjemną woń. Widocznie nie były one zmieniane od dłuższego czasu. Może 
kierowca jest zbyt zapracowany, by się tym zająć.

Z rozmyślań wyrwało wydrę gwałtowne hamowanie. Nie minęły nawet dwie mi-
nuty, a już byli na miejscu. Widocznie taksówkarz złamał kilka przepisów po drodze.
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– Piętnaście dolarów – burknął.
– Przepraszam bardzo, ile?! – Abby odniosła wrażenie, że się przesłyszała.
– Należy się piętnaście dolarów – mówił przez zęby kierowca.
– Czy pan zwariował? Taka cena, za tak krótką drogę? Przecież to zaledwie dwie 

ulice drogi!
– To w takim razie trzeba było iść pieszo! Piętnaście. Dolarów. JUŻ. – Kierowca 

znacząco nie dawał za wygraną.
Poirytowana całym tym zajściem Abby westchnęła głośno i rzuciła na miejsce 

pasażera pieniądze. Wychodząc, trzasnęła drzwiami. Pobiegła w stronę kwiaciarni, 
ignorując krzyki taksówkarza. Straciła na to wszystko za dużo czasu i nerwów.

– Jeszcze nigdy nie spotkałam tak opryskliwej zebry – mówiła pod nosem. – Byłam 
pewna, że to takie towarzyskie zwierzęta!

Znajdowała się już przed wejściem do kwiaciarni. Postarzały szyld z napisem „KWIA-
CIARNIA I ZIELARNIA U JOLI” nadawała temu miejscu swojego rodzaju klimat. Tuż po 
wejściu rozejrzała się wokół. Na półeczkach równolegle poukładane słoiki wypełnione 
były po brzegi ziołami, a rośliny zostały powstawiane do pięknych wazonów. Wśród 
kwiatów Abby rozpoznała hiacynty i chryzantemy. Na ladzie stała mała rosiczka, co 
wydało jej się nieco brutale ze względu na mieszkające w kraju muchy. Gdy przyglądała 
się szczegółom pomieszczenia, nagle dobiegło ją wołanie.

– Nareszcie pani jest! Już biegnę!
– Przepraszam, że tyle to trwało. Miałam problem z… transportem.
– Nic nie szkodzi, pani władzo! To może ja zaparzę herbatki z rumianku?
– Dziękuję, nie trzeba – uśmiechnęła się Abby, starając się nie urazić kwiaciarki. 

Była to bowiem kobieta w starszym wieku, pingwin w uroczym fartuszku.
– Dobrze, przejdźmy do zdarzeń. Proszę opowiedzieć, co się stało, kiedy i czym się 

wtedy pani zajmowała. – Chwyciła notes Abby.
– Musiało to się stać przed godziną siódmą trzydzieści, bo to właśnie wtedy zaczy-

nam pracę – powiedziała kwiaciarka. – Wczoraj, gdy wychodziłam, a lokal zamykam 
o dwudziestej piętnaście, wszystko było w porządku.

– Dobrze, pani Pingwin – mruczała Abby, notując – Proszę mi pokazać, co i w któ-
rym miejscu zostało skradzione.

– Proszę za mną – kobieta zagłębiła się w część sklepu. 
– To tutaj.
Szyba była wybita. Wydra zdziwiła się jednak, widząc pozamiatane w róg pomiesz-

czenia szkło.
Okazało się, że właścicielka postanowiła posprzątać, by nikomu nic się nie stało.

– „Zdrowie przede wszystkim” powiedziała sobie Abby, nie chcąc się zdenerwować. 
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To były cenne dowody!
– Niech się pani nie przejmuje, poradzę sobie bez tego. Ale proszę mi powiedzieć, 

czy na podłodze nie było żadnych śladów łap?
– Nic, a nic! Czyściutko! Jedynie to szkło!
– Dziękuję, to wszystko. Do widzenia! – Abby wyszła z kwiaciarni. Ten fakt wyda-

wał jej się naprawdę dziwny. W końcu wczoraj padał deszcz, więc sprawca powinien 
zostawić za sobą ślady błota lub chociażby krople wody z jego futra. „Teraz czas po-
szukać świadków” – ruszyła w drogę wydra. Poszukiwania nie trwały długo. Po około 
godzinie zgłosiła się lama z językiem na wierzchu i bujną, rudą czupryną zasłaniającą 
oczy wskazujące dwa różne kierunki świata.

– Dzjeń dchopry – zapewne miało to oznaczać „Dzień dobry”.
– Witam. A więc była pani świadkiem kradzieży? Proszę się przedstawić i mówić 

wszystko po kolei. – Abby nie wiedziała, na którym oku się skupić, więc postanowiła 
spoglądać jedynie w notes.

– Widziałam wszystko! Jestem Sabina. Wybrałam się na poranny spacer. Była to 
godzina szósta. A może siódma? Nie, na pewno szósta!

– Proszę mówić dalej – denerwowała się powoli wydra
– Usłyszałam trzask! Odwróciłam się i zobaczyłam rozbitą szybę w kwiaciarni! 

A przed nią stał tygrys! Ogromy tygrys! Nie, nie! Zebra!
– Niech się pani zastanowi, jakie to było zwierzę? – druga wersja wydawała jej się 

bardziej prawdopodobna po dzisiejszym spotkaniu.
Na pewno miało czarne paski! A może łaty?
Tylko tyle zdołała się dowiedzieć Abby, bo dalsza rozmowa przebiegała podobnie. 

Sabina nigdy nie była pewna swojej odpowiedzi. „Niepotrzebnie zmarnowałam czas” – 
wzdychała młoda policjantka.

Pocieszyła ją myśl, że już czas na przerwę obiadową. Tym razem taksówkarz był miły, 
więc bezproblemowo dotarła do stołówki. Spotkała tam znajomymych z pracy. Wszyscy 
opowiadali o swoich dzisiejszych sprawach. Były to jednak błahostki w porównaniu 
z kradzieżą, np. przejechanie na czerwonym świetle. I wtedy Abby przypomniała sobie, 
że nie udało jej się dowiedzieć, co zostało skradzione! A przecież ułatwiłoby to znalezienie 
sprawcy. Na szczęście spisała numer kwiaciarki, więc może się o to zapytać przez telefon.

– „No oczywiście, że numer jest zajęty” – zdenerwowała się. Ten dzień niesamowicie 
jej się dłużył. Połknęła szybko pączka i pożegnawszy współpracowników, wybiegła 
ze stołówki. Chciała jak najszybciej znaleźć sprawcę. Wtedy oddzwoniła do niej 
kwiaciarka, więc mogła już spokojnie prowadzić dalej śledztwo.

– Bambus! – wykrzyknęła, stojąc na ulicy, zwracając tym samym na siebie uwagę. 
Wiadomo, kogo jest to przysmak. – To musiała być panda!
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Nie wyjaśniało to jednak do końca sprawy. Poza tym dziura w oknie była zbyt mała, 
by przecisnęło się przez nie to zwierzę. „Przepytywanie każdej pandy po kolei zajmie 
zbyt dużo czasu. Muszę poczekać” – pomyślała i tak też zrobiła. Minęły dwa dni od 
kradzieży i wtedy zgłosił się kolejny świadek. Nie był to długi czas, ale w takich spra-
wach znalezienie sprawcy jest naprawdę ważne. Abby udała się do kawiarni. To tam 
umówiła się na rozmowę. Usiadła i czekała. Wtedy okazało się, że owym świadkiem 
jest kundelek jeszcze w dziecięcym wieku.

– Dzień dobry… – przywitał się nieśmiało. – Ja chciałbym powiedzieć wszystko, 
co widziałem.

– Oczywiście, po to tu jesteśmy – uśmiechnęła się Abby. – Powiedz mi od początku, 
co tam się działo.

– A nie będzie się pani śmiać? – kundelek wydawał się zestresowany
– Ależ nie. Mów proszę
– Ten złodziej, on nawet nie wchodził do budynku!
– Ale jak to? – zdziwiła się Abby. – Wytłumacz mi, ale może najpierw opisz mi jego wygląd.
– Myślałem, że to panda. Ale pandy przecież nie mają włosów na głowie. A to zwierzę 

miało blond włosy!
– Wydra nie była pewna, jak to wytłumaczyć. Sama również nie spotkała nikogo 

o takim wyglądzie.
– Wspominałeś, że złodziej nie wchodził do środka kwiaciarni. Co miałeś na myśli?
– Widziałem, jak on stał przed budynkiem. Rzucił kamieniem, by wybić szybę, 

a potem stał.
– I to wszystko? – zapytała spokojnie Abby.
– Nie, nie. Potem uniósł łapy, a kartony z bambusem po prostu do niego przyleciały!
– Przyleciały? – powstrzymywała śmiech. W końcu to jeszcze szczeniaczek.
– Tak! Naprawdę! Słyszała pani kiedyś o telekinezie?
– To brzmi już zdecydowanie zbyt dziwnie. Dziękuję ci za zeznania, żegnam. Wy-

szła z kawiarni zdenerwowana tym, że nikt nie jest w stanie przedstawić precyzyjnie 
sprawcy. Próbowała przypasować kogoś do opisu złodzieja. Wtedy przyszło jej na myśl, 
że przecież sprawca mógł nosić perukę. Pozostając przy tym rozwiązaniu, udała się na 
rozmowę z miejscowym fryzjerem. I był to rzeczywiście trafny pomysł!

– Yyy… Proszę pana! Witam! – próbowała zwrócić uwagę fryzjera. Niskiej wydrze 
ciężko było rozmawiać z tak wysokim zwierzęciem jak żyrafa. – Tutaj! Na dole!

– Ooo, dzień dobry, maluchu! Co się dzieje? – przywitał się z uśmiechem, a widząc 
grymas na twarzy Abby, zaśmiał się.

– Pani władzo, nie maluchu, jeśli można – poczuła się urażona. – Chodzi o pana 
klientów.
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– Dobrze, pani władzo – podkreślił – proszę mówić.
– Ktoś w czarne pasy, prawdopodobnie panda. Właściciel blond peruki. Jest ktoś taki?
– Ależ tak! Hania! Jedna z moich stałych klientek.
– Dziękuję bardzo! O, i jeszcze jedno. Wie pan, gdzie mogę ją znaleźć?
– Osiedle Wielkie. Tam mieszkają wszystkie pandy wielkie, prawda? – powiedział 

fryzjer
– I tam ją znajdę?
– Nie jestem pewien, ale raczej tak. I zapraszam do mojego salonu! – tym razem 

uśmiechnął się jeszcze szerzej niż wcześniej.
– Przemyślę tę propozycję. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia!
Wychodząc ze sklepu, ponownie zaczęła zastanawiać się nad zeznaniami kundelka.

– Skoro opis sprawcy był prawdziwy… – mówiła pod nosem Abby. – Nie, niemoż-
liwe! Telekineza przecież nie istnieje…

Już nie wiedziała, co o tym wszystkim sądzić. Udała się, więc spokojnym marszem 
na Osiedle Wielkie. Przed nią stało niezwykle trudne zadanie. Znaleźć pandę wśród 
pozostałych niedźwiedzi.

Po drodze nie zauważyła nic nadzwyczajnego. Zatrzymała się jednak na chwilę pod 
wielkim dębem, by podziwiać płynący niedaleko potok. Jego kojący szum pomagał 
się odprężyć. Chwilę później ruszyła w dalszą drogę. Łącznie szła niecałe pół godziny, 
ale mimo to zmęczenie dawało jej się we znaki. Gdy wkroczyła na Osiedle Wielkie 
omal nie spanikowała. Wszyscy wyglądali tu podobnie, tak jak się tego spodziewała. 
Właściwie to byli identyczni poza drobnymi szczegółami jak kokarda, czy ogromne 
kalosze. „Hania w peruce. Blond peruce” – powtarzała sobie w myślach Abby.

Cała sytuacja tak ją zestresowała, że zapomniała o tych szczegółach. Zaczepiła 
stojącą przed nią pandę.

– To pani jest Hania? Jest pani zatrzym… – Wtedy zauważyła, że przecież ma ona 
na sobie różową perukę, nie blond – Och, przepraszam! Pomyliłam panią z kimś 
innym. Miłego dnia życzę!

Po tych słowach uciekła zawstydzona. Przeciskała się w tłumie już od godziny 
aż jej uwagę przykuł powieszony na jednym z budynków plakat. Napisane na nim 
było „POKAZ MAGICZNY – TELEKINEZA”. Miał się on rozpocząć już za chwilę. Abby 
postanowiła się temu przyjrzeć.

– A jeśli okaże się, że to prawda? To by potwierdzało brak śladów łap i tłumaczyło 
zeznania tamtego kundelka – powiedziała do siebie. – W takim razie znalazłam mo-
jego złodzieja.

Wydra przeczekała występ, by zdecydować, czy wszystko zgadza się z opisem spraw-
cy i okoliczności kradzieży. Gdy widzowie się rozeszli, Abby, wciąż nie dowierzając, 
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ruszyła za pandą. Na jej plakietce widniało imię „Hania”, a na głowie blond peruka. 
„Raczej trochę mi zajmie nim przyjmę to wszystko do wiadomości” – pomyślała wydra, 
wciąż nie mogąc uzmysłowić sobie wszystkiego, co zobaczyła. Niepewnym krokiem 
weszła do namiotu pandy.

– Witam. Pani nazywa się Hania, prawda?
– Tak, ale jeśli o to chodzi, to nie daję autografów – zaśmiała się.
– Niestety, nie o to chodzi. Jest pani zatrzymana pod zarzutem kradzieży – mówiąc 

to, zauważyła stojące w rogu, skradzione kartony z bambusem.
– Jak to? Jak wy? Skąd… – Hania wyraźnie była zdziwiona tym, że została znaleziona.
Dalsza rozmowa ciągnęła się nieskończenie długo. Od tematu kradzieży aż po te-

lekinezę. Pomimo że dla Pandy Hani ta sprawa nie zakończyła się zbyt dobrze, Abby 
została wynagrodzona awansem i powszechnym szacunkiem w mieście, a nawet kraju. 
Gdy wróciła zmęczona do domu i mogła nareszcie odpocząć od pracy, położyła się 
wyczerpana na łóżku. „To z pewnością będzie najdziwniejsza zagadka kryminalna jaką 
rozwiązałam. Zapamiętam tę sprawę na długo” – pomyślała, a następnie pogrążyła 
się we śnie.



Łapiemy tylko małych
◆ 

Michał Stoliński 

Cygaro powoli przygasało na jego biurku. Nie był palaczem, ale nie odmawiał sobie 
w trudnych sytuacjach. Ta była wyjątkowa. Był o krok od znalezienia Grimsha, 

ale nie mógł ustalić jednego: kto go wtedy ogłuszył? Zaczął sobie przypominać wszyst-
ko. Przyjęcie, bijatykę pod Green Martin, pościg na Avenue i znalezienie Arnolda. 
Wiedział, że ominął coś, co mogłoby go doprowadzić na właściwy trop. Wziął kartkę 
i wypisał wszystko, co pamiętał. Zaczęło się prezentem od Szczerbatego. Prezent jak 
prezent, buła w twarz nie jest niczym miłym. Ale tak to już jest jeśli chce się być po-
licjantem. Szczerbaty i tak był najmilszy z nich wszystkich. Chudy i Pączek, których 
przydzielił mu kapitan Nikiel, byli kompletnymi pajacami. Siedzieli tylko na swoich 
koniach i popijali pączki Czarnym Diabłem. Akcja w terenie była tak naprawdę akcją 
solową. Na koniec i tak oni zgarniali laury za „przykładną służbę społeczeństwu”. 
Wtedy w ręce Jasona trafiły papiery dotyczące morderstwa Jany Jane. Podejrzanym 
był ktoś o pseudonimie Grimsh. Zaczął więc przeszukiwać akta policyjne. Znalazł 
wiele. Wśród nich np. zabójstwo króla Hobblera, czy kradzież miliona uncji z banku 
Kristofów. Oczywistym było też spytanie się Nikiela o Grimsha. Rozmowa zakończyła 
się słowami „Chyba lubisz swoją pracę, prawda?”. Zrozumiał, że nie otrzyma pomocy 
policji w tej sprawie. Samowolka oznaczała koniec pracy, a słabo jest odpaść w pierw-
szym miesiącu. Musiał wszystko przemyśleć, a najlepszym miejscem do tego był bar 
Green Martin. Usiadł w kącie, zamówił Czarci Wymiot i myślał nad tym, co zrobić. 
Wtedy do baru wparował krasnolud, cały umazany na czarno, zapewne od węgla.

– Panie, dawaj pan Grubego Berta, bo nie wytrzymam ani minuty dłużej z tymi 
debilami!

Od razu zauważył Jasona i dosiadł się do niego, uderzając kuflem o stół tak mocno, 
że prawie pękł od siły uderzenia.
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– Bert jestem. A ty? – zapytał.
– Jason. Dlaczego tu usiadłeś?
– Bo widzisz, wszyscy w tym barze, barman, mroczne elfy, pijani orkowie i inne 

krasnoludy to idioci. Siedzą tylko i chlają piwsko w tej spelunie, zamiast uczciwie 
pracować.

– A ty właśnie tego nie robisz?
– Nie odwracam kota ogonem. Codziennie jeżdżę z wózkiem w dół kopalni Huta 3, 

bojąc się o własne życie i z przeświadczeniem, że nikt nie będzie po mnie płakał. Tak 
to już jest w tym gównianym świecie. Jak do roboty w kopalni, to krasnoluda, jaki 
ktoś coś ukradnie, to krasnolud, ale jak krasnolud umrze, to nikomu się dupy nie 
chce ruszyć. A tfu! Wszystko to zeszło na psy, gdy ten senator, Reptilus, doszedł do 
władzy. Teraz wszystkie krasnoludy muszą harować, a nawet emerytki nie mamy! 
Tak to już jest z tymi elfami. Jeśli mogą zatruć komuś studnię, to nam, krasnoludom. 
Ech, szkoda gadać.

– Pracuję w policji. – powiedział ze spokojem w głosie.
– To ty jesteś jeszcze gorszy od nich wszystkich, chociaż na takiego nie wyglądasz!
– Dzięki za te miłe słowa.
– Przepraszam, po prostu nie mogę się pozbierać po śmierci Jany Jane.
– Znałeś ją? Szukam jej mordercy, mógłbyś mi pomóc.
– Oczywiście, że ją znałem. To bratanica, wuja, dziada, kuzyna, siostry, babki, zięcia, 

brata mego ojca. Tak, wiem, że była elfką, co się nie zdarza w rodzinie krasnoludów, ale 
dla chcącego nic trudnego. A w sprawie mordercy nie ma w czym pomagać. Grimsha 
nie da się złapać.

– Jesteś tego taki pewien?
– Uuuu, bohater się znalazł. Kiedyś był taki jeden gościu, który próbował go schwy-

tać. Dziwnym trafem został skazany na śmierć, za sprzeciwianie się prawu. Szkoda 
twojego życia na łapanie śmierci.

– A co jeśli policja o niczym się nie dowie? Przecież jestem policjantem, prawda?
– Mógłbyś tuszować swoje ślady bezpośrednio w źródle. Masz łeb na karku, ale to 

nie wystarczy. Psy mają swoje wtyki w gangach ulicznych. Oni nie są łapani, a służby 
porządkowe dostają hajs z haraczu. Musiałbyś udawać, że chciałbyś dołączyć do 
gangu, przy okazji nie dając się przyłapać szpiegom. To praktycznie niewykonalne.

– No właśnie, praktycznie.
Wtedy do baru weszło trzech typów ubranych w czarne bluzy. Podeszli do Jasona, 

chwycili Berta i rzucili nim o ziemię. Policjant wstał i uderzył jednego z nich klingą 
od miecza. Bert szybko się podniósł, wyciągnął topór i pociął drugiego, zanim ten 
zrozumiał, co się stało. Trzeciego Jason powalił uderzeniem ziemia – powietrze, po 
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czym dobił go kuflem od piwa. Spojrzeli na siebie, kiwnęli głowami, zapłacili za piwo 
i wyszli.

– Stary, dzięki za pomoc. Ale wiesz, nie musiałeś, poradziłbym sobie – powiedział 
Bert po chwili.

– Mhm, jasne. Może teraz mi powiesz, co mógłbym zrobić, aby zbliżyć się do 
Grimsha? – zapytał Jason.

– Słuchaj, sprawa jest niby prosta, ale nie do końca. Musisz wkupić się w łaski jed-
nego z gangów, dowiedzieć się, gdzie mają uderzyć, a tam na pewno go znajdziesz. 
Z reguły Grimsh załatwia osoby wysokiego. Pamiętam do dziś, kiedy zamordowano 
małżeństwo Lojanów…

Wtedy w Jasonie obudził się gniew, jakiego nigdy przedtem nie doznał. Morderstwo 
jego rodziców było jednym z powodów, dla których wyjechał z Slumcity. Jego serce 
przeszył ból ciężki jaki wóz, który musiał wozić Bert. W tej chwili marzył już tylko 
o jednym: znalezieniu i zabiciu tego, kto to zrobił. Wiedział, że nie odpuści, póki nie 
złapie Grimsha. Po krótkiej rozmowie rozeszli się po Broke Square, największym 
rynku we wschodniej ćwiartce. Ruszył na Caledon Street, siedziby gangu Mrocznego 
Lotosu. Przynajmniej tak sądził Bert. Wszedł do tutejszego baru i zapytał o Samuela. 
Barman zaprosił go na drugie piętro do pokoju 8C. W środku siedział stary dziad 
owinięty w stare szmaty w otoczeniu dwóch orków – strażników.

– Jakie wiatry cię przywiały, podróżniku? – zapytał.
– Czy to tu kwiat lotosu kwitnie w kolorze czerni? – odpowiedział pytaniem Jason.
– Aaa, więc ty w tej sprawie. Czegóż żądasz w takim razie, od zakonu Mrocznego 

Lotosu?
– Chciałbym do was dołączyć. Mam wtyki we wschodniej ćwiartce, znam kilku 

dostawców broni z Sunhouse, oraz paru ludzi w senacie. Wystarczy?
– Hmm, przyznaję, że potrzebujemy takich ludzi, ale widzę twoją duszę. Kieruje 

nią nienawiść, gniew i chęć pomsty. Jesteś wulkanem, który wybuchnie gniewem. 
Przychodzisz tutaj by wylać ten gniew na kimś, kogo szukasz. Nie mogę cię przyjąć, 
ale mogę ci pomóc. Kogo w takim razie szukasz, wędrowcze?

– Niech twoi strażnicy wyjdą, nie chcę, aby to usłyszeli. Szukam tego, którego każdy 
się boi. Tego, który zabija stawiających się i tego, który okrada, kogo chce.

– Szukasz więc Grimsha. Porywasz się na głębokie wody, marynarzu. Nikt nie może 
się z nim mierzyć. Nawet połączone siły lotosu nie dałyby mu rady.

– W takim razie ja będę pierwszy. – stwierdził.
– To szaleństwo, lecz widzę geniusz w twych oczach. Nie zdradzę naszych tajemnic, 

lecz powiem jedno: Avenue. Tam musisz się udać.
– Dziękuje mistrzu.
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Jason, nie tracąc czasu, ruszył na Avenue, licząc, że znajdzie mordercę. Gdy przybył, 
odbywał się tam festiwal słońca, największa impreza w zachodniej ćwiartce. Nie dało 
sie zobaczyć nikogo podejrzanego w tym tłumie. Wtedy na scenę wyszedł senator Rep-
tilius z swoim przemówieniem. Wiedział, że coś musi pójść nie tak. Po kilku minutach 
zza sceny dobiegł go dźwięk wybuchu i słup ognia. Zaczął wtedy przeciskać się przez 
tłum i wbiegł za scenę. Wszędzie było pełno ciał. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, 
podpalając też okoliczne domy. Wtedy ujrzał w oddali szarą, chudą sylwetkę. Wtedy 
jego bieg zmienił się w sprint i tak zaczął się pościg. Grimsh biegł między straganami, 
po kolei przewracając je, by go zatrzymać. Gdy Jason był już wystarczająco blisko, by 
go złapać, wbiegli na drogę. Zdążył zobaczyć tylko asfalt.

Obudził się w piwnicy. Wokół niego siedziało wiele osób. Nie rozpoznał żadnej 
z nich. Miał związane ręce i nogi. Na szczęście porywacze nie zabrali jego noża ukryte-
go w tylnej kieszeni. Wyciągnął go i rozciął liny. Sprawdził stan innych osób. Wszystkie 
nie żyły, lecz wyczuł puls u krasnoluda. Rozwiązał go i spróbował rozmowy:

– Ej ty, słyszysz mnie? Ej obudź się cholera, bo inaczej tu zginiemy.
– Co? Co się dzieje? – odparł cichym głosem krasnolud.
– Wiesz może gdzie jesteśmy lub jak się nazywasz?
– Ja? Ja jestem…. Arnold! Arnold Noggerfogger! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. 

Cholera, co ja tu robię. Pamiętam tylko mocne uderzenie w głowę.
– Dobra uspokój się. Wiesz może chociaż jak stąd wyjść?
– Nie. Nic nie pamiętam. Tylko ten cholerny ból. Aaaaa, mój brzuch!
Na brzuchu Arnolda widać było wiele siniaków. Miał pewnie uszkodzony żołądek 

i złamane żebra od uderzeń. Jason rozejrzał się po pokoju. Znalazł drzwi wzmoc-
nione stalą. Na szczęście wiedział, jak się otwiera zamki. Wyjął spinkę z włosów 
elfki i otworzył nią drzwi. Za nimi stało dwóch oprychów zaskoczonych wyjściem 
kogokolwiek. Kilka ciosów i rozbita szklanka wystarczyły, by ich położyć. Stamtąd 
prowadziły schody na górę, które były jedynym wyjściem. Kolejne piętro oznaczały 
kolejne problemy. Tym razem trzy, nie dwa, duże, wkurzone problemy. Tym razem 
musiał wspomóc się wieszakiem i kilkoma sztuczkami ze szkoły policyjnej. Kolejne 
piętro. Tam jednak nie czekały go problemy.

– A więc w końcu się spotykamy – powiedział Grimsh.
– Chyba nie przewidziałeś tego, że przeżyje.
– Nie jestem aż taki głupi. Myślisz, że nie wiedziałem, że mnie ścigasz? Że nie 

pamiętam tego dnia w którym prawie mnie złapali? Twój ojciec sprawiał wiele 
problemów, kiedy przyszedłem. Nawet udało mu się mnie zranić.

– Nie waż się o nim mówić.
– Ty chyba nie wiesz jacy bogaci byli twoi rodzice? Przez bank twojego ojca 
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przepływały wszystkie pieniądze naszego kraju. Za cło pobierał ogromne, które po-
żytkował na okradanie innych. Ja zapłaciłem mu za tych, którzy zostali przez niego 
bankrutami.

– Zobaczymy, czy będziesz taki rozmowny w pierdlu.
– Naprawdę myślisz, że Nikiel mnie zamknie? To ja go kontroluję. – roześmiał się 

Grimsh.
– To chodź, pokaż, czy jesteś taki potężny – odpowiedział mu Jason.
Wtedy rzucili się w wir walki. Wymieniali cios za ciosem, blok za blokiem. Po całym 

pokoju latały przedmioty. W pewnym momencie Jason wylądował na ziemi. Grimsh 
rzucił mu się z nożem do gardła i próbował go wykończyć. Ten jednak go odrzucił 
i ogłuszył wazonem leżącym na ziemi. Wtedy już wiedział, że to dopiero początek.

Egzekucję zaplanowano na następny dzień… Na wydarzenie przyszło ponad pół 
miasta, które chciało poznać człowieka, który złapał Grismha. Jason wiedział jednak, 
że to nie morderca jest tam ścinany. Chwilę przed tym dostał wypowiedzenie. Poże-
gnał się ze Szczerbatym i poszedł do domu. Siedział wtedy przy cygarze, wiedząc, że 
może liczyć na Berta i Arnolda. Później wyszło na jaw, że Arnold był dawnym dowódcą 
jednostki Jasona, lecz został zabity przez Grimsha. Jaki widać nieudanie. Dopalił więc 
cygaro i zadał sobie jedno pytanie: Kto go wtedy ogłuszył…





Zbrodnia
◆ 

Dorota Szkoda

To był jeden z tych dni, które nie zwiastują nic dobrego. Od rana pogoda pod 
psem. Chmury, deszcz i chęć pozostania w łóżku. Ale cóż począć przestępcy 

nie śpią – szef również.
O siódmej jak zwykle odprawa. Myślałam, że będzie jak co dzień, trochę włamań, 

rozbojów itp. Szef jednak wkroczył nazbyt energicznym krokiem jak na jego dość 
potężną posturę, niebędącą na pewno efektem lat ćwiczeń, lecz raczej skutkiem po-
chłaniania fast foodów. Jeszcze dobrze nie usiedliśmy, a on swym tubalnym głosem 
wrzasnął:

– Dosyć gadania! Siadać i słuchać! Dzisiaj dostaliśmy meldunek od patrolu prewencji, 
że na naszym terenie znaleziono zwłoki kobiety. Prawdopodobnie została wyrzucona 
z jakiegoś samolotu lub czegoś innego, co lata. Koroner jest już na miejscu. Sprawę 
przejmuje nasz wydział. Borowska i Czarski do roboty. Wszystkie materiały leżą na 
waszych biurkach.

Popatrzyliśmy na siebie i bez słów poszliśmy zapoznać się ze sprawą. Z Jarkiem 
znamy się od sześciu lat. Razem pracujemy i rozumiemy się bez słów. Jesteśmy bardzo 
dobrymi partnerami.

Zaczęliśmy czytać akta i już na pierwszej stronie znaleźliśmy wiele niejasno-
ści. Zdjęcia denatki były dość dziwne. Ubrana była jak z innej epoki, a raczej jak 
z dwóch epok. Połączenie XVII wieku. z XXI. Jednak ubiór to nic. Jej tatuaże – to 
dopiero było cudo – trójwymiarowe – nigdy takich nie widziałam. – Trzeba znaleźć 
jej rodzinę – powiedziałam.

– Miała jakieś dokumenty? – spytał Jarek. – Z tego, co wiem, na bransoletce miała 
grawerunek z adresem – powiedział, przeglądając zdjęcia.

– No to jedziemy – zaczęłam go poganiać.
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– Dobrze, dobrze, już idę. Jak ja nie lubię takich sytuacji – odbąknął, podrapał się 
po głowie i ruszył za mną.

Do domu denatki, Katarzyny Twardowskiej dotarliśmy po około pół godzinie. 
Zadzwoniłam, czekaliśmy chwilę, aż otworzono nam. Niesamowite…Katarzyna 
Twardowska we własnej osobie. Zaniemówiłam. Przypuszczałam, że Jarek też, bo stał 
za mną jak słup soli i zamiast mi pomóc, gapił się jak wół w namalowane wrota. Nie 
wiem, ile to trwało, ale chyba dość długo, bo kobieta zaczęła się nam dziwnie przyglądać, 
jakby miała przed sobą dwoje niemych idiotów. W końcu to ona zapytała pierwsza:

– O co chodzi? Państwo do kogo?
– Ja… ja…Przepraszam, czy pani Katarzyna Twardowska? – w końcu wydukałam.
– Tak, tak się nazywam.
– Może nam pani dać swój dowód osobisty? – Jarek w końcu zaskoczył.
– A kim państwo są? – zapytała domniemana Twardowska.
Na jej twarzy zaczęło malować się zdziwienie, ale jednak my chyba wyglądaliśmy 

na bardziej ogłupiałych zaistniałą sytuacją.
– Przepraszam bardzo – powiedziałam. – Podinspektor Borowska, podinspektor 

Czarski z wydziału zabójstw Policji Stołecznej.
– O Boże, co się stało?! Ktoś nie żyje?! – wystraszyła się.
– Możemy wejść do środka i porozmawiać? – spytałam, ale ona już otwierała drzwi 

szeroko i gestem zapraszała do środka.
Usiedliśmy w pokoju. Od razu było widać, że ta kobieta lubi minimalizm w po-

łączeniu z elegancją. Pokój był nieduży, a jednak sprawiał wrażenie dwa razy więk-
szego, i to wszystko dzięki lustrom na ścianach. Jarek usiadł obok mnie, pani domu 
naprzeciwko nas.

– Ma pani rodzeństwo? To znaczy siostrę? – zapytałam niepewnie.
– Nie. Jestem jedynaczką, a dlaczego? – spytała.
Popatrzyła na mnie, ja na Jarka. Jarek zrobił „żabie” oczy.

– Dzisiaj rano znaleźliśmy zwłoki kobiety, które łudząco przypominają panią. Mało 
tego, na ręce miała bransoletkę z wygrawerowanym pani imieniem i nazwiskiem.

– Taką jak ja mam? – zapytała i pokazała nam swój nadgarstek.
Znowu popatrzyliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że ta sprawa będzie całkiem inna 

niż pozostałe. Nie mieliśmy nic konkretnego. Nie wyglądało, żeby ta kobieta kłamała, 
ale z drugiej strony mogła nie wiedzieć o istnieniu siostry bliźniaczki.

– Czy możemy pobrać pani próbkę DNA do badań porównawczych? I prosiłabym 
o zapisanie adresu pani rodziców. Musimy zweryfikować kilka śladów – powiedziałam, 
wyprzedzając jej pytanie.

– Oczywiście – odpowiedziała.
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Pobraliśmy próbki, zrobiliśmy parę zdjęć i wyszliśmy. W drodze do samochodu nie 
odezwaliśmy się do siebie ani słowem. Po chwili Jarek zaczął pierwszy:

– Anka, zwróciłaś uwagę na jej zachowanie? Ona była kompletnie zaskoczona.
– Nie mniej niż my – powiedziałam i spojrzałam na niego wymownie.
– Musimy sprawdzić jej rodziców, może oni wyjaśnią, o co tu chodzi – powiedział 

Jarek i ruszył samochodem.
W drodze do komendy myśli kłębiły się intensywnie w głowie. Na miejscu czekała 

nas kolejna niespodzianka. Wyniki sekcji przeszły nasze wyobrażenia. Koroner sam 
był zaskoczony i nie mógł wytłumaczyć wielu spraw.

– Raporty zawsze macie gotowe na biurku, ale tym razem osobiście muszę wam to 
powiedzieć – zaczął tajemniczo Marek.

– Mów, mów, tylko proszę obrazowo, Marku, wiesz, że nie lubię tych twoich dok-
torskich gadek – poprosiłam w miarę miło.

– Ok. Po pierwsze jej tatuaże – trójwymiarowe, ale to nie wszystko, wypełnione są 
barwnikiem, z jakim jeszcze się nigdy nie spotkałem. Po drugie zęby, raczej ich wypeł-
nienia. Takich plomb nigdzie nie produkują, to jest jakaś nieznana mi technologia. Po 
trzecie ta kobieta wielokrotnie się łamała i wielokrotnie była postrzelona, ale jej organy 
są jak nowe. Blizny są tylko na skórze. To wygląda tak, jakby po każdym postrzale ktoś 
wymieniał jej uszkodzony organ na nowy. A wisienką na torcie jest to, że połowa jej 
ciała, według obrażeń, spadła z co najmniej 1000 metrów wysokości, a druga połowa 
z około dwóch metrów – Marek mówił, a nam coraz bardziej szczęki opadały. Przy 
ostatnim zdaniu wyraz naszych twarzy nie dawał wątpliwości, że staliśmy się świad-
kami rzeczy, w naszym mniemaniu, delikatnie mówiąc, anormalnej, niezrozumiałej 
i niemieszczącej się w ramach logiki. No i co teraz? To pytanie zadaliśmy sobie wspólnie 
w myślach. Marek czekał na nasze sugestie co do jego spostrzeżeń, a my staliśmy jak 
dwa barany i tylko zerkaliśmy to na siebie, to na Marka. Pierwszy odezwał się Jarek.

– Jesteś pewny? – zapytał.
– Jarek, znasz mnie od dziesięciu lat i nie zadawaj mi głupich pytań – odparował 

Marek.
– Ok. Ok. Wiem, ale sam zobacz, jak to wygląda – Jarek zaczął nerwowo pocierać 

skronie.
Słuchając ich, przyszło mi coś do głowy. To było totalnie absurdalne, ale w tym 

momencie jedyne logiczne wytłumaczenie. Nie mogłam się tym podzielić, bo mogliby 
mnie posądzić o jakiś obłęd.

Rozmowa z rodzicami Katarzyny Twardowskiej nic nie dała, co było do przewidze-
nia. Badania DNA potwierdziły, że denatka i Twardowska to ta sama osoba. Moja teoria 
coraz bardziej stawała się realna, co wcale nie było zbyt pocieszające. Wbrew przepisom 
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zabrałam ze sobą bransoletkę zmarłej. Sama nie wiem dlaczego. Może wierzyłam, że 
ona mi coś jeszcze powie. Wieczorem, gdy wróciłam do pracy, moja kotka już na mnie 
czekała. Jak zwykle miauczała niemiłosiernie. Dla niej ważne były tylko trzy rzeczy: 
jedzenie, spanie i wylegiwanie się na moich kolanach. Przyjaciel z niej żaden, ale przynaj-
mniej miała towarzystwo. Po gorącej kąpieli z kieliszkiem ulubionej Margerity usiadłam 
w moim fotelu i zaczęłam analizować wszystkie fakty, które do tej pory ustaliliśmy. Myśląc 
o tym, bezwiednie obracałam bransoletkę w dłoniach. W pewnym momencie zadałam 
sobie sprawę, że ruda – moja kotka – stoi nastroszona w kącie pokoju i furczy na mnie. 
W pierwszej chwili pomyślałam, że znowu ma humory, ale nawet jak na nią, to zacho-
wanie było dość dziwne. Położyłam bransoletkę na oparciu fotela i podeszłam do kotki.

– Hej, Ruda, co jest? – spytałam, ale jej zielone oczy nadal były zwężone, ciało napięte, 
a ogon nerwowo kołysał się. Zauważyłam, że patrzy w kierunku bransoletki. Wstałam, 
podeszłam do fotela i wzięłam ją do ręki. Po czym zaczęłam podchodzić do Rudej. To, 
co nastąpiło po chwili, wyglądało jak przejście huraganu przez dom. Firanki zerwane, 
obrus ze stołu razem z moją Margeritą na podłodze. Istna furia. Szybko schowałam 
bransoletkę do kieszeni kurtki wiszącej w przedpokoju. I o dziwo – spokój. Ruda zła-
godniała i zaczęła nerwowo miauczeć, jakby chciała powiedzieć: „Zdurniałaś? Takie 
numery ze mną!". Pogłaskałam ją i przeprosiłam. Łaskawie mi wybaczyła.

Noc miałam niespokojną. Zwykle śpię dość dobrze, rzadko śnię. Tym razem śni-
łam i to jeszcze jak. To było jak sen na jawie, ale tak chaotyczne i niepoukładane, że 
rano, gdy się obudziłam, miałam wrażenie, jakby przez moją głowę przewinął się cały 
repertuar kin warszawskich. Totalny miszmasz.

Gdy tylko przekroczyłam drzwi komendy, wiedziałam, że coś się stało. Wszyscy 
biegali, a z daleka było słychać tubalny wrzask szefa. Szybko przemknęłam do naszego 
biura. Jarek siedział oparty o blat i nerwowo pocierał skronie.

– Co się stało? – spytałam.
Jarek spojrzał na mnie i podniósł ręce w błagalnym geście.

– Za jakie grzechy?! – wrzasnął.
– Co się stało? – zaczęłam się niecierpliwić.
– Wszystko szlag trafił! Wszystkie dowody zniknęły, zwłoki też! – Jarek szamotał 

się jak w malignie.
– Jak to zniknęły? Gdzie? Kiedy? – nie wierzyłam własnym uszom.
– Nie wiem! – Jarek nadal krzyczał. – W nocy ktoś okradł magazyn dowodów, a z pro-

sektorium skradziono tę Twardowską. A wiesz co jest najciekawsze?
– No? – wtrąciłam.
– To, że nie ma żadnych śladów włamania. Nic, kompletnie nic, jakby to duch zrobił. 

Rozumiesz?
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– Wiesz co, idę po kawę. Potem musimy poważnie porozmawiać.
Jarek do tego momentu miał ochłonąć, ale myliłam się. Nadal chodził po pokoju 

niczym wściekły lew po klatce.
– Jarek, muszę ci coś powiedzieć – zaczęłam.
– O co chodzi? – odburknął.
Zignorowałam to.

– Nie wszystko zniknęło… – widziałam, jak się zatrzymał i spojrzał na mnie.
– To znaczy?
– Bransoletka – bąknęłam.
– Co bransoletka? – naciskał.
– Nooo bransoletka Twardowskiej – zaczęłam pewnie. – Wczoraj wzięłam ją do domu.
– Jarek znieruchomiał.
– Ale to nie jest takie istotne. Ważne jest to, jak zareagowała na to moja Ruda. Wiem, 

wiem, trudno w to uwierzyć – próbowałam szybko wyjaśnić, zanim Jarek mi przerwie. 
– Gdy zobaczyła ją, dostała szału. Znasz ją, ona tylko je i śpi. A wtedy… To było nie-
samowite. Patrzyłam na Jarka i w duchu miałam nadzieję, że jego mózg ogarnia to, co 
mówiłam. Nigdy nie był przesadnie otwarty na rzeczy paranormalne. U niego liczył 
się czysty realizm. Opowiedziałam mu wszystko, co się wydarzyło. Jarek milczał. Po 
chwili spojrzał na mnie, głęboko westchnął, otworzył usta…I nic. Nic nie powiedział. 
Patrzył na mnie i nic, kompletnie nic. Nie wiedziałam, co myśleć, nie miałam pojęcia, 
czy mi uwierzył. Minęła kolejna minuta przejmującej ciszy. Jeszce nigdy w życiu nie 
czułam się tak niepewnie. W końcu przemówił.

– Ty naprawdę myślisz, że to…możliwe?
– Dla mnie to też jest bardzo dziwne, niezrozumiałe, niesamowite, ale moja teoria, 

jakby nie patrzeć, ma potwierdzenie w faktach.
– Jakich faktach?! – krzyknął. – To tylko teoria, wymysł. O Boże, to się nie dzieje 

naprawdę. Ja chyba śni. – usiadł, rękami zakrył twarz i znowu zamilkł.
Zajęłam miejsce obok Jarka i zaczęłam mówić. Bardzo chciałam, żeby choć pięć-

dziesiąt procent z tego, co mam do przekazania, dotarła do niego.
– Pamiętasz, jak kiedyś mówiłam ci, że interesuję się fantastyką, ale nie taką fil-

mową, tylko naprawdę naukową – zaczęłam powoli. – Od dawna interesuje mnie 
fizyka kwantowa i wszystko, co jest z nią związane. Naukowcy już dawno wykazali 
niezrozumiałe do tej pory reakcje obserwowane w mechanice kwantowej, mogą być 
wynikiem interakcji między równoległymi światami – mówiłam powoli i starałam 
się, aby było to w miarę zrozumiałe

– Co to jest fizyka kwantowa, według ciebie? – zapytał Jarek jakoś poważniej.
– Nieważne – zamachałam rękami. Wiedziałam, że jak zacznę mu tłumaczyć 
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wszystko, to zajmie mi to przynajmniej tydzień, a i tak nie mam gwarancji, że zrozu-
mie choćby trochę. – Posłuchaj mnie uważnie. Jeżeli w innym równoległym świecie 
ktoś stworzył urządzenie do teleportacji między kanałami czasoprzestrzennymi, to 
może podróżować między światami równoległymi. Może tym urządzeniem jest ta 
bransoletka. Tylko dlaczego ta kobieta zginęła? Cos poszło nie tak. Pamiętasz, co 
powiedział Marek? Pół ciała spadło z kilometra, a drugie z kilku metrów. Jej tatuaże, 
zęby, cała fizjonomia… – czekałam na jego reakcję. Myślałam, że zaraz wstanie i po-
wie mi: „Dziewczyno, ogarnij się”, ale nie. Owszem, wstał, przeszedł kilka kroków, 
obrócił się powoli i spojrzał na mnie. Jego oczy…Nie, to nie były Jarka oczy. Niby ten 
sam kształt, kolor, ale nie jego. To były oczy, które głęboko analizowały każde moje 
słowo i dokładnie rozumiały, o czym mówię. Zrobiło mi się zimno, ciarki mi przeszły 
po plecach. Starałam nie pokazywać po sobie, że ja to widzę. Jarek zawsze wiedział, 
kiedy kłamię, kiedy jestem zła, mówił, że to widać w moich oczach, ale ten Jarek to 
nie był on. To dlatego tak zareagował, gdy powiedziałam mu o bransoletce. O Boże! 
Co teraz? Co z Jarkiem? Co on zrobił z Jarkiem? Czy ich jest więcej? Komu można 
ufać? Ilu ich jest? Co zamierzają? Same pytania – żadnej odpowiedzi. Wzięłam głęboki 
oddech i spróbowałam się uspokoić. Miałam tylko nadzieję, że ich zaawansowana 
technologia nie pozwala czytać w myślach, bo jeżeli tak, to już pozamiatane. Jarek, 
to znaczy inny Jarek, przyglądał mi się uważnie. Po chwili spokojnym głosem zapytał.

– Gdzie jest obecnie ta bransoletka?
– W moim domu. – skłamałam, a miałam ją w kurtce.
– No to trzeba się jej bliżej przyjrzeć – powiedział i ruszył w kierunku drzwi. Otwo-

rzył je, obejrzał się za siebie, spojrzał na mnie i powiedział.
– No co, idziesz?
– Tak, tak, już idę – odpowiedziałam pospiesznie. W myślach planowałam, jak to 

dalej rozegrać, jak go obezwładnić…
Gdy jechaliśmy do mojego domu, mój mózg pracował na najwyższych obrotach. 

Ok… Byłam sprawna fizycznie, umiałam się bić, ale nawet z prawdziwym Jarkiem 
nigdy nie udało mi się zwyciężyć. Co dopiero z tym innym. Przed drzwiami zaczę-
łam nerwowo szukać kluczy. Miałam tylko nadzieję, że moje zdenerwowanie będzie 
odczytane jako zdenerwowanie pod wpływem wszystkich zdarzeń, jakie dzisiaj prze-
żyłam. Oby…Wszedł pierwszy. To na sto procent nie Jarek. On był czasami szorstki 
w obejściu, ale zawsze dżentelmen. Wchodząc do środka, zobaczyłam moją piękną 
amforę przywiezioną z Egiptu. Nie oryginał, ale śliczna robota. No cóż, lepiej żyć, niż 
podziwiać ładne przedmioty z zaświatów. Nie myśląc długo, chwyciłam amforę. Już 
miałam mu przyłożyć, gdy nagle moja ostatnio szalona Ruda wyskoczyła z kuchni. 
To było niesamowite. Mój, z reguły, leniwy kot, z całą swoją kocią furią zaatakował 
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intruza. Wbiła mu się pazurami w twarz. „Inny” Jarek zaczął wrzeszczeć i szamotać 
się z kotem. Ja stałam nad nimi z dzbanem w rękach i próbowałam wycelować w głowę 
Jarka, nie robiąc jednocześnie krzywdy mojej dzielnej lwicy. Stojąc z boku, ktoś mógłby 
pomyśleć – świetna komedia – ale dla mnie były to sekundy grozy. W końcu udało 
mi się wycelować i cisnęłam z całej siły skorupą w głowę tego kogoś. Opadł na ziemię, 
znieruchomiał. Ja też znieruchomiałam. No cóż, Ruda nie…Dalej gryzła go, drapała, 
sycząc i fukając. Złapałam mojego futrzastego obrońcę i odczepiłam ją od twarzy 

„innego Jarka''. Szybko zakułam go w kajdanki i na wszelki wypadek związałam mu 
również nogi. Nie wiem, jak długo trwało oczekiwanie, aż się ocknie, ale dla mnie i tak 
za długo. Otworzył oczy, spojrzał na mnie i dokładnie wiedział, co się stało i dlaczego.

– To teraz powiesz mi wszystko, co wiesz – zaczęłam powoli. – Po pierwsze. gdzie 
jest Jarek?

Poprawił swoją pozycję, głęboko odetchnął i zaczął:
– Najpierw zamknij gdzieś tego dzikusa – skinął głową w kierunku Rudej.
– Ona tu będzie, to też jej mieszkanie – odparowałam szybko.
– Okej. Zacznę od tego, że nie musisz się mnie bać. Nie zrobię ci krzywdy, nie zro-

biłem krzywdy twojemu partnerowi. Po prostu w tej chwili jest wyłączony.
– Jak to wyłączony? Co? To robot? Coś mu zrobił, mutancie?! – zaczęłam krzyczeć.
– Uspokój się, źle się wyraziłem. On śpi. Nic mu nie jest – szybko zaczął wyjaśniać.
– Ale gdzie jest?! – nie dawałam za wygraną.
– U nas – odpowiedział.
Spojrzałam na niego i aż bałam się zadać kolejne pytanie. Chyba wyczuł to, bo 

sam zaczął:
– Jesteś mądrą kobietą, wierzysz w Światy równoległe, podróże czasoprzestrzenne. 

Jak na twój Świat masz otwarty umysł. W naszym świecie wiedzą to dzieci. Uczą się 
tego w szkołach. Mamy urządzenia do podróży, ale nie każdy może z nich korzystać, 
zajmuje się tym policja. W ten sposób strzeżemy prawa między wymiarowego. Wasz 
Świat jest jednym z niewielu, które nie poznały i nie rozwinęły do tej pory tej techno-
logii. Może to i dobrze, wasza policja ściga zwykłych przestępców. W naszym Świecie 
nie ma przemocy, jak u was, ale zdarza się nieplanowana teleportacja z innego wymiaru 
i wtedy musimy reagować – ponownie wziął głęboki oddech. – Tak było w tym przy-
padku. Kobieta, którą znaleźliście, zrobiła to nielegalnie. Od jakiegoś czasu była przez 
nas poszukiwana. W końcu złapaliśmy ją. Transportowaliśmy ją właśnie do zakładu 
zamkniętego, gdy nam się wymknęła. Nie mieliśmy pojęcia, że sama skonstruowała 
przenośny teleporter. Zgubiła ją pewność siebie. Nie wiedziała, że poza teleporterem 
musi być również dobrane miejsce i odpowiedni moment przerzutu. Miała dopasowane 
dwa elementy, zabrakło jej trzeciego. Gdy zadziałał teleporter, znalazła się w połowie 
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w naszym Świecie, a w połowie w waszym Świecie, ale to już sama wiesz. I wiemy, jak 
się to skończyło – przerwał i spojrzał na mnie.

– To dlaczego od razu jej nie zabraliście ? Nie byłoby tego całego zamieszania – 
mówiłam już spokojniej i tak się czułam.

– Spóźniliśmy się, mówiłem ci o trzech warunkach teleportacji – odpowiedział.
– Od kiedy jesteś w Jarku? – zapytałam i zdałam sobie sprawę, jak idiotyczne jest 

to sformułowane.
– Nie w nim, a nim. Ja też jestem Jarek tylko, że trochę inny – uśmiechnął się nie-

znacznie – W zasadzie jestem tu od początku.
– Kiedy mój Jarek wróci? – zapytałam.
– Jak tylko wszystko uporządkujemy – odpowiedział pewnie. – A teraz mogłabyś 

mnie uwolnić? – spojrzał wymownie na swoje nogi.
– A jaką mam gwarancję, że mnie nie zabijesz? – spytałam, ale w głębi duszy czułam, 

że nie o to mu chodzi. Ale zapytać musiałam.
– To nie tak. Powiedziałem ci już, my nie zabijamy. Zajmujemy się tylko ochroną 

innych Światów. Zabijanie jakichkolwiek istot nie wchodzi w grę – odpowiedział 
stanowczo.

– Czyli co teraz? Uwolnię ciebie i co zrobisz? Mnóstwo ludzi wie o tym ewenemencie. 
Jak to naprawicie? Wyczyścicie nam mózgi? – dotarło do mnie, że może tak się stać 
(istny Harry Potter).

– Nie wszystkim – odpowiedział spokojnie.
Zatkało mnie, ja tylko tak pomyślałam, a tu masz. Oni to umieją zrobić i to zrobią!

– Co to znaczy nie wszystkim?! – wrzasnęłam, choć miało to zabrzmieć dużo ciszej.
– Tylko ty będziesz pamiętać – powiedział.
– Dlaczego tylko ja? – zaskoczył mnie.
– Bo jesteś najgłębiej wciągnięta w tę sprawę i przy próbie wyczyszczenia twój mózg 

mógłby ucierpieć, a tego byśmy nie chcieli – odpowiedział rzeczowo.
– No dobrze. Mam obiekcje, ale coś mi mówi, że mogę ci zaufać – powiedziałam. 

Rozwiązałam mu nogi i odpięłam kajdanki. Zaczął rozcierać nadgarstki i po chwili 
wstał. Staliśmy naprzeciwko siebie, a on w pewnym momencie, spokojnie podał mi 
rękę. Uścisnęłam ją. Czułam się jak w filmie 'Bliskie spotkania trzeciego stopnia''. Ja 
i „inny” razem. Normalnie to bym miała co wnukom opowiadać na starość, ale w tej 
sytuacji przypuszczam, że moje wnuki zdiagnozowałyby jedynie pogłębiającą się 
demencję u babci. Przemilczę to. Będzie bezpieczniej.

Oddałam mu bransoletkę. Zrobili, co mieli zrobić. Wszystko wróciło do normy. 
Jarek wrócił i nic nie pamiętał. Myślę o tym, co mnie spotkało i wiem, że nie mogę 
się tym z nikim podzielić. Może to i dobrze. Sama bym myślała, że to sen, gdyby nie 
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jeden mały szczegół na moim ciele. „Inny” Jarek na początku nie chciał się zgodzić, 
ale cóż, zadziałała kobieca siła perswazji. Mały trójwymiarowy tatuaż. Pamiątka po 
niesamowitej przygodzie życia.





Karczma na bagnach
◆ 

Maksymilian Wiekiera 

Bagna Arudaina we wschodnich częściach lądu nie należą do najprzyjemniejszych 
miejsc. Potworne podmoczenia i trudność poruszania się to wystarczające powody, 

nie mówiąc już o straszliwym zapachu zepsutych jajek, który roznosił się wszędzie 
dookoła.

Mimo to znajduje się jakaś grupka szaleńców, którzy obrali sobie to właśnie miejsce 
na dom. Powstało wiele niewielkich domków w okolicy, a wysepki, na których stały 
owe zabudowania, połączone były kładkami. Na samym środku osady stanęła karczma.

Nazywała się „Pod Zmokłym Wilkiem” i słynęła na całym wschodzie ze wspania-
łego alkoholu. Nie było to dziwne, gdyż oprócz zwyczajnych składników dodawano 
tam jeszcze trawy Kremku, która nadawała świetnego smaku i rosła tylko na owych 
bagnach. Był to jeden z najbardziej zadbanych budynków w promieniu dziesięciu mil, 
choć widoczny był na nim ząb czasu i działanie wilgoci.

Tego dnia karczma działała jak zwykle, bez pośpiechu, w swoim tempie. Barman 
i właściciel lokalu – stary Bareon rozlewał piwo do kufli i podawał je siedzącym za 
ladą klientom. W bardzo rozjaśnionym kącie siedział miejscowy pijaczyna – Bierg 
i opowiadał swoim towarzyszom – Begowi i Huldowi jakieś opowiastki, które snuł 
na poczekaniu, zamaczając co drugie zdanie twarz w kuflu z piwem. Na parkiecie, po 
środku sali tańcowali chłopcy z pannami, jeden z nich wyróżniał się zwłaszcza, gdyż 
miał na sobie szykowny frak i kamizelkę z drogimi guzikami. Nikt go nie kojarzył, 
pewnie przyjechał z zachodu w poszukiwaniu przygód, jak wielu innych. Tańczyła 
z nim miejscowa wariatka – Herta, która co chwilę wybuchała przerażającym śmie-
chem, który przypominał bardziej świński kaszel niż ludzki chichot.

Co chwilę przybywali nowi goście i starzy, co chcieli odpocząć od codzienności. 
Przyszedł nawet miejscowy oszust – Drahm z talią kart i kusił wszystkich, aby podeszli 
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do niego i zagrali, gdyż „nie mieli nic do stracenia”, iluż mu się już dało nabrać na 
tę starą sztuczkę? Pojawił się także dziwny nieznajomy, w szarym kapturze, spod 
którego nie było widać jego twarzy. Dziwny typ, usiadł tylko w kącie i wpatrywał się 
w bawiących się ludzi.

Zapadł wieczór.
Większość ludzi już poodchodziła do domów, aby się wyspać. Bareon chciał już 

zamykać, lecz czekał na wyjście ostatnich gości. Pijacka banda z kąta tak się spiła, że 
ledwo mogli ustać na nogach i chyba żaden z nich, oprócz Bierga, nie myślał o piciu. 
Jegomość w wytwornych ubraniach i Herta całowali i obściskiwali się w kącie, kom-
pletnie nie myśląc o innych osobach, którym to mogło się nie podobać. Drahm powoli 
zwijał swoje karty, starannie je segregując, dzisiaj mało zarobił, najwyraźniej ludzie 
przestali być tak naiwni. Zakapturzony człowiek siedział dalej, rozłożył się na swoim 
siedzeniu i palił fajkę.

– Niedługo zamykamy, drodzy klienci! – krzyknął Bareon, aby słyszała go cała sala.
Wielu osobom to się nie podobało, ale ze zgorszeniem musieli pójść do swoich cia-

snych domków, gdzie czekało ich tylko łóżko. Parę osób mogło jednak zawsze wynająć 
pokój w karczmie. Było ich sześć i do każdego można było zmieścić różną ilość osób. 
Były dwa pojedyncze, trzy podwójne i tylko jeden, w którym mieściły się trzy osoby, 
on jednak od samego rana był zarezerwowany przez Bierga i jego bandę. Pozostałe 
pokoje dostali: jegomość z zachodu i Herta, oszust Drahm, stary zrzęda Gorm i jego 
syn Kirhor, człowiek w szarym kapturze, a także poławiacz ryb Grast z żoną – Wettą.

Noc zapowiadała się bezwietrzna i cicha. Nie miał padać żaden deszcz, a światło 
księżyca wpadać przez szczeliny w dachu. Jedyne, co mogło zmącić ten spokój, to 
dzikie zwierzęta, lecz nawet i one widząc to niebo, pozasypiały mocnym snem.

Nagle słychać kobiecy wrzask.
Bareon schodzi na pierwsze piętro, gdzie znajdują się pokoje pensjonariuszy i zmie-

rza do pokoju miejscowej wariatki i chłopaka z zachodu, pod którym zebrała się już 
liczna grupka, w której byli Drahm, Grast, Kirhor i zakapturzony mężczyzna, który 
mimo pory nocnej nadal nie odkrywał swojej twarzy.

– A co to za zbiegowisko?! – krzyknął, trochę zniżonym głosem, aby nie obudzić 
innych.

– Panie, nie słyszał Pan tego wrzasku? – odezwał się Grast. – Dochodził on wyraźnie 
stąd, o właśnie z tego pokoju – powiedział, kierując długi palec w kierunku drzwi.

– Słyszałem i właśnie schodzę to sprawdzić.
Bareon chwycił za klamkę i zaczął pchać drzwi. Nie były one zamknięte, lecz 

coś je zatrzymywało na tyle, że nie dało się otworzyć. Kirhor, jako chłopak o nieco 
dziwnym usposobieniu zdenerwował się, oglądając, jak właściciel szarpie się z klamką, 
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rozpędził się i po chwili wyważył drzwi, które upadły z głośnym hukiem, łamiąc przy 
tym krzesło, które je trzymało.

Kiedy jednak wszyscy się otrząsnęli, zobaczyli scenę makabryczną. Herta była 
przywiązana do krzesła, siedziała na nim nieprzytomna z zakneblowanymi ustami. 
Naprzeciw niej, na łożu leżał ogołocony jegomość z poderżniętym gardłem.

– Co u licha?! – krzyknął właściciel. – No pięknie, drzwi wyważone, krzesło znisz-
czone i jeszcze koc w krwi ubrudzony, co ja teraz pocznę? To będzie mnie kosztować 
fortunę!

– Panie, nie chcę Panu przeszkadzać w użalaniu się, ale chyba bardziej bym się 
przejął zakneblowaną wariatką z kompleksami i gołym paniczykiem z podciętym 
gardłem – odezwał się gwałtownie Grast.

– Tak, to też może być ważne – odpowiedział mu, nieco urażony Bareon, po czym 
wraz z Kirhorem zaczęli rozplątywać węzły na rękach i nogach Herty.

Podczas tego czynu, zjawiło się więcej gapiów. Trójka alkoholików już wstała, 
o dziwo, bez najmniejszych problemów, mieli straszliwie mocne głowy. Przyszedł 
także Gorm z Wettą.

– Co tu się do kufla Kremka! Co tu się u licha dzieje?! – krzyknął Bierg.
– A nie widzi Pan? – odezwał się zmęczonym głosem Gorm. – Przecież na pierwszy 

rzut oka widać, że to kradzież z morderstwem. Czyli jednym słowem – zbrodnia.
– Cicho bądźcie! – krzyknął Bareon, któremu zaczęło przeszkadzać towarzystwo. – 

Bądźcie pewni, że pociągnę do odpowiedzialności tego, kto to zrobił. Do tego czasu 
musimy się dowiedzieć, kto to mógł zrobić.

Całe towarzystwo zaczęło gwałtownie patrzeć na człowieka w szarym kapturze 
i Drahma, którzy stali pod ścianą.

– No co? – powiedział oszust.
– To, że to zrobiło któreś z was – powiedział Grast i zaczął wskazywać na nich tym 

swoim paluchem.
– Po pierwsze – powiedział ze zdenerwowaniem Drahm. – Niech Pan zabierze mi 

ten swój ohydny, długi palec sprzed oczu, a po drugie nie mogłem tego zrobić, gdyż 
cały czas byłem w swoim pokoju i ćwiczyłem grę w Portha.

– A ma Pan na to dowód? – spytał Grast i zaczął przybliżać w jego stronę ten palec, 
z paznokciem, który bardziej przypominał szpon niż coś ludzkiego.

Wtedy oszust się zdenerwował i chwycił za to obrzydlistwo i już chciał je złamać, 
kiedy wkroczył zakapturzony jegomość i rozdzielił ich.

– Nie ma Pan żadnych dowodów, aby oskarżać Pana Drahma o to przestępstwo, 
Panie Grast – powiedział znajomym głosem. – Dlatego chciałbym, aby trzymał Pan 
paluch na wodzy.
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– Ha! – krzyknął oszust z typowym dla siebie uśmieszkiem.
– A Pan, Panie Drahm nie ma żadnych dowodów na to, że był Pan w pokoju w chwili 

zbrodni – dokończył tamten.
– Ha! – odpowiedział mu Grast.
Jegomość w szarym odzieniu zdjął w tej chwili kaptur i ukazał swe oblicze. Był to 

miejscowy dziwak – Kohalt, niesamowicie inteligentny i sprytny, rzadko stosował 
przemoc, a nawet jeśli chciałby wziąć udział w bijatykach, byłby na nie zbyt słaby. 
Jednak był on dosyć samotny, gdyż nikt na bagnach nie lubił takich ludzi, a zwłaszcza 
ich przemądrzania się. Dziś to mogło okazać się przydatne.

– Kohalt! – krzyknął zdumiony tłum, gdyż nikt nie wiedział, że to on ukrywał się 
pod szarym odzieniem.

– Pomogę wam odnaleźć sprawcę tej makabrycznej zbrodni i ukarać go, jeśli trzeba 
– powiedział, aby zmotywować ludzi. – Przy okazji udowodnię, że moje umiejętności 
są przydatne.

– Drzewo porąbiesz? Nie. Na jelenie zapolujesz? Nie. Dzieci wykarmisz? Otóż nie, 
nie i nie! – powiedział nagle Gorm.

– Cóż, Panie Gorm, ja nie stosuję przemocy, ani siły fizycznej, a jedynie metodę 
rozsądnego myślenia, czyli dedukcji.

– Stosuję metodę dedukcji. – odpowiedział mu przedrzeźniając. – Więc nie gadaj 
już i dedukuj!

– Sporządziłem już listę podejrzanych, bo gdy ta zbrodnia miała miejsce, ja siedzia-
łem na podłodze w korytarzu i szukałem swojej świeczki, którą upuściłem w drodze 
do wychodka. Widziałem czwórkę ludzi, którzy w tamtym czasie przemieszczali się 
i nawet mnie nie zauważyli – mówiąc to wyraźnie rozglądał się po tłumie. – Było to 
trzech mężczyzn i kobieta.

– Chyba nie mówisz o mojej żonie łajdaku?! – wyrwał się z tłumu Grast.
– Tak, gdyż Pani Wetta przechodziła z Pańskiego pokoju do Pana Kirhora – wszy-

scy spojrzeli się na młodzieńca. – Nie mam pojęcia po co, lecz jest wpisana na listę 
podejrzanych.

– Nie wiesz, co robiła u Kirhora? – powiedział Drahm. – Otóż ja wiem. Pani Wette 
gra z nami w Portha, straciła już na tym wiele pieniędzy, lecz się nie poddaje. Jej zapał 
mi się podoba, nie tylko z powodu pełnych sakiewek. Pewnie też nie wiedzieliście, że 
Kirhor gra? Otóż nic dziwnego, gdyż wynajmuje mnie on na nocne rozgrywki, miałem 
to ukrywać, lecz sprawa najwyraźniej wymaga pewnego zwrotu akcji.

– Synu niewdzięczny, idziesz ze mną! Zaraz dostaniesz porządnie za hazard i prze-
lewanie moich pieniędzy na rzecz tego oszusta! – krzyknął Gorm ze złością.

– Panie Gorm, Pan też nie ma czystego sumienia – powiedział nagle Kohalt. – Pan 
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też wychodził w nocy, a oni czekali z rozgrywkami aż Pan opuści pokój. Pan Gorm 
opuszczał swoje pomieszczenie, aby napić się piwa za darmo i podebrać trochę trawy 
Kremki.

– Jak Pan w ogóle śmie! – krzyknęli Bareor i Bierg w tym samym momencie.
– Dlaczego Pan krzyknął? – spytał właściciel.
– Bo widziałem go raz za wioską jak trawę Kremki, co Pan ją na piwo używa, to on 

ją palił i nareszcie wiem, skąd ją miał! Złodziej jeden, okradać bezradnego człowieka!
– Jak dobrze, że chociaż niektórzy klienci uczciwie płacą, jak Pan…
– Czy możemy wrócić do dedukcji? – przerwał nagle Kohalt. – Lecz Wetta i Gorm 

nie są jedyni, gdyż kolejnym podejrzanym jest Huldow.
– Huldow, kamracie, jak ty mogłeś?! – krzyknął nagle Bierg.
– Jak już mówiłem. Pan Huldow wyszedł w nocy, ale to co robił, zdziwiło mnie 

wielce. Wszedł do pokoju Pani Herty, lecz bardzo szybko wyszedł, niosąc niewielki 
pojemniczek. Ciekawi mnie, co było w tym pudełeczku, Panie Huldow?

– On miał tam coś bardzo ważnego – powiedziała Herta, która ocknęła się chwilę 
temu i opierała się o krzesło. – Ta wiadomość powinna wam wystarczyć.

– Nie, Herto, ja muszę im powiedzieć, gdyż nie utrzymam tego dłużej w sekrecie – 
odezwał się Huldow. – Niosłem w skrzyneczce jedną, bardzo małą rzecz, a mianowicie 
pierścionek. Podarowałem ją Hetrze bardzo dawno, gdy jeszcze nie poznałem Bierga 
i Bega, a ona nie była miejscową wariatką, a moją umiarkowaną wariatką. Odrzuciła 
to jednak i teraz otrzymałem zwrot wszystkich kosztowności, które jej kiedykolwiek 
podarowałem.

– Pierścionek w skrzynce na ryby? – dopytał się Kohalt.
– Tak, bo nie chciała dać wszystkiego – powiedział Huldow. – Tak naprawdę dałem 

jej jeszcze: dwa pierścienie, trzy naszyjniki, własnoręcznie robioną bransoletę z rybich 
ości, kostkę do gry w Portha…

– Fascynujące czego się tutaj dowiadujemy, nieprawdaż? – przerwał Kohalt. – Hul-
dow, Gorm i Wetta wprawdzie są podejrzani, ale największą robotę w tym wszystkim 
zrobił ostatni z nich. Wyszedł z pokoju Hetry i dziwnego jegomościa kilka sekund 
po krzyku. Miał jedną, bardzo charakterystyczną cechę, a dokładniej: brzuch piwny.

– Niemożliwe! To spekulacje! Dlaczego w tę sprawę wtrącacie tak piękne rzeczy jak 
alkohol i budowę ciała młodego Arudaina! – zaczął krzyczeć Bierg.

– Spokojnie, Panie Bierg, Pański brzuch piwny jest już tak rozbudowany, że nie 
jestem nawet pewien, czy przeszedłby Pan przez te wąskie drzwi – uspokoił go Kohalt.

– Całe szczęście!
– Tylko cztery osoby w tym pomieszczeniu mogą się poszczycić taką budową, o którą 

mi chodzi, a mianowicie: Gorm, Huldow, Beg i Grast.
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– Czekaj, czekaj – odezwał się nagle Grast. – Najpierw podejrzewasz moją żonę, a te-
raz mnie? Masz jakiś problem do mojej rodziny? Może rozwiążemy to jak mężczyźni? 
Na gołe klaty, o ile ty nie masz tam kobiecych piersi! – rzekł z drwiną.

– Nie oskarżam nikogo, jedynie wydaje podejrzenia, Panie Grast, dlatego niech się 
Pan uspokoi i nie gada bzdur! – powiedział Kohalt. – Pani Wetto, proszę powstrzy-
mywać męża.

Ona znacząco pokiwała głową.
– Tak więc, teraz nadeszła pora, abym wydał wniosek – rzekł stanowczym tonem 

i zaczął chodzić powolnym krokiem po pokoju. – Pierwszy z pokoju wyszedł Pan Gorm, 
który nie popełnił tego przestępstwa, lecz ma bardzo lepkie ręce jak widać. Nie jest to 
jednak nasza sprawa, a Pana Bareona, który wyda na niego wyrok. Jednakże wyjście 
Pana Gorma zapoczątkowało falę kolejnych transferów między pokojami. Nie dziwi 
mnie gra w Portha z Kirhorem i Panią Wettą i wierzę Panu Drahmowi, ma alibi, choć 
na początku postanowił je utajnić, aby uchornić klienta przed karą. Huldow wyszedł 
zaraz po nich, pewnie chciał to zrobić wcześniej, lecz przestraszył się kroków i został 
przez chwilę w pokoju, lecz zaraz potem szybko przeszedł do pokoju Hetry, aby odzy-
skać swoje rzeczy. Ta go jednak oszukała i dała mu złoty pierścionek w pudle na ryby.

– Nie był nawet złoty – odezwała się nagle właścicielka pokoju. – To był tylko 
metalowy krążek przemalowany jakimś złotym kolorem.

– Nieważne to jest, gdyż teraz muszę wydać oskarżenie. Zaraz po tym w pokoju 
zjawił się Pan Grast, tak, teraz Pan może czuć się oskarżony – Grast zrobił tylko po-
nurą minę. – Pan Grast znał jegomościa z zachodu i był jego partnerem w interesach. 
Miał dostać od niego pewną część zarobku, które zdobył na inwestycjach na terenach 
bagien Arudaina.

– Wywnioskowałeś to wszystko tylko dlatego, że siedziałeś na podłodze w korytarzu 
i szukałeś świeczki? – spytał nagle właściciel.

– Tak, ale to wyjaśnię później. Teraz musimy się skupić na śledztwie.
– Po co? Przecież wszystko zostało powiedziane – powiedział nagle Bierg. – Po 

prostu zamknijmy tego złodzieja alkoholi i tego rybaka, co nieuczciwie interesy robił.
– A czy ja powiedziałem, że Grast jest winny, Panie Bierg? Otóż nie jest. Jest win-

ny innej zbrodni, o której zaraz opowiem – wziął głęboki wdech. – Pan Grast miał 
już interesy z Panią Hetrą, o czym świadczy skrzynka rybacka, którą Pan przekazał 
właścicielce tego pokoju. Jednakże zarobek, który ubijał na interesach z człowiekiem 
z zachodu, był dużo większy. Dlaczego więc miałby kontynuować pracę jako rybak? 
Wystarczyło tylko parę szybkich ruchów i już Pani Hetra została ogłuszona, a następnie 
przywiązana. Grast wyszedł na chwilę, ale aby nikt nie dowiedział się o nieuczciwości 
transakcji, powiedział, żeby jegomość zamknął drzwi krzesłem i na jego znak miał 
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je otworzyć. Tymczasem człowiek z zachodu miał fantazje o przyszłym bogactwie 
i rozłożywszy pieniądze a także biżuterię, położył się na nich i przypadkiem przeciął 
swoją gardziel o odstający fragment ostrego naszyjnika.

Kirhor nie został ukarany za hazard, tak samo Pani Wetta, a Drahm nauczył się 
nowych sztuczek do oszukiwania. Huldow odzyskał całe złoto, gdyż odzyskał Hetrę. 
Bareon ukarał Gorma, zmuszając go do ciężkiej pracy, a Grast został wygnany za 
nieuczciwości. Kohalt został bohaterem karczmy i od tej pory miał tam dostęp do 
darmowego piwa.





Zbrodnia doskonała
◆ 

Aleksandra Żok 

Był mroźny, zimowy wieczór. Natalka i Franek siedzieli koło ciepłego kominka 
w swoim domu.

– Źle teraz zwierzątkom! – westchnęła zamyślona dziewczynka. – Tak mi szkoda 
mojego małego Wypłoszka. Gdzie on teraz może być?

– Kto go tam wie – obojętnie odpowiedział brat. – Pewnie już dawno trafił na 
czyjeś zęby!

Siostrzyczka nagle zaczęła płakać.
– Co ci jest? – zdziwił się Franek.
– Szkoda mi mojego małego myszątka! Takie było puszyste, rdzawe i zabawne…
– Masz też kogo żałować. Postawię pułapkę i całą setkę ci złapię.
– Ja nie chcę setki – szlochała Natalka. – Chcę mojego Wypłoszka!
Wypłoszek to myszka – badylarka. Badylarki nie przesypiają całej zimy jak chomiki 

czy susły. Pod wpływem długiego snu chudną i zaczynają marznąć. Wtedy budzą się 
i zabierają do pałaszowania przygotowanych zapasów. No chyba, że te się właśnie 
skończyły i żeby przetrwać do wiosny, trzeba wyjść z norki w poszukiwaniu pokarmu.

Tak właśnie ubiegłej zimy trafił do Natalki Wypłoszek. Natalka znalazła go na progu 
domu. Był tak wyczerpany i zmarnowany, a jego futerko w tak opłakanym stanie, że 
dziewczynka dała mu na imię Wypłoszek. Mama Natalki pomogła jej wyszykować 
dla myszki eleganckie mieszkanko, składające się ze szklanego akwarium. Był w nim 
elegancki dywan z pachnącego ziołami sianka, mysi domek z brzozowych gałązek 
i nawet huśtawka z witek leszczyny. Myszka codzienne jadła same smakołyki, od 
których jej futerko zrobiło się gładkie i lśniące.

Wypłoszek tak przyzwyczaił się do Natalki, że ta wypuszczała go czasami z akwa-
rium, żeby mógł pobiegać po pokoju.
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Aż pewnego dnia myszka zginęła… Podczas wycieczek po pokoju Wypłoszek 
wygryzł sobie maleńki otworek pod drewnianym oknem i uciekł.

Najpierw pobiegł sprawdzić co słychać u starych znajomych Piwcia i Lorka, obok 
których ubiegłej zimy miał swoją ciepłą norkę. Bardzo za nimi tęsknił. Zawsze razem 
całą brygadą wyruszali na pole w poszukiwaniu smakołyków, a przy okazji świetne 
się razem bawili. Przeżyli niejedną zimę i udało im się czmychnąć przed niejednym 
głodnym potworem, który ostrzył sobie na nich zęby. Myszki były do siebie bardzo 
przywiązane i nie wyobrażały sobie, że mogłoby kiedyś którejś z nich zabraknąć. Ale 
Ferdek, którego właśnie mijał, powiedział mu, że ani Piwcia, ani Lorka już jakiś czas 
nie widział.

– Byłem przekonany, że ty też przepadłeś bez śladu – zawołał radośnie Ferdek.
– Piwcio i Lorek wybrali się kilka dni temu na pole w poszukiwaniu czegoś do 

jedzenia, ponieważ zrobili za małe zapasy na zimę i obudził ich głodny żołądek. Do 
tej pory nie wrócili. Szkoda, bo w około mieszkają same ślimaki i wstrętne robale, 
z którymi nie mam żadnych wspólnych tematów do obgadania. Czekam jeszcze na 
Drepcia, którego wysłałem do starego Okularnika po worek pszenicy. Stary kret 
ma wielką spiżarnię jedzenia i zgodził się odstąpić worek w zamian za trzy suszone 
trzmiele i generalne porządki na wiosnę – powiedział Ferdek.

Wypłoszek nie miał dalej ochoty gawędzić ze znajomą myszką. Był bardzo zmar-
znięty i głodny. Mieszkając w ciepłym domku u Natalki i Franka, nie wiedział, że na 
dworze znów panuje zimna i sroga zima. Pobiegł poszukać swojej starej norki.

Już z daleka zauważył, że z jego domkiem jest coś nie w porządku. Po ziemi i po 
jednej łodyżce trzciny ciągnął się pas gęstego śluzu, a z gniazda sterczał gruby, kusy 
ogon. Wypłoszek przeraził się nie na żarty. Gładki, gruby ogon, przypominał ogon 
żmii i węża, tylko że ich był twardy i pokryty łuską, a ten goły, miękki i cały lepki od 
śluzu. Myszka nabrała odwagi i polazła po łodyżce, chcąc z bliska spojrzeć na niepro-
szonego gościa. W tej chwili ogon wolno poruszył się i przerażona myszka spadała 
na łeb na szyję. Schowała się w trawie i stamtąd widziała, jak potwór leniwie wysunął 
się z jej domku.

Okazało się, że w gniazdku, w którym mieszkał Wypłoszek urzęduje teraz ślimak, 
który co prawda, nie mógł mu zrobić nic złego, ale myszka miała wstręt do tego mięk-
kiego stworzenia. Poza tym, wewnątrz wszystko było zalane ohydnym śluzem. Cała 
pościel była wysmarowana lepiącą mazią, a resztka zapasów wyjedzona. Mieszkać 
w takim gniazdku nie było już ani przyjemnie, ani bezpiecznie, dlatego Wypłoszek 
postanowił poszukać sobie innego schronienia.

Mróz zaczął już dotkliwie szczypać myszkę przez futerko, a blask śniegu raził w oczy. 
Dygocąc z zimna, zaczęła przeciskać się przez zwały ziemi i wyskoczyła na górkę. 
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Chciała stąd dojrzeć, gdzie mogłaby szybko znaleźć inne schronienie albo coś na ząb.
Wkoło śnieg skopany był w głębokie jamki – były to ślady kopytek sarnich. Wypło-

szek zapadał się w te jamki, gramolił do góry i znowu spadał w dół, a kiedy wreszcie 
dobrnął do celu, zobaczył tylko suche łodygi bez ani jednego ziarenka, które można 
by było zjeść. Pokarm pokrzepiłby i rozgrzał myszkę, a tak z wycieńczenia i głodu opa-
nowała ją senność. Myszka poczuła, że gdy się jej podda, może stać się coś okropnego, 
że jak zaśnie, to może się już nigdy więcej nie obudzić.

Zimowa śmierć zapukała do bram jej serduszka, ale to nie zima była przyczyną 
wielkiej tragedii Wypłoszka. Więc otrząsnął się z lenistwa i pobiegł przed siebie. Do-
kąd? Tego sam nie wiedział. Po prostu biegł, gdzie go oczy poniosą.

Nadeszła noc, księżyc świecił wysoko na niebie. Drobne gwiazdeczki śniegu iskrzy-
ły się w jego blasku. Zaczął żałować, że uciekł z ciepłego domku miłej dziewczynki, 
u której zawsze miał pełną miseczkę smakołyków i cieplutką pościel w łóżeczku.

Myszka pobiegła do brzegu rzeczki i zatrzymała się. Brzeg był bardzo wysoki 
i urwisty. W dole ciemniał pas głębokiego cienia, dalej błyszczał jak szkło sinawy lód.

Wypłoszek podniósł nosek i niespokojnie węszył powietrze. Bał się wędrówki po 
czystym, gładkim lodzie. Co się stanie, gdy ktokolwiek zauważy go na nim? W śniegu 
można się ukryć w razie napaści, ale w twardym lodzie schować się nie można.

– Wrócić? Wtedy czeka pewna śmierć z głodu i chłodu. Chyba, że wrócę do miłej 
dziewczynki – pomyślał przez chwilkę Wypłoszek. A może za rzeką jest gdzieś ciepło 
i pokarm tak potrzebny małej myszce? Może jego koledzy już tam są i czekają na niego? 
Wypłoszek zdecydował się zsunąć z urwiska w dół i wbiegł na lód.

A straszne, okrągłe oczy już go dostrzegły. Nie zdążył jeszcze dotrzeć do środka 
rzeczki, a już sunął nad nim i gonił cichy, szybki cień. Właśnie ten cień, lekki, szary, 
rzucony na lód, zobaczył Wypłoszek, gdy się odwrócił. Nie wiedział nawet, kto go goni.

Padł na miejscu tuląc się do powierzchni lodu, jak to czynił w chwilach niebez-
pieczeństwa na ziemi. Jednak na próżno. Jego ciemne futerko odbijało się ostro na 
błyszczącym lodzie, który nie mógł go ukryć przed bystrym wzrokiem wroga. Wielki 
cień spadł na myszkę. Krzywe szpony wpiły się boleśnie w małe ciałko. Wypłoszek 
poczuł mocne uderzenie w głowę, a potem stracił przytomność.

Obudził się w zupełnej ciemności. Leżał na czymś twardym i nierównym. Głowa 
i rany na ciele bolały go bardzo, ale żył i było mu ciepło. Zaczął lizać swoje rany. Tym-
czasem oczy jego z wolna oswoiły się z mrokiem i zobaczył, że znajduje się w jakiejś 
obszernej, okrągłej kryjówce, której ściany wznosiły się wysoko w górę, gdzie widniał 
szeroki otwór. Z tego otworu padało blade światło budzącego się dnia, oraz widać 
było kołyszące się gałęzie drzew. W tym świetle Wypłoszek zobaczył nagle, na czym 
leży i szybko zerwał się na łapki pomimo bólu.
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Okazało się bowiem, że leżał na stosie martwych myszy. Była ich cała masa. Wszyst-
kie już stężały, widocznie znajdowały się tu już dosyć dawno. Kilka z nich, które 
były na brzegu, wydały się Wypłoszkowi znajome. Jedna z nich była jeszcze całkiem 
miękka i ciepła.

– Zaraz, zaraz! – krzyknął Wypłoszek z przerażenia. – Przecież to Drepcio, który 
wybrał się do kreta Okularnika po jedzonko. Obok Drepcia wzrok przerażonej mysz-
ki padł na Lorka i Piwcia. Ich maleńkie i nieruchome ciałka też leżały bezwładnie 
na stercie innych myszek. Wypłoszek posmutniał. Wielka łza potoczyła mu się po 
miękkim futerku.

– Kto mnie tutaj przyniósł i rzucił na dno głębokiej dziupli i co tutaj robią te zabite 
myszki? – zastanawiał się nad rozwiązaniem zagadki Wypłoszek.

Nagle coś zaszeleściło. Dziupla zakolebała się i do środka szybko wleciał jakiś wielki 
potwór. Wypłoszek ostatkiem sił schował się za wystającą gałązką i zamarł z przera-
żenia. Wstrzymał oddech. Potwór przecisnął się do sterty martwych myszy, chwycił 
naraz Piwcia i Lorka i w całości szybko połknął. Siorpnął jeszcze kilka łyczków wody 
z topniejącego śniegu i zapadł w sen. Właśnie zaczęło świtać.

– Zbrodnia doskonała – stwierdził Wypłoszek. Już nikt ich nie znajdzie. Nie zostało 
po nich nawet żadnej kosteczki.

– Już po mnie – przemknęło mu zaraz w maleńkiej główce. Trzeba uciekać! To 
seryjny morderca!

A sprawa tak się przedstawiała. Wielkim potworem okazała się leśna sowa. To 
ona dopędziła na rzece naszego Wypłoszka, dziobnęła go w głowę, ogłuszyła, potem 
chwyciła w szpony i poniosła do swej dziupli. Sowa już jesienią zaczęła gromadzić 
w niej swoje prowianty. Oprócz Wypłoszka wrzuciła do dziupli jeszcze w rozmaitym 
czasie kilkadziesiąt innych rannych albo zabitych myszy. W zimę niełatwo o pokarm 
i nawet takim sprytnym nocnym zbójom jak sowa głód też dokucza. Zazwyczaj jedno 
uderzenie jej ostrego dzioba wystarczy, żeby zabić mysz.

Wypłoszek miał tym razem szczęście. Wykorzystując to, że sowa w dzień zasnęła, 
jak mógł najprędzej, zsunął się z drzewa i schował w krzakach. Tutaj dopiero zauważył, 
że rany na jego ciele nie były śmiertelne, ale był tak wyczerpany i słaby, że nie miał 
już siły dalej uciekać. Przykucnął pod listkiem i zasnął.

– Natalka, choć tutaj szybko! – zawołał Franek. – Znalazłem myszkę dla ciebie! 
Wydaje mi się, że jest bardzo podobna do twojego Wypłoszka. Też taka jakby rdzawa 
i śmieszna.

– Wypłoszek, mój kochany Wypłoszek – mówiła przez łzy dziewczynka. Myślałam, 
że już cię nigdy nie zobaczę. A tu proszę, śpisz sobie pod drzewem niedaleko mojego 
domu. Jak to dobrze, że zgodziłam się pójść z Frankiem na spacer.
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Tak oto właśnie nasza myszka badylarka wróciła z powrotem do ciepłego domu 
u Natalki. A w domku obudził ją pusty żołądek i wielka miska pysznych smakołyków.

– Jak to dobrze, że wróciłem cały i zdrowy. Szkoda tylko, że Lorek i Piwcio nie mogą 
być teraz ze mną – westchnął smutno Wypłoszek.





Szkoła ponadgimnazjalna





◆ 

Weronika Abracewicz

Praca jak każda inna – chciałoby się powiedzieć. Ale nie w moim przypadku. 
Nazywam się Harold. Dla przyjaciół Harry. Co we mnie takiego nietypowego? 

Mężczyzna po trzydziestce, dobrze wykonujący swoją pracę oficer w komendzie po-
licji. I właśnie to jest nietypowe. Jestem wilkołakiem. Wycie podczas pełni, futro i te 
sprawy. Pracuję w wydziale śledczym Departamentu Związku Światów Magicznych. 
Mam w pracy kilku naprawdę dobrych przyjaciół. Kate – kocica z laboratorium, 
dosłownie, Mike – mój przełożony wampir i Cris – czarodziej z wydziału zabójstw. 
Zawsze do zgłoszeń jeździmy całą paczką. Na miejscu każdy robi swoje. Co jest 
najtrudniejsze? Nie możemy się ujawniać. Ze świta ludzi wiedzą o nas tylko nie-
liczni i wzywają nas gdy jest podejrzenie że zbrodnię lub przestępstwo popełniła 
osoba „nieludzka”.

Ale do rzeczy. Ten jeden jedyny dzień utkwił mi i w pamięci i w sercu. Wilkołaki 
„zakochują się” raz na całe życie. Ja, pomimo swojego wieku, nie czułem jeszcze wpo-
jenia – tak to się u nas nazywa. Aż do tego dnia. Wracając z wieczornej przebieżki 
ze słuchawkami na uszach wpadłem na czarnowłosą kobietę. Zamyśliłem się. Stała 
jak wryta patrząc we wschodzący księżyc. Już wiedziałem. Oblała mnie fala gorąca, 
zaczął swędzieć mnie kark, poczułem się bezbronny. Wpojenie. Podszedłem do niej 
i zapytałem czy nic jej nie jest. Oderwała się zdezorientowana i odpowiedziała mi.

– Wszystko w porządku – wyglądała na bardzo zaniepokojoną.
– Jesteś pewna?
– Tak. Dziękuję – i wróciła do patrzenia w księżyc. Wiem że dla wilkołaka jest to jak 

narkotyk i ciężko się oderwać. Nauczyłem się opierać pokusie. Spojrzałem na zegarek. 
Północ. W tym samym momencie usłyszałem tak znajomy mi dźwięk. Odwróciłem się 
a koło mnie stała piękna wilczyca o smukłej sylwetce, czarnej sierści. Ideał. Poczułem 
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to znajome uczucie. Po sekundzie i ja byłem cały w sierści. Podszedłem do niej po 
przemianie. Widziałem że chce zawyć. Nie pozwoliłem jej. Nie możemy się ujawnić. 
Zabrałem ją stamtąd. Gdzie? Jak to wilki. Do lasu. Tam spędziliśmy wspólną noc. Też 
się we mnie wpoiła. Byłem najszczęśliwszym wilkołakiem we wszechświecie.

Następnego dnia dostaliśmy wezwanie. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 
przeplatane z narkotykami. Po dojechaniu na miejsce ujrzeliśmy istną masakrę. Ciało 
mężczyzny poćwiartowane, krew wylana litrami, przy ciele znaleziona amfetamina. 
Mike jest doświadczonym i powściągliwym wampirem ale to zaczęło go przerastać. 
Wrócił do samochodu. Wszczęliśmy procedury. Odciski palców, pobranie krwi do 
badań, zabezpieczenie dowodów, przesłuchiwanie świadków. Co najdziwniejsze, 
po oględzinach okazało się że ciało nie zostało porozcinane. Ono było rozszarpane. 
Jakby zrobiło to jakieś zwierzę. Zapaliła mi się w głowie lampka. Mógł być to jeden 
z wilkołaków. Po zakończeniu pracy na miejscu wróciliśmy do biura.

– Cholera! – krzyknął Cris.
– O co chodzi?– zapytał Mike.
– Przecież to co tam było to na sto procent robota istoty magicznej. Nie ma innej 

opcji. Nie da się przecież tak porozrywać zwłok będąc zwykłym człowiekiem.
– Podejrzewam że to jeden z moich – powiedziałem biorąc łyk kawy. 
– I ja się dowiem który to – wyszedłem.
Wieczorem spotkałem się z moją wilczycą. Annabeth. Była tak tajemnicza. Zauwa-

żyłem krew na jej pysku. Zapytałem skąd. Nie odpowiedziała. Tylko wstała i pobiegła. 
Na czterech łapach w głąb lasu. Nie znalazłem jej, nie odpowiadała na wycie. Nasunęły 
mi się podejrzenia. Ale nie zrobiłem nic. Pomyślałem że może tylko jadła kolację. Jakaś 
sarenka czy coś. Sam czasem chodzę na polowania jak znudzi mi się ludzkie jedzenie. 
Było idealnie. Widywaliśmy się bardzo często i wpajaliśmy się w siebie coraz mocniej. 
Lepiej być nie mogło.

Przez kilka kolejnych dni nie mogłem skontaktować się z Ann. Zaczynałem się 
martwić. Zadzwonił telefon. To Mike. Mamy pilne wezwanie. Sprawa podobna do 
poprzedniej. Narkotyki, poszarpane ciało mężczyzny. Te same okoliczności a sprawca 
dalej nieznany.

– Kurwa mać! Ginie kolejny człowiek a my jesteśmy dalej w dupie! Ludzie zaczynają 
coś podejrzewać… – powiedział zdenerwowany Cris. Wtedy wbiegła Kate.

– Chłopaki! Mam coś! We krwi obu ofiar znalazłam śladowe ilości śliny. Wilczej 
śliny. – moje wątpliwości zaczęły być powoli rozwiewane. – Ślina jest zakażona 
wścieklizną. Ale nietypową odmianą. Sprawca musi być wilkołakiem. Bardzo starał 
się pozacierać ślady. Ale udało mi się także znaleźć na ciele drugiej z ofiar włos. To 
sierść.
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– Jaki miała kolor? – szybko jej przerwałem
– Czarna – nie potrzebowałem więcej szczegółów.
Wybiegłem z Departamentu. Wilkołak może zmienić się pod wpływem siły własnej 

woli. Pobiegłem do pobliskiego lasu, przemieniłem się i rozpocząłem poszukiwania. 
Gdzie jest Ann?

Długie godziny błąkałem się po pobliskich lasach. W końcu ją znalazłem. Mia-
ła domek w pobliżu jeziora. W środku lasu. Koczowałem tam dopóki nie wyszła. 
Przemieniła się i powoli ruszyła w stronę miasta. Ruszyłem za nią starając się pozo-
stać niezauważonym. Dotarliśmy na przedmieścia przed północą. Nagle ona wsta-
ła i zmieniła się w człowieka. Uczyniłem to samo i dalej ją śledziłem. Podeszła do 
jakiegoś łysego mężczyzny który stał w zaułku. Wyraźnie dawała mu znaki że jest 
nim zainteresowana. Poczułem wściekłość. Teraz to ja chciałem iść go rozszarpać. 
Ale powstrzymałem się. Zaciągnęła go na spacer. Poszedłem za nimi. Zaprowadziła 
go na skraj lasu. Ten podczas drogi obejmował ją, zjeżdżał ręką na pośladki, klepał 
ją po nich. Doprowadzało mnie to do białej gorączki ale nie mogłem nic zrobić, nie 
mogłem się wydać. Gdy weszli kawałek w las ona nagle kazała mu się odwrócić. Ten 
posłusznie wykonał jej polecenie. Ta nagle przemieniła się i zaczęła rozszarpywać ciało 
na strzępy. Moja ukochana Ann była mordercą. Nie mogłem uwierzyć w to co widzę. 
Poczekałem aż skończy. Po rozszarpaniu ciała przemieniła się w człowieka, wsadziła 
zmasakrowanemu mężczyźnie do kieszeni amfetaminę, zmieniła się w wilka i uciekła 
w las. Zadzwoniłem po ekipę. Przyjechali po dwudziestu minutach. Procedury. Po 
wszystkim opowiedziałem o wszystkim co widziałem Cris’owi.

– Będziemy musieli zrobić prowokację – powiedział po chwili zastanowienia
– Przegrzało cię? Przecież to niebezpieczne. Musielibyśmy wtajemniczyć człowieka.
– Można to zrobić tak że człowiek nie będzie nic wiedział. – opowiedział mi o całym 

swoim planie.
Plan Cris’a wdrążyliśmy po tygodniu. Dowódca ludzkich oddziałów przysłał nam 

jednego człowieka. Ten był przekonany że przyjechał w ramach programu wymiany 
międzyjednostkowej. Myślał że jesteśmy ludźmi. I dobrze. Inaczej musiałby tu zostać 
na zawsze. A tak to po akcji Cris usunął mu pamięć. Ale do rzeczy. Młody poszedł na 
przedmieścia. Nie trzeba było długo czekać. Po chwili pojawiła się ona. Moja najpięk-
niejsza. Jej czarne włosy lśniły w blasku wschodzącego księżyca. Musiałem przejść do 
bagażnika naszego suv’a. Dochodziła północ a ja nie chciałem zarzucić moich przy-
jaciół futrem. Poszli na spacer. Jak zawsze. Podryw, świńskie zaloty faceta. Doszli na 
skraj lasu. Musieliśmy wkroczyć do akcji. Wyszliśmy z auta i bezszelestnie ruszyliśmy 
za nimi. Odwrócił się. W momencie gdy ona już chciała się przemieniać ruszyłem 
na nią. Jako wilk obezwładniłem moją wilczycę. Serce mi pękało jak trzymałem ją 
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swoim pyskiem z całej siły za kark przygwożdżoną do ziemi. W końcu to wilczyca 
w którą wpoiłem się totalnie. Młody został zabrany przez Cris’a. A ja musiałem ze 
łzami w oczach tak mocno ścisnąć Annabeth, że stracił przytomność i zmieniła się 
w człowieka. Wtedy i ja przemieniłem się, skułem ją i biorąc na ręce niczym matka 
swoje bezbronne nowonarodzone dziecko przytuliłem ją do swojej piersi. Kochałem 
i kocham ją nad życie. Zabraliśmy ją do Departamentu. W areszcie pokazała jaka 
jest. O mało co nie zdemolowała nam celi. Zajął się nią Cedric – krasnal który jest 
w naszym „cyrku” lekarzem.

Okazało się że moja ukochana zachowywała się tak, ponieważ miała wściekliznę 
wilkołaczą. Teraz kończy cykl szczepień i jutro będzie mogła wyjść. Annabeth została 
uniewinniona. Dlaczego? Bo w naszym świecie gdy coś dzieje się nie z twojej winy to 
tak jak nie ty byś to zrobił. Ludziom powiedzieliśmy że sprawca został postrzelony 
i zmarł w wyniku obrażeń. Cieszę się jak małe dziecko które zaraz ma dostać lizaka. 
Miejmy tylko nadzieję, że wyzdrowiała i że więcej takich spraw nie będzie miało 
miejsca w środowisku moim i moich przyjaciół.



Doppelganger
◆ 

Kacper Babiak

Dwudziestego pierwszego lipca 2021 roku ludzkość nawiązała kontakt z inną 
cywilizacją. Pod koniec zimy pierwszy człowiek wylądował na obcej planecie. 

Jak się okazało – nie tak obcej. Mieszkali tam ludzie. Mieli taki sam język, kulturę, 
historię – miejsce, które dziś nazywamy Ziemią2 było dokładną kopią naszej planety.

Jeśli coś się wydarzy na Ziemi, wydarzy się też na Ziemi2. Powody tego zjawiska, 
dalej nie są znane. Choć pojedyncze wydarzenia bardzo różnią się szczegółami, ogólny 
wynik jest zawsze taki sam. Często porównuje się to do starożytnych historii, któ-
rych przepowiednie spełniały się zawsze, nawet jeśli w inny, niespodziewany sposób. 
Sytuacja ta wywołała ogromne poruszenie.

Dzisiaj, jest to już codzienność – dyskutujemy ze swoimi odpowiednikami o pro-
blemach, policja obu światów współpracuje przy śledztwach. Jednak miesiące po od-
kryciu, gdy ludzkość dopiero przyzwyczajała się do faktu, że istnieje jej odpowiednik, 
wynikło wiele niecodziennych sytuacji. Jedną z ciekawszych była śmierć Willa Kotarda.

30 września 2023 – Ziemia2.
Miała to być zwykła, spokojna sobota.

– Było tak słonecznie, nikt nie spodziewał się tej tragedii – zeznaje Maria W., są-
siadka ofiary.

– Pierwszą oznaką było pojawienie się tego kuriera – mówi dalej świadek. – Przez 
mieszkanie Willa przechodziło wiele paczek, ale ta była szczególnie podejrzana.

Faktycznie, o 14:30 do budynku wkroczył kurier, niosąc dużą, oznaczoną naklejką 
„Ostrożnie szkło” paczkę.

O 15:45 przybyła policja, zaalarmowana odgłosem wystrzału.
Trzydziestoletni Will K. zostaje znaleziony na podłodze, martwy.
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* * *

30 wrześnie 2023, godzina 15:00 – Ziemia.
Will uwielbiał soboty. Owszem, jego praca w Ministerstwie Kontaktu sprawiała 

mu dużo radości. Mało kto dostaje darmowe bilety na rozmowę ze swoim Dopplem, 
a na dodatek może to wykorzystywać na pewne… mniej legalne sposoby. Pomimo 
tego, nie jest to łatwe zajęcie, a dzień odpoczynku na pewno mu się przyda.

Zasiadł w fotelu i po chwili zastanowienia chwycił za komórkę. Jak zwykle, pierwsza 
była ikonka gmaila. Od kilku tygodni już czekał na paczkę, nie mógł się powstrzymać 
od sprawdzenia skrzynki pocztowej. Wiedział, że została wysłana i już dawno temu 
powinna była przyjść – na pewno pojawi się lada chwila.

Westchnął. Upragnionej informacji nie było. Jego uwagę przykuło jednak co innego, 
krótka wiadomość od nieznanego mu nadawcy.

„Nie otwieraj, jeśli chcesz przeżyć”.
Pomyślał „głupi żart”. „Ot, zwykły spam, zdarza się cały czas’. Szybko jednak 

zbeształ się.
„Powinienem być ostrożniejszy”. Może faktycznie uratuje mu to życie?
To jednak nie było wszystko – w liście znajdował się też załącznik.
Otworzył zdjęcie. Zobaczył siebie… martwego.

* * *

Drzwi, zamknięte na wszystkie zamki. Okna zabezpieczone najlepiej jak można w wa-
runkach domowych. Will wziął głęboki wdech – teraz może spokojnie się zastanowić.

Jeśli ktoś chciał go zabić na tamtej Ziemi, tutaj też prawdopodobnie grozi mu 
niebezpieczeństwo.

Pochodzenie zdjęcia na razie nie jest ważne, założył, że pochodzi z drugiej Ziemi. 
Jeśli tam coś się stało, pewnie stanie się i tutaj – ktoś chce go zabić. Zasadniczo, nie 
udało się jeszcze nikomu powstrzymać wydarzeń, które zadziały się już na drugiej 
planecie, ale zjawisko to nie zostało dokładnie zbadane, więc miał szansę. Musi chociaż 
spróbować przeżyć, ażeby to zrobić musi – rozwikłać zagadkę śmierci swojego Doppla.

Wydrukował zdjęcie, by łatwiej mu było zauważyć szczegóły. Pomimo braku ostro-
ści i niskiej jakości fotografii, dostrzegł kilka ważnych rzeczy.

Przede wszystkim…zegar. Bardzo wyraźnie wskazywał godzinę piętnastą, choć 
minuty były nie do odczytania.

– Niedobrze – pomyślał – mam niewiele czasu.
Przypatrzył się – fotografię prawdopodobnie wykonano w jego mieszkaniu. Rozej-

rzał się nerwowo – może zamykanie się tu nie było zbyt dobrym pomysłem?
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Prawdziwie ważna była jednak sylwetka górująca nad jego ciałem. Nie było widać 
twarzy, ale strój mówił sam za siebie – była to kamizelka noszona tylko przez pracow-
ników pobliskiego cyrku, a… znał jednego.

– Wszystko jest w takim razie jasne – jedynym tropem jest mój kochany sąsiad, 
Henry. Wyprostował się – najchętniej bym stąd uciekł, ale lepiej poznać powód śmierci. 
Ucieczka i tak pewnie nic by nie dała.

Spojrzał jeszcze raz na fotografię, tym razem uważniej. Coś mu nie pasowało. Wzru-
szył ramionami.

– Może zaraz się domyślę.
Otworzył drzwi.

* * *

– Dobrze, że zostawił klucz pod wycieraczką – myślał Will, wchodząc do przedpokoju.
Mieszkanie wyglądało bardzo podobnie do jego miejsca zamieszkania, z jednym 

wyjątkiem – było zagracone. Pod ścianą stały stosy książek, butle z helem (wyjątkowo 
nieszczelne, sądząc po syczeniu ulatniającego się gazu) i wszelakie narzędzia.

„W sumie nic dziwnego gdy twoja praca to napełnianie balonów w cyrku, a w wolnym 
czasie robisz remont” Przeskoczył puste butelki, dzielące go od salonu.

Ten pokój również był zaśmiecony, z jednym wyjątkiem. Wśród brudu jak wyspa 
wyłaniało się biurko, idealnie czyste i posprzątane. Stał na nim wyłączony komputer 
oraz stos równiutko poukładanych zeszytów i książek.

Usiadł na fotelu i rozpoczął przeszukiwanie szafek. Większość była wypełniona 
książkami, wyjątkiem była ta największa. Ze zdziwieniem wyjął z niej pistolet.

„Skąd broń u pracownika cyrku? Mogę już chyba założyć, że jest winny”. Wsadził 
broń za pas. „To praktycznie kończy sprawę…”

Nagle, zauważył coś w kącie pokoju. Zbliżył się szybko do swojego celu i faktycznie…
na podłodze leżała jego wyczekiwana paczka.

– Dlaczego ją ukradł? – zastanawiał się na głos Will, obracając paczkę w dłoni. 
Odetchnął z ulgą – była zamknięta. Po chwili okazało się, że była delikatnie rozcięta.

„Hm, w takim razie mogę chyba zajrzeć do środka”. Chwycił za nóż i poszerzył otwór.
Will zaklął głośno – drżące ręce zdradziły go, zranił się w rękę. Schylił się, chcąc 

podnieść upuszczoną paczkę, jednak ze zdziwieniem stwierdził, że jest ona pusta. 
Rozejrzał się po pobliskiej kupce śmieci, szukając zawartości pudełka, jego uwagę 
jednak szybko przykuło coś innego – ściana była przewiercona. Nie płytko – była 
właściwie przebita na wylot.

– To dziwne – wstał. – Ale chyba nie ma sensu się nad tym zastanawiać.
Zerknął na zegarek. „Ta paczka jest ważna… ale moje życie ważniejsze” wziął 

głęboki oddech. „Uciekam stąd”.
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* * *

Will wypadł z klatki schodowej i podbiegł do samochodu. Zatrzymał się, próbując 
opanować oddech. „Muszę popracować nad kondycją, to schody mnie do tego do-
prowadziły”.

– Cholera jasna! – wykrzyknął Will – zapomniałem kluczy.
Ze złością zawrócił do bloku.

* * *

Will otworzył drzwi mieszkania. Spojrzał na siebie w lustrze – Jezu, jaki jestem blady! 
Usiadł. Dyszał ciężko. Musiał chwilę odpocząć. Nagle przypomniał sobie, co mu nie 
pasowało w fotografii.

– Nie było tam krwi… nawet kropelki – przełknął ślinę. – To nie mógł być pistolet, 
byłby chociaż ślad. Więc co? Jakaś trucizna?

Zamarł. Usłyszał syczenie, jakby ulatniającego się gazu.
Nagle zaświtało mu w głowie.

„Miał w mieszkaniu butle, może to wcale nie był hel? Teoretycznie, mógł to być 
jakiś trujący gaz”.

Wstał. „Mogę się jeszcze wydostać, uratować…"
– Tylko jak chciał mnie tym zatruć? – jego wzrok zawędrował na meble, za którymi 

powinna znajdować się dziura – Ach, oczywiście. Jaki ja byłem głupi.
Rzeczywistość szybko zweryfikowała jego teorię – nie miał racji. Z nogawki wysunął 

sie mały gad, sycząc i szczerząc kły.
Will wyciągnął szybko pistolet, strzelił do nieproszonego gościa, ale było już dawno 

za późno.

* * *

– Zdecydowanie przyczyną zgonu było ugryzienie węża – policjant wstał i konty-
nuował wywód. – Praca obróciła się przeciwko niemu.

– A więc mieliśmy rację? – zapytał Henry. – Naprawdę zajmował się szmuglowa-
niem towarów?

– Mhm. Wykorzystywał swoją pozycję w Ministerstwie do przekazywania paczek 
z rzadkimi i drogimi towarami z jednej na drugą Ziemię. Całkiem sprytne, wszystkie 
unikatowe dzieła i wymarłe gatunki, mają teraz swoje kopie. Zwierzchnicy nie ostrzegli 
go jednak, że jedna przesyłka będzie żywa. Gdy był u ciebie, otworzył ją i wypuścił 
węża. Ot, cała historia.
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– Czyli tygodnie pracy pod przykrywką i zakładania podsłuchów opłaciły się, dzięki 
Bogu. Już miałem tego dość.

– Nie marudź, powinieneś mu podziękować. Gdyby nie przyszedł do twojego miesz-
kanie i nie otworzył pudełka jako pierwszy, byłbyś na jego miejscu.

– Powinienem dziękować jego szefowi. Myślał, że ostrzeżenie cokolwiek da, ha. To 
całkiem ironiczne.

Sprawa Willa Kotarda zapisała się w historii jako pierwszy krok w rozwiązaniu 
problemu szmuglowania między ziemnego, wyjątkowo ciekawa nagroda Darwina 
oraz współczesna samospełniająca się przepowiednia.





Tajemniczy bór
◆ 

Natalia Barańska

Stara leśniczówka, po nagłej ucieczce skrytego z natury właściciela, powoli odcho-
dziła w niepamięć. Znajdowała się w środku skweru z drzewami, które nie zostały 

jeszcze skazane na rzecz budującej się tam drogi ekspresowej. Tajemnicze zniknięcie 
pasjonata leśnej flory i fauny wzbudziło w mieszkańcach okolicznych wiosek ogrom-
ną sensację. Przez długi czas na językach przeważał jedynie ten temat i rzadkością 
było usłyszenie jakiś innych faktów. Ludzie bez opamiętania plotkowali i wymyślali 
coraz bardziej niestworzone rzeczy, w których nie było nawet najmniejszego ziarna 
prawdy. Jakby tego było mało, jeszcze silniejsze negatywne emocje i przeszywający 
na wylot strach ogarniał ludzi, kiedy coraz częstszym zjawiskiem okazywało się być 
znajdowanie na terenie gospodarstw martwych, brutalnie rozszarpanych, leżących 
z wybebeszonymi wnętrznościami na wierzchu, zwierząt. Okoliczni grzybiarze, re-
kreacyjnie wędrujący po lesie, często napotykali się na porozrzucane po mchu części 
ciał dzikiej zwierzyny. Zaniepokojeni mieszkańcy wioski nie mieli zamiaru dłużej żyć 
w stresie i ciągłej obawie o własne bezpieczeństwo, dlatego zorganizowali spotkanie, 
podczas którego chcieli omówić przykrości, jakie ich spotykają i rozpocząć śledztwo 
na własną rękę.

– Spotkaliśmy się dziś, aby w końcu zrobić porządek we wsi. Nie możemy żyć w oba-
wie o życie własne czy też naszych najbliższych, musimy odnaleźć złoty środek na 
wybrnięcie z tej sytuacji! – rzekł stanowczo sołtys.

– Nikt ani nic nie ma prawa ciążyć nam na psychice, weźmy najsilniejszych mężczyzn 
i wyruszmy jutro do lasu, może uda nam się wejść na właściwy trop i uzyskać jakiekol-
wiek wskazówki do rozwiązania problemu! – odparł jeden z mieszkańców, Andrzej.

Już następnego ranka, wybrani śmiałkowie, wyposażeni w amatorski sprzęt 
detektywistyczny, podzieleni na grupy udali się w poszczególne części lasu. Stary, 
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doświadczony grzybiarz Andrzej, znający wszystkie zakątki pobliskiego boru, stał 
na czele zgromadzenia. Poprzedniego wieczoru rozrysował wszystkim trasy i opisał 
miejsca, których obręby musieli przeszukać. Sam jednak za swój cel obrał coś bardziej 
mrożącego krew w żyłach, wyruszył w drogę do opuszczonej leśniczówki, gdyż myśl 
o tym miejscu wywoływała gęsią skórkę u lokalnej ludności. Po dobrych kilku godzi-
nach przeczesywania lasu, do wioski powrócili śmiałkowie. Niestety nic nie udało 
im się znaleźć. Nikt tym razem nie napotkał nawet na ciała zabitej zwierzyny, ani na 
żadne szczególne znaki. Grupa do późnego wieczora czekała jeszcze na Andrzeja. 
Z każdą upływającą godziną wszyscy martwili się o niego coraz bardziej, ale nikt nie 
potrafił odważyć się na szukanie go w okolicach leśniczówki. W końcu jednogłośnie 
zdecydowali, że nie chcą już dłużej marnować sił na czuwanie, ponieważ byli wyczer-
pani całodniowym śledztwem i udali się do domów, aby odpocząć. Rankiem do izby 
jednego z uczestników poszukiwań przybiegła zapłakana żona Andrzeja. Opowiedziała, 
że znalazła zakrwawione ciało męża przed drzwiami stodoły. Niestety, puls nie był 
już wyczuwalny. Technicy policyjni stwierdzili zgon, udało im się ustalić, że miał on 
miejsce trzy godziny przed znalezieniem ciała mężczyzny. Informacja szybko obiegła 
wioskę. W tym momencie mieszkańcy byli już naprawdę zaniepokojeni. Każdy bał 
się o zdrowie i życie swojej rodziny. Pewne było dla nich to, że leśniczówka skrywa 
jakąś przerażającą tajemnicę. Nie chcąc narażać najbliższych na niebezpieczeństwo, 
uczestnicy poszukiwań wynajęli specjalistów do rozwikłania nurtującej zagadki. 
Ekipa detektywistyczna nie tracąc czasu rozpoczęła akcję tego samego dnia. Już po 
dwóch godzinach na jaw wyszły szokujące informacje.

– Odnaleźliśmy zwłoki mężczyzny, są one bardzo zbezczeszczone i trudne do 
identyfikacji. Cechą charakterystyczną były ciężkie wojskowe buty i mundur – rzekł 
dochodzeniowy śledczy.

Jeden z mieszkańców w mgnieniu oka rozpoznał, że ta osoba to zaginiony leśniczy. 
Cała, dotąd spokojna i zwykle żyjąca w melancholii wieś, zamarła. Detektywi powie-
dzieli, że podczas przeszukania leśniczówki nie znaleźli niczego, co mogłoby przybliżyć 
przyczyny śmierci obu mężczyzn. W środku nie odnaleziono żadnych odcisków pal-
ców, ani niepokojących przedmiotów. Niestety z tego względu byli oni zmuszeni do 
zakończenia śledztwa. Mimo wszystko ludzie nie chcieli się poddać, za wszelką cenę 
musieli dowiedzieć się prawdy, dlatego nie zakończyli dochodzenia na własną rękę. 
W czasie, kiedy spotkali się, aby obrać jakikolwiek plan działania, ku ich zaskoczeniu 
przy drzwiach wejściowych świetlicy wiejskiej, w której się znajdowali, stanęła Janina. 
Była to samotna kobieta (już przez wszystkich zapomniana), całe dnie spędzająca 
we własnym domu, a od kilku lat prawie go nie opuszczająca. Była ona znana z tego, 
że jej hobby to wróżenie, po rady przyjeżdżało do niej wiele osób z miasta i to było 
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jej jedyne źródło dochodów. Stojąc w przejściu rzekła, że wie o wszystkim, co miało 
miejsce i ma cenne informacje mogące odmienić bieg zdarzeń. Wszyscy jednogłośnie 
oznajmili, aby jak najszybciej podzieliła się nimi tymi rewelacjami. Janina stwierdzi-
ła, że wydarzenia, które miały miejsce, nie działy się bez przyczyny, każda z dwóch 
śmierci miała swój powód. Winowajcami całego zamieszania okazały się być dusze 
zmarłych ludzi. Tylko tyle udało się jej wyczytać z kart, zaproponowała, że mogłaby 
spróbować połączyć się z zaświatami w celu uzyskania większej ilości informacji. 
Muszą zdać się na nią, gdy na niebie świecić będzie księżyc w pełni. Mieszkańcy wsi 
bali się pozwolić wróżce na to z obawy przed jej zdrowiem, a nawet życiem, ale wie-
dzieli też, że to może być jedyna szansa na dojście do prawdy. Nadeszła odpowiednia 
noc, kiedy księżyc znalazł się po przeciwnej stronie ziemi niż słońce. Janina stanęła 
pośrodku lasu i rozpoczęła nawiązywanie kontaktu z zaświatami, podejmując próbę 
przeniesienia swojej duszy do innego wymiaru. Zajęło jej to trochę czasu. Nie był 
to jej pierwszy seans, ale z pewnością pierwszy w takich okolicznościach i trudnych 
warunkach. Nagle poczuła chłód przeszywający jej ciało i w tym samym momencie 
rozpoczęła rozmowę. Dusze, które ujawniły swoje istnienie, otworzyły się dla niej 
i opowiedziały jej całą historię. Wszystkie zabójstwa mające miejsce w lesie i we wsi 
są ich autorstwa. Okazało się, że są to kierowcy, którzy niedawno ulegli śmiertelnym 
wypadkom na pobliskiej autostradzie. Ich dusze zagubiły się tuż po śmierci, następnie 
znalazły się w pobliżu miejsca, gdzie zmarli i od tamtej pory ślepo wędrują w celu 
zwrócenia na siebie uwagi. By uzyskać wskazówki dotyczące tego, którędy mogą 
trafić do raju, zabijali zwierzęta i ludzi. Irracjonalni pielgrzymi myśleli, że uśmierca-
jąc kolejnych ludzi, zyskają niewinne dusze, które zaczną błąkać się z nimi i pomogą 
wydostać z tajemniczego boru.





Chwała Władcy Podziemi
◆ 

Paulina Bednarczyk

PROLOG

Działo się to pierwszego roku Ery Czerwonej Królowej, daleko za Doliną Wielkich 
Jezior i Szumiącym Gajem, gdzie mieściła się najmniejsza z 12 włości pięknego 

kraju Cor Caroli – Concordia. To królestwo leśnych elfów, centaurów i driad, a także 
ich podopiecznych: hipogryfów, gigantów i ogromnych pająków. W jednej z bogatszych 
dzielnic, w Posiadłości Divitia, żyła rodzina leśnych elfów. Mężczyzna, który z zawodu 
był detektywem, nosił imię Vulpes. Miał przepiękną, utalentowaną żonę – Bellum 
i dwójkę wspaniałych córek: Avium i Ventum. Kobieta ponad wszystko kochała poezję. 
Sama nawet próbowała tworzyć, ale zawsze wstydziła się ujawnić swoje dzieła. Avium 
była spokojnym dzieckiem, kochała obserwować ptaki i potrafiła słuchać ich śpiewu 
przez cały dzień. Oswoiła nawet jastrzębia, który stał się jej przyjacielem i towarzyszem 
w polowaniach. Ventum, w przeciwieństwie do siostry, była bardzo porywcza i lubiła 
być w centrum uwagi. Potrafiła niezwykle szybko biegać, co ułatwiało jej pogoń za 
uciekającą zwierzyną. Razem wiedli szczęśliwe życie.

Pewnego dnia Ventum usłyszała pukanie do drzwi. Wybiegła do wejścia, by po-
witać gościa.

– Witaj, czy zechcesz kupić trochę kwiatów? – Zapytał tajemniczy mężczyzna.
– Och, oczywiście, że tak! Są przepiękne! Proszę poczekać, zawołam mamę!
Ventum już biegła do sypialni mamy, kiedy przypadkiem wpadła na nią w salonie.

– Na pięć Bóstw, Ventum tyle razy powtarzałam ci, żebyś nie otwierała 
nieznajomym!

– Przepraszam mamo, ale czy możemy kupić trochę kwiatów od tego 
pana? – poprosiła.

– Ventum… Idź natychmiast do swojego pokoju. Jeszcze do tego wrócimy – odparła.
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– Proszę się nie gniewać na córkę, to wszystko moja wina. Chciałem tylko sprzedać 
trochę kwiatów, by zarobić na życie. Tutaj wszystko jest dużo droższe niż w Nubes – 
rzekł starzec.

– A więc jest pan z Nubes? To kawał drogi… Ależ co to za wspaniałe rośliny? I jak 
pięknie pachną! Ile zapłacę za te dwa czerwone zestawy w doniczce?

– 10 folium i należą do pani – uśmiechnął się.
– A właściwie cóż to za urokliwy gatunek?
– To wyżlin większy, bardzo rzadko spotykany w Cor Caroli, prowadzę jego hodowlę.
– Wspaniale! Biorę! – krzyknęła uradowana.
Bellum dumna ze swojego zakupu, od razu poczęła szukać idealnego miejsca dla 

kwiatów. Postanowiła, że podaruje po jednym dla córek i ustawiła je na parapetach 
okien w ich pokojach. W tym czasie Vulpes i Avium przygotowywali się do polowania 
na trolle. Zabrali wszystko co potrzebne: myśliwski łuk, żelazne strzały i truciznę, 
w której mieli zanurzyć każdą strzałę przed atakiem, co zwiększało szansę na natych-
miastową śmierć trolla. Żegnając się z Bellum i Ventum, wyruszli w stronę Polany 
Śpiącego Drzewa, której pilnowały te okropne bestie. Vulpes był pewny sukcesu, ale 
Avium miała złe przeczucia. Trochę otuchy dodał jej ukochany jastrząb, siedzący na 
jej prawym ramieniu.

Nagle pojawił się wielki ettin – dwugłowy olbrzym, który w przeciwieństwie do 
swoich kuzynów gigantów był bardzo niebezpieczny, miał w ręku ogromną maczugę 
wielkości starego, rozłożystego dębu i natychmiast przystąpił do ataku na Vulpesa.

– Padnij, tato! – krzyknęła Avium.
– Avium, schowaj się! – rozkazał Vulpes.
Zatrute strzały z łuku odbijały się od pancerza ettina. Pozostało jedynie uciekać. 

Olbrzym zamachnął się w stronę Vulpesa i kiedy miał uderzyć, maleńka Avium w ostat-
niej chwili zasłoniła ojca swoim delikatnym, kruchym ciałem.

– Avium! Nie! – wykrzyczał zrozpaczony Vulpes.
Ale było już za późno. Dziewczynka zniknęła pod ciężarem wielkiej maczugi. Jej 

ukochany podopieczny ze złamanym skrzydłem podleciał w stronę giganta i wydrapał 
mu oczy, a następnie zniknął w koronach drzew pobliskiego lasu. Vulpes miał szansę 
na ucieczkę.

Po chwili dotarł do domu. Położył się na ziemi, w środku ogrodu. Jego nogi były 
jak z waty. W akcie rozpaczy począł wołać do nieba:

– Błagam, oddajcie mi ją! Nie chcę bez niej żyć! Bogowie, miejcie ją w opiece…
Bellum i Ventum słysząc krzyki Vulpesa przybiegły do ogrodu, by zobaczyć co 

się stało.
– Vulpes? Gdzie jest Avium? – nerwowo wypytywała Bellum.
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– Ona… Ona… Nie żyje! To wszystko moja wina! Po co zabierałem ją na to polo-
wanie? Przerażona Ventum trzęsąc się uklęknęła na ziemi i przytuliła mocno ojca.

– O  Bogowie… – westchnęła Bellum, po czym zaczęła gorzko płakać. 
Kilka dni później, Vulpes był w okropnym stanie. Stracił całkowicie energię do życia. 
Zrezygnował z pracy i odsunął życie zawodowe na bok. Zawładnęła nim apatia i wyczer-
panie spowodowane bezsennością. Nie potrafił okazywać uczuć ani Bellum, ani Ventum, 
której w tamtych trudnych chwilach bardzo tego brakowało. Postanowił przenieść się na 
jakiś czas do Arcanum, niewielkiej włości na wschód od Concordii. Za dużo negatywnych 
myśli i wspomnień było w tym miejscu. W środku nocy spakował najpotrzebniejsze 
rzeczy, zostawił list do Bellum i Ventum w pokoju Avium i udał się w podróż.

PIĘĆ LAT PÓŹNIEJ

Vulpes wciąż obwiniał się o śmierć ukochanej córeczki i gdyby tego było mało między 
Arcanum i Concordią rozgorzał konflikt. Obie włości zakazały wysyłki listów, handlu 
jakimikolwiek towarami i podróży między sobą. Vulpes postanowił więc wysłać ostatni 
list do rodziny, że bardzo tęskni i za niedługo wróci do domu. W drodze z poczty do 
miejscowej gospody, w której wynajmował pokój, zaczepił go starszy mężczyzna, który 
wiedząc, że Vulpes jest detektywem postanowił poprosić go o pomoc.

– Musi pan natychmiast ze mną pójść, błagam, stała się tragedia! – krzyczał staruszek.
– Co takiego? Jaka tragedia? – zapytał zaniepokojony.
– Dziecko nie żyje! Proszę, musi pan to zbadać! Wiem, że może pan pomóc!
Vulpesa ogarnęły wspomnienia o śmierci Avium, chciał odmówić. Bał się widoku 

martwego ciała dziewczynki, bał się powrotu poczucia bezsensu istnienia, negatyw-
nych myśli i kolejnych nieprzespanych nocy, jednak coś w nim nie pozwalało mu tak 
tego zostawić.

– Prowadź – odrzekł po dłuższej chwili namysłu.
Dotarli na ulicę Skazańców Iacobusa, na obrzeżach najbiedniejszej dzielnicy w Ar-

canum. Coraz więcej gapiów zaczęło zbierać się wokół ciała dziewczynki. Vulpes 
począł dokładnie badać miejsce zbrodni, szukając jakichkolwiek śladów morderstwa. 
Przepytał także wszystkich obecnych. Nikt niczego nie widział. Sekcja zwłok wykazała, 
że ofiarą była 9 – letnia dziewczynka, znaleziona pięć godzin po śmierci. Na jej ciele 
Vulpes zauważył wypalony symbol pięcioramiennej gwiazdy, jednak potwierdzone 
zostało, że został wykonany po śmierci, która nastąpiła przez uduszenie trującymi 
oparami. Jego uwagę zwrócił także zaciśnięty w dłoni wyschnięty kwiat, który kształ-
tem przypominał ludzką czaszkę oraz leżący list o takiej treści:

„Trawa chyli źdźbła pod ciężarem jej kruchego ciała mała i niewinna bawić się jeszcze 
chciała jej smutną buzię ucałuję bo jej czas już minął bezpowrotnie, ale niczego nie 
żałuję. Tej decyzji nie podjęłam zbyt pochopnie”.
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Vulpes przeraził się treścią listu, długo rozmyślał nad tym czy sprawca może być 
kobietą. Dotychczas wszyscy mordercy, których wytropił byli mężczyznami. pięć 
dni później gdy przechadzał się ulicami Arcanum, ciągle rozmyślając o morderstwie, 
Vulpes usłyszał wołanie o pomoc od strony ulicy Dwóch Uciekinierów. Dostrzegł 
kolejne ciało, a przy nim zrozpaczoną kobietę, która w kółko krzyczała:

– To moja jedyna córeczka, uwielbiała się tutaj bawić, bogowie, co teraz?
Ofiarą była 10 – letnia dziewczynka. Badania wykazały, że podobnie jak poprzed-

nim razem, dziecko znaleziono pięć godzin po śmierci, na ciele nie było śladów walki, 
a na miejscu zbrodni ani śladu zabójcy. Znów gwiazda, znów dziecko w dłoni trzyma 
kwiat, a obok znów leży list:

„Wesoła jak skowronek
Piękna jak kwiat róży
nie bała się jak jelonek
podczas srogiej burzy
leżała spokojnie
na twarzy miała słodki uśmiech
ubrana była strojnie
ale na zawsze już uśnie”.

Fakt, że kolejny raz się spóźnił bardzo go sfrustrował. Wróciła także głęboka tę-
sknota za Bellum i Ventum, tak bardzo już chciał wrócić do domu. Tak bardzo chciał 
dorwać mordercę.

Rozwścieczony przedarł list na pół i wykrzyczał: „Znajdę Cię morderco!’’ Przy-
tłoczyło go, że musi działać zupełnie sam, bez niczyjej pomocy. Czuł się bezradny. 
Roztrzęsiony wpadł do gospody, otwierając drzwi solidnym kopnięciem. Za ladą 
stała właścicielka, która poinformowała go, że mieszkańcy zaczęli opuszczać miasto 
ze strachu przed zabójcą. Doradziła mu także, by zabrał kwiat z ciała pierwszej ofia-
ry, złożonej w trumnie w Komnacie Umarłych i udał się z nim do mrocznego elfa – 
maga – Mortisa, który jako że przybył do miasta dopiero niedawno, w celach badań 
nad jakością naturalnych składników alchemicznych, może wiedzieć coś więcej na 
temat tajemniczego kwiatu.

Vulpes dostał zastrzyk nadziei i natychmiast postanowił zakraść się do Komnaty. 
Jego spryt i umiejętność otwierania zamków szybko pozwoliły mu na wejście do środka. 
Odszukanie właściwej trumny zajęło mu trochę czasu, ale poznał ją po niewielkim 
rozmiarze. Otworzył wieko i próbował wyrwać kwiat, lecz ten jakby wrośnięty w dłoń 
dziecka ani drgnął. Zaskoczony zjawiskiem po cichu opuścił komnatę i udał się do 
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Mortisa. Mroczny elf okazał się bardzo życzliwy i zaprosił Vulpesa do środka. Detektyw 
przedstawił mu problem i dokładnie opisał kwiat. Mag zajrzał do kilku ksiąg i po chwili 
oznajmił, że jest to wyżlin większy. Piękny kwiat o cudownej woni, jednak zerwany 
szybko usycha i ukazuje swoje przerażające oblicze. Po obumarciu kwiatów zostają 
po nich tylko torebki nasienne, przypominające kształtem ludzką czaszkę. Wydzielają 
trującą woń, która usypia jego posiadacza a następnie podtruwa. Zapatrzony w okno 
Vulpes zauważył stojącą na parapecie donicę z opisywanymi kwiatami. Przeraził się 
i gwałtownie zbladł, ale żeby nie wzbudzać większych podejrzeń przeprosił Mortisa 
i czym prędzej popędził do wynajmowanego pokoju w gospodzie. Postanowił zebrać 
wszystkie fakty.

– Te kwiaty… To by wszystko wyjaśniło! Ale gdzieś je już widziałem… – mówił 
do siebie..

Zapisał ulice przy których nastąpiły morderstwa jedna pod drugą.
– Najpierw na Skazańców Iacobusa… Później Dwóch Uciekinierów… 

Hmm… – myślał.
– S… I… D… U… Może to jakaś wskazówka… Rozrysuję to na mapie – postanowił.
Vulpes zaznaczał kropką miejsca zbrodni. Zakreślił także kolorem długość ulic, 

przy których dokonano zabójstw. Po połączeniu punktów i wypełnieniu powstałego 
rysunku, przypadkowo utworzył gwiazdę bez jednego ramienia, co mogło wyznaczyć 
miejsce kolejnej zbrodni.

– Na pięć bóstw! Kolejne morderstwo może być tutaj! Ulica Słonecznikowa. 
Litera: S…

– Wiek ofiar: 9, później 10 – zapisywał.
– Zaraz! S. I. D. U. S. Sidus? O nie. Nie, to nie może być prawda… Tak nazywała się 

przecież Bellum, zanim wzięliśmy ślub. Nie może być, przecież Mortis… – miał mętlik.
– Stąd znam tę roślinę! Przecież to ulubiony kwiat Bellum! Kupiła je w dniu śmierci 

Avium!
– Ventum? Jest rok starsza od ostatniej ofiary. Może być kolejna! Nie ma czasu na 

panikę.
Vulpes natychmiast wyleciał na ulicę Słonecznikową. Nie zmrużył oka przez całą 

noc, na próżno oczekując Bellum i Ventum.
– Mogłem się spodziewać, przecież to było niemożliwe by Bellum… Jak mogłem tak 

pomyśleć. To nie ma sensu muszę się z nimi zobaczyć. Tylko jak wrócę do Concordii?
Poprosił o pomoc Mortisa, który z radością przyjął go do siebie i zaproponował 

pomoc. Powiedział mu, że dzięki prochowi z rozbitego korzenia palowego, wyrwanego 
z piersi potwornej wiły można przenieść się w dowolne miejsce. Bez zastanowienia 
udał się więc na polowanie do Zakazanej Puszczy – królestwa wił, goblinów i innych 



274

Szkoła ponadgimnazjalna

groźnych władców lasu. Na miejscu czekały na niego podstępne chochliki, które myśląc, 
że Vulpes zmierza do Wyroczni, poddały go próbie. Nakazały mu zejście do Otchłani 
Rozpaczy po Sztylet Upustu Krwi. Jeśli im go przyniesie przepuszczą go dalej. Vulpes 
został zmuszony do zejścia głęboko pod ziemię, po drodze narażając się na śmierć 
przez uduszenie przez diabelskie sidła i wykrwawienie się przez rany od ogromnych 
cierni. W głowie jednak miał ciągle obawę o życie córeczki. Po wyczerpującym zejściu 
dostrzegł sztylet. Dorwał się do niego natychmiast, jednak ten ściągnięty z podestu 
zamknął go w klatce. Jego oczom ukazała się wiła, na którą polował dla korzenia pa-
lowego. Wykorzystał jej nieuwagę, kiedy przygotowywała stół do smakowitej uczty 
z Vulpesa i trafił ją sztyletem prosto w klatkę piersiową. Z trudem przecisnął się przez 
wąskie szczeliny między prętami klatki, wyrwał serce wile i popędził prosto do cho-
chlików. Te pod wrażeniem jego odwagi, pozwoliły mu zasięgnąć porady wyroczni. 
Vulpes choć nie po to tutaj przybył, zgodził się. Wyrocznią była śnieżnobiała sowa, 
która przewidziała jego pytanie o życie rodziny i oznajmiła:

Dom jest pusty, nie warto tam wracać
Żal będzie wielki, jeśli w porę nie przyjdziesz
Krocz drogą właściwą, nie warto jej skracać
Czas jest cenny, ale nie cenniejszy niż życie
Za 5 dni udaj się na Słonecznikową,
Zachowaj spokój i czekaj cierpliwie
Zbrodnia ukaże się Twoim oczom,
Lecz jeśli będziesz ostrożny to nikt nie zginie.

Potwierdziły się więc jego obawy. Wtedy po prostu było za wcześnie. Dopiero 
teraz zauważył, że odstęp między zbrodniami zawsze wynosił pięć dni. Wybiegł z Za-
kazanego Lasu mocno zraniony i popędził do Mortisa, który bez wahania opatrzył 
rany Vulpesa, jednak nie zgodził się zapolować na mordercę. W ciągu kolejnych dni, 
detektyw dokładnie zaplanował schwytanie sprawcy. Zaczaił się na niego ukryty na 
rozłożystej lipie i cierpliwie czekał. Nagle jego oczom ukazał się przeraźliwy widok. 
Bellum i Ventum ogarnięte wirem czarnej magii, zmierzały w stronę ulicy Słoneczni-
kowej. Zeskoczył z drzewa, kiedy poczuł na ramieniu dotyk zimnej dłoni.

– Od początku wiedziałem, że to nie mogła być Bellum! Zakląłeś ją! – krzyknął 
Vulpes.

– Ja? Ależ skąd. To moje kwiaty. Myślisz, że kim był ten staruszek, który sprzedał 
Twojej żonie wyżlin większy za 10 folium? – zapytał z ironicznym uśmiechem Mortis.

– Ty podły…
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– Uważaj na słowa. – wtrącił. Ventum to ostatnia ofiara dla Władcy Podziemi, nawet 
Sidus mnie nie powstrzyma!

Mortis za pomocą Błogosławionego Kosturu otworzył portal, do którego skierował 
Bellum i Ventum. Vulpes w ostatniej chwili wyrwał go z rąk Mortisa, a portal przeniósł 
w jego stronę, który całkowicie go pochłonął, odsyłając go w nieznane.

Bellum i Ventum ocknęły się z czaru.
– Och, co się stało? Gdzie my jesteśmy? – pytały zdezorientowane.
– Już dobrze moje drogie. Teraz już będzie tylko lepiej – uspokoił je Vulpes.
We troje zmierzali już w stronę domu, gdy Vulpes zatrzymał się i poprosił o Bellum 

o rozmowę w cztery oczy.
– Bellum, kim jest Sidus i Władca Podziemi? – spytał.
– Cóż, już dawno miałam Ci powiedzieć. Jestem córką Wszechstwórcy – Sidusa. 

Czuwa on nad 5 bóstwami, w które dane jest nam wierzyć. Mortis był moim odwiecz-
nym wrogiem. To syn Władcy Podziemi, który polował na mnie od stuleci. Symbole, 
które wypalał.. które ja wypalałam na rękach tych dzieci, miejsca zbrodni i nazwy 
ulic, które nie były przypadkowe… wszystko po to, by oczernić Sidusa, by bóstwa 
się od niego odwróciły.

– Po co to wszystko? – wypytywał niecierpliwie.
– Władca Podziemi jest zazdrosny o Sidusa. Od wieków próbuje zawładnąć całym 

Cor Caroli. Jeśli kiedykolwiek by mu się to udało, na całym świecie zapanuje wielki 
smutek i wieczna ciemność, a jego nieograniczona moc spowoduje nieodwracalne 
szkody.

– Ale to już koniec, tak? On już nie wróci? – spytał Velpus.
– Mortis nie, ale jego krewni i uczniowie tak – odpowiedziała.
– Mamo, tato! Długo jeszcze? – pytała znużona Ventum.
– Już wracamy – odparł Velpus, po czym rozbił korzeń palowy, z którego wysypał 

się proch i wrócili bezpiecznie do Concordii.





Bursztynowe miasto
◆ 

Szymon Bentkowski

Perlogis otworzył oczy. Był w swoim pokoju, w mieszkaniu na czterdziestym piętrze 
w wielkim wieżowcu. Wyszedł z pokoju potem z mieszkania i ruszył do windy. 

Zjechał na sam dół, był ranek i miał iść do pracy. Zdziwił się, gdy stanął w pustym 
holu, w którym nie było żadnego człowieka, nawet portiera.

– Halo? – zapytał i usłyszał tylko echo swojego głosu. Podszedł do biurka, przy 
którym siedzi zawsze portier. Na monitorze komputera wyświetlony był wielki zegar, 
który wskazywał 00.14. Mężczyzna spojrzał na zegarek na ręce, on wyznaczał 8.24.

– Jakiś zepsuty ten wygaszacz, może była awaria prądu? – spytał samego siebie 
i ruszył do wyjścia. Wyszedł na ulicę i znowu odkrył, że jest całkowicie pusta, ani 
jednego auta nie było na niej i żadnego człowieka.

– Co to za jakieś żarty?! – zdenerwowany ruszył pustą drogą.
– To nie żarty… – odezwał się jakiś głos. Perlogis szybko rozejrzał się dookoła.
– Kto to mówi?
– Ja… znaczy ty, ale ten drugi ty czyli ja – mężczyzna szedł coraz szybciej przed 

siebie ciągle się rozglądając.
– Co to znaczy i gdzie jesteś?
– W twojej głowie, jestem twoim alter ego
– Ty nie istniejesz – mijał po drodze różne budynki i roboty zajmujące się trzyma-

niem porządku. Każdy witał go tym samym ,,Dzień dobry”.
– Istnieję a jakże, w końcu nawet umiem mówić – głos cały czas poruszał się z nim.
– To zapewne sen, bardzo realistyczny, ale nie pierwszy raz taki mam. Może uda mi 

się przejąć nad nim kontrolę – zatrzymał się i skupił najmocniej jak umiał.
– Nic z tego, to prawdziwy świat, a ty jesteś jego więźniem.
– To gdzie inni ludzie w takim razie, hmm…?
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– Nie ma ich. Co jeżeli świat był po prostu jedną wielką zbiorową iluzją, każdy 
wyobrażał sobie innych, aż nagle iluzja opadła i tak naprawdę nikogo nie ma?

– Bzdura…
– Jesteś… egh… jesteśmy psychologiem, więc powinniśmy to wiedzieć najlepiej.
Perlogis pieszo dotarł do swojego gabinetu, w którym pracował. Wszedł do środka 

ale tam też było pusto.
– Mówiłem?
Jego gabinet był w nienaruszonym stanie, nie było tylko klientów ani żadnego 

personelu. Wstawił wodę na herbatę i usiadł w fotelu.
– Może ja zwariowałem?
– Nie. Jesteś cały i zdrowy. To ludzie zwariowali i zniknęli.
– To co ja mam robić?
– Szukaj rozwiązania tej zagadki, wszystko da się rozwiązać.
Woda się zagotowała i mężczyzna zalał herbatę.

– Tak więc dobra, idę w miasto i znajdę rozwiązanie.
– Na to liczyłem, w końcu znam ciebie jak nikt inny.
Ubrał długi brązowy płaszcz i kapelusz, wziął kubek z herbatą w rękę i wyszedł 

z budynku.
– Tylko gdzie mam iść? – stanął przy ulicy i się rozejrzał.
– W pobliżu jest komisariat policji, senat, szpital, park, więzienie i jej dom…
– Skoro zniknęli wszyscy to i ona, po co mam tam iść? – ruszył środkiem drogi 

przed siebie.
– To są przykładowe źródła braku ludzi, może ona jest czarownicą i sprawiła, że 

wszyscy zniknęli, bo też coś do ciebie czuje?
– Ja do niej nic nie czuję…
– Jestem tobą i dobrze wiem, że czujesz… Nie ukryjesz tego przede mną.
– Dobra cicho, idziemy na komisariat, zawsze chciałem postrzelać z broni.
– Zawsze to jakiś plan.
– Czemu dopiero teraz się odezwałeś? A nie pół roku temu na przykład?
– Bo teraz tego najbardziej potrzebujesz, w końcu jesteś sam, co nie? A co dwóch 

Perlogisów to nie jeden, hehe.
– Jasne… wcale nie masz nic wspólnego z tym, co tu się dzieje?
– Ciastka.
– Co??
– Zjedz ciastka, w tej tu kawiarni po lewej, bo mam ochotę
– Ale ja nie mam.
– Twój żołądek też ma, poza tym samej herbaty pić nie będziesz, nie?
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Mężczyzna spojrzał na herbatę i wypił łyk.
– Dobra – skręcił w bok do kawiarni, budynek był niewielki, a w środku jak wszędzie, 

pusto. Podszedł do lady – Jest tu ktoś?!
– Nie ma nikogo…
– Jestem, witam w kawiarni Latte Caffe – mężczyzna usłyszał głos z zaplecza, ale 

rozczarował się widząc wychodzącego robota.
– Daj mi najlepsze ciastka, jakie tu macie i jakiś deser lodowy.
– Już się robi kliencie – robot odszedł od lady, a Perlogis usiadł przy małym stoliku 

czekając i popijając ciepłą jeszcze herbatę.
– Myślałeś że to człowiek? Przecież mówiłem, że nikogo nie ma.
– Zawsze jest nadzieja.
– Dobrze wiesz, że nadzieja matką głupich.
– Ale czy nie jest tak, że ludzie chcą mieć nadzieję, napawa nas radością i szczęściem, 

mamy chęć życia wiedząc, że jest jednak ta mała szansa…
– Tak jest zaprawdę, ale ciastka też są ważne.
Robot przyniósł na talerzyku kilka ładnie ułożonych ciastek i deser lodowy 

w pucharze.
– Świetnie, najpierw gorąca herbata, a potem zimne lody, niezdrowe na zęby – wziął 

jedno ciastko i ugryzł popijając herbatą.
– Ej! Ściągnij kapelusz! To że nie ma ludzi, nie znaczy, że nie obowiązuje cię kultura.
Ściągnął kapelusz i położył na ławce obok jedząc dalej i pijąc herbatę.

– Pyszne ciastka, dzięki.
– Pyszna herbata, nie ma za co. W końcu chyba chcemy tego samego?
– No nie zawsze, jesteśmy różnymi osobami w tym samym ciele, a właściwie to 

nie wiem…
– Ja też nie…
– Jesteś psychologiem… i masz czarne włosy…
– Czemu czarne włosy mnie zobowiązują do wiedzy na ten temat?
– Bo według tego napisu bruneci są mądrzejsi.
– Jakiego napisu?
– Tu, w twojej głowie są najważniejsze myśli i jedna brzmi: Pamiętaj bruneci są 

najmądrzejsi
– Nie pamiętam tego…
– No widzisz, mogę ci dużo przypomnieć, na przykład to jak w liceum byłeś odlud-

kiem, haha, nie miałeś przyjaciół.
– Skończ, nikt nie lubi psychologów poza tym ja, jak zawsze, mam wszystko gdzieś – 

wstał dopijając herbatę, wziął puchar z lodami do ręki i dwa ciastka i wyszedł.
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– Nie płacisz?
– Komu? Nie ma właścicieli…
– Jest robot.
– Jemu pieniądze nie są potrzebne
Ruszył drogą powoli jedząc lody, minął wielki bilbord z dokładnie takim samym 

ekranem jaki miał monitor u portiera, ale wskazywał godzinę 1.24.
– O co z tym chodzi, gdzie reklamy? I dlaczego nie ma normalnej godziny?
– Ja nie wiem, mnie nie pytaj
– Jasne… Dobra chodźmy dalej
– To taka wyprawa w nieznane, co nie?
– Można tak powiedzieć, tylko muzyki brakuje.
– Jaką byś chciał?
– Kto wie… coś co lubimy obaj ale i tak nie włączysz nigdzie – zjadł lody i wyrzucił 

puchar na trawę po boku.
– Wiem…
Doszedł do komisariatu, pod którym stały dwa radiowozy.

– Ej jak znajdziemy kluczyki można by podjechać gdzieś – powiedział Perlogis 
i wszedł do budynku.

– Dobry pomysł.
Wszedł na komisariat, ominął kilka monitorów, każdy wskazywał dokładnie tą 

samą godzinę czyli 1.58.
– Gdzie jest szafka z bronią i jakieś kluczyki do radiowozów – rozejrzał się i zobaczył 

dużą tablicę z kluczami. Znalazł kluczyki do samochodu, zaczął krążyć po komisariacie 
w poszukiwaniu szafki. Znalazł ją w podziemiu zamkniętą na kłódkę.

– Potrzeba kluczyka.
– No co ty… – Perlogis wyszedł schodami na górę i znalazł się w holu, w którym 

była tablica z kluczami. Ze zdziwieniem odkrył, że żadnego z nich nie ma.
– Co do…? Halo!? Jest tu ktoś?! – zaczął się szybko rozglądać, ale nikogo nie było 

i nikt się nie odzywał.
– Chodźmy stąd lepiej… Trochę to przerażające. Masz radiowóz, chodźmy… – 

nawoływał głos w głowię.
Psycholog jednak ruszył z powrotem do szafki, ku jego zdziwieniu była otwarta, 

a na niej była przyklejona kartka. Podszedł bliżej, na kartce było napisane: ,,Senat”.
– Co to może znaczyć? – zapytał i zajrzał do środka.
– Nie wiem, ale bierz, co chcesz i spadajmy
Wziął ze środka pistolet, strzelbę na ramię i wyszedł z budynku.

– Wiesz co? – powiedział.
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– Co?
– Roboty są złe i trzeba je zniszczyć – podniósł strzelbę i strzelił do pobliskiego 

robota sprzątającego ulicę.
– Co ty robisz?! – krzyknął głos.
– I tak do nikogo nie należą, a to fajna zabawa.
– Nic dziwnego, że nie masz znajomych…
Wsiadł do radiowozu i jadąc w stronę senatu potrącał każdego robota na swojej 

drodze, a do niektórych strzelał. Echo wystrzałów rozchodziło się po całym mieście 
płosząc ptaki.

– Masz rację, teraz to nawet zabawne, ale co będzie jak ludzie wrócą i każą ci za to 
zapłacić?

– Nie ma dowodów, że to ja poza tym już się tym nie martwię
Podjechał radiowozem pod senat i wysiadł przyglądając się wielkiemu i majesta-

tycznemu białemu budynkowi.
– Siedziba manipulacji i ucisku ze strony partii i władz.
– Co to za antydemokratyczne slogany? – Perlogis zaczął wchodzić po schodach 

ze strzelbą na ramieniu.
– Bo taka jest prawda i każdy to wie, tylko się boją o tym mówić nie wiesz? W końcu 

demokracja to ideał nad ideały…
– No w sumie racja, ale korupcja, manipulacja i inwigilacja lepsze niż dyktatura, hehe…
– Czemu drzwi są otwarte…
– A ja wiem, może naprawdę ktoś tu był – psycholog wyciągnął strzelbę przed siebie 

i otworzył drzwi wchodząc do środka. Stał w pięknie ozdobionym holu ze schodami 
po obu stronach i wejściem na salę obrad po środku.

– Poczujesz się jak jakiś prezes partii albo demagog, hehe…
– Naprawdę mam tam wejść? – podszedł do drzwi i nacisnął klamkę.
– Zrób to, żaden człowiek z poza polityki nie ma tam wstępu.
– No właśnie, więc wchodzę – otworzył drzwi i znalazł się w okrągłym pomiesz-

czeniu z mównicą na środku. Wszedł i przeszedł między rzędami ławek, przy każdym 
miejscu leżał stos notatek i trzy przyciski do głosowania, ze zdziwieniem odkrył, że 
każdy przycisk był zielony i miał napisane: ,,Tak”.

– Masz swoją demokrację – zaśmiał się głos.
– Nie moją, ja na wybory nie chodzę, bo sensu w tym nie ma, dobrze wiesz.
– Tak tylko żartuję, chodź na mównicę
Oddalił się od drzwi i ruszył na sam środek, wtedy drzwi trzasnęły zamykając się.

– Co jest?! Kto to?! Pokaż się!!! – Perlogis zaczął się rozglądać cofając się i celując 
strzelbą przed siebie.
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Po budynku rozległ się cichy kobiecy chichot.
– Przerażające to… – powiedział głos.
– Żebyś wiedział –odparł psycholog szeptem i oparł się o mównicę strącając herb 

Bursztynowego Miasta, który spadł z hukiem.
– Uważaj trochę – w pomieszczeniu zabrzmiał kobiecy głos.
– Pokaż się! – mężczyzna strzelił strzelbą w drzwi wyjściowe robiąc w nich sporo 

małych dziur od śrutu.
– Uważaj… – powiedział głos w jego głowie.
Na balkonie pojawiła się postać w długim podziurawionym płaszczu i kapturze.

– Kim jesteś?
– Pytanie brzmi kim ty jesteś? – odpowiedziała postać.
– To ja mam broń nie ty… – wycelował w nią strzelbę.
– Na nic ci ona, tutaj jesteś nieśmiertelny tak jak ja, próbowałam wiele razy się 

zabić, nic z tego.
– Co to za miejsce – Perlogis nadal nie opuszczał broni.
– Sam zobacz… – postać zeskoczyła z balkonu i zaczęła się zbliżać.
– Stój! – strzelił w sufit.
– Czemu to niszczysz? – przeszła obok niego i dotknęła ręką jego ramienia. Zauważył, 

że twarz ma zasłoniętą chustą. Stanęła na mównicy – Chodź, jeżeli chcesz wiedzieć.
Stanął obok niej i spojrzał w jej oczy.

– Uważaj na nią – ostrzegł go głos.
– Spokojnie, skoro jesteśmy nieśmiertelni, to nic mi się nie stanie.
Kobieta uruchomiła komputer na mównicy, który tym razem nie wskazywał błędnej 

godziny, tylko był cały czarny z jednym okręgiem na środku.
– Wciśnij – poleciła.
– Co się stanie?
– Zobaczysz
– Nie rób tego! Uciekaj! Natychmiast – krzyczał głos, ale Perlogis skierował dłoń 

nad ekran i wcisnął przycisk.
Oboje pojawili się na okrągłej platformie na środku pomieszczenia w kształcie kuli. 

Na całej powierzchni ścian zaczęły się pojawiać małe ekrany z pojedynczymi ludźmi.
– Co to jest? – spytał kobietę zafascynowany.
– Centrum manipulacji, jesteś w świecie, który jest, ale nie istnieje. Nie da się z niego 

wydostać ale nie da się też tu dostać. Nie mam pojęcia, kto i kiedy to stworzył, ale 
pierwszy raz spotykam tu drugą osobę, na tych ekranach też jest zawsze tylko jedna.

– Mhmm… Nic dziwnego że centrum manipulacji jest w centrum rządu, haha
– Heh… nie pomyślałam, na imię mam Loriana i żyję tu od prawie miesiąca, a ty?
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– Perlogis, od dziś rana.
– To niezłe badanie…
– Ten świat ma koniec?
– Ma, na końcu masz niezniszczalną lustrzaną ścianę nic więcej – kobieta wcisnęła 

przycisk i platforma ruszyła w górę.
– Nie ufaj jej… mówię ci to jako ty – głos w głowie był bardzo nerwowy.
Platforma wróciła na środek pomieszczenia, Perlogis odkrył, że w drzwiach nie 

ma dziur po śrucie.
– Czemu nie ma dziur? – spytał zdziwiony.
– Naprawili to, ci z góry. Właściciele programu – kobieta ruszyła do wyjścia.
– Zostaw ją!
– Czekaj… mogę zobaczyć twoją twarz? – psycholog zatrzymał się i spojrzał na 

Lorianę.
– Po co ci? – kobieta zaczęła się powoli cofać do drzwi, które się otworzyły i weszło 

nimi kilka postaci ubranych w uniformy grup anty terrorystycznych z bronią w rękach 
celując do obojga.

– NIE! – krzyczał głos w głowię.
– POKAŻ TWARZ!!! – krzyknął Perlogis.
– ANI KROKU!!! – krzyczeli agenci. Przez główne wejście wszedł mężczyzna w czar-

nym garniturze i spojrzał z uśmiechem na oboje.
– A więc proszę… – kobieta odwróciła się do psychologa, zdjęła kaptur i odwinęła 

zakrywającą jej twarz chustę.
– To… nie może być… – Perlogis zaczął się cofać a w jego głowie pojawił się głośny 

pisk.
– Mówiłem żebyś nie kazał jej tego robić, to jest ONA… – odezwał się głos w głowie.
Mężczyzna chciał coś powiedzieć, ale cały obraz rozmazywał mu się przed oczami 

i słyszał coraz głośniej pisk.
– Uciekaj!!! – krzyczał głos.
Cały obraz mu się rozmazał, dźwięk zniknął a przed jego oczami była ciemność.

– Ten pacjent miał ogromne szczęście panie doktorze, przeżył wybuch na moście 
będąc zaledwie dwadzieścia metrów od centrum. Niestety jego pasażerka nie prze-
żyła… – usłyszał głos znikąd.

– Trzeba było zostać w tym świecie gdzie byłeś, chciałem ci pomóc w twojej śpiączce 
ale ona… jak ona w ogóle to zrobiła, że dostała się do twojej świadomości – odezwał 
się głos jego alter ego.

– Będzie żył? – odezwał się drugi głos z zewnątrz.
– Wszystko zależy od niego… – trzeci głos należał do kobiety.
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– Tak, więc niech będzie. Dam ci ten wybór… – przed oczami Perlogisa zaczął po-
jawiać się niewyraźny obraz Sali szpitalnej i trzech postaci stojących nad nim. Nagle 
obraz się oddalił i widział go ze sporej odległości, rozejrzał się w bok i zobaczył drugi 
obraz bardzo jasny po drugiej stronie ciemnego pomieszczenia. Stała tam kobieta 
z senatu, w tym samym stroju. Uśmiechała się do niego.

– Teraz pamiętam! To moja narzeczona… Mieliśmy wziąć ślub za dwa dni, ale co 
się stało? – powiedział psycholog.

– Wypadek, jakiś zamachowca się wysadził w autobusie na moście. Ona zginęła ty 
wpadłeś w śpiączkę – przed nim stanął on sam tylko ze zrezygnowaną i przygnębioną 
miną – A oto ja, twoje alter ego…

– Czyli co teraz?
– Wybieraj wracasz do świata żywych czy od razu do niej…
– Ciężki wybór, jak wybiorę ją, to wrócę do szczęścia ale stracę życie na ziemi. Jak 

wybiorę ziemię to pomęczę się wiele lat a i tak jest szansa że do niej wrócę. Co ty byś 
wybrał?

– Ja? Co ja bym wybrał? Co bym wybrał? – jego sobowtór oddalił się i schował twarz 
w dłonie – ja bym wybrał święty spokój.

– Idę do niej… chodź – położył drugiemu sobie na ramieniu dłoń – w końcu jesteś 
mną, co nie? Potrzebuję cię

Alter ego wstało i ruszyło z nim w stronę kobiety, a obraz z jego oczu powoli znikał.



Nie ma zbrodni bez kary?
◆ 

Weronika Blachowska

W Smutlandii żyli bladzi ludzie o niebieskiej krwi. Dlaczego o niebieskiej krwi? 
Z powodu strachu, z jakim borykali się jej mieszkańcy. Wszyscy ludzie chcieli 

uciec z tego okropnego miejsca, niestety wiedzieli, że na ich drodze stoi srogi król 
Archibald, który co miesiąc pobierał haracz od poddanych. Mówiono o nim, że zła 
wiedźma Moris zamroziła jego serce, a on nie spotkał kobiety, która mogłaby ożywić 
jego uczucia. Wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że król nie należy do najłaskawszych. 
Pewnego dnia przyłapał żonę rycerza, Edith, na zdradzie z giermkiem. Oburzony król 
skazał oboje na śmierć. Giermka kazano powiesić, ponieważ była to kara hańbiąca. 
Władca uznał go za złodzieja, gdyż skradł serce zajętej już kobiety. Natomiast Edith 
władca kazał skrócić o głowę, stwierdził, że skoro raz straciła głowę dla innego niż 
jej mąż, mężczyzny, to powinna umrzeć, tracąc ją. Archibald chciał mieć w krainie 
więcej mężczyzn niż kobiet. Chłopcy bowiem mieli dostarczać jemu i jego dworzanom 
rozrywki, walcząc na arenie przeciwko silnym i dużym stworzeniom. Zabijał więc 
małe dziewczynki, a chłopców od lat najmłodszych skazywał na śmierć. Uwielbiał 
patrzeć na śmierć niewinnych osób.

Pewnego dnia król postanowił przejść się po parku nieopodal zamku. Usiadł na ław-
ce, a chwilę później przejeżdżała gościńcem karoca, która niespodziewanie zatrzymała 
się. Gdy drzwi karocy otworzyły się, oczom władcy ukazała się piękna szlachcianka Ra-
chel. Jej rodzina nie miała środków na podatki dla króla, więc dziewczyna postanowiła 
go ubłagać, aby przedłużył termin płatności. W momencie, gdy kobieta opowiedziała 
mu o problemach rodzinnych i o swoim pomyśle, próbując wzbudzić w nim litość, 
mężczyzna zaprosił Rachel do zamku. Archibald uważał, że kobieta chce wykorzy-
stać jego pozycje, aby utrzymać majątek. Władca postanowił ją ukarać. Torturował, 
więc kobietę przez 7 dni, podawał jej do jedzenia suchy, spleśniały chleb i wodę, bił 
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pejczami, aż w końcu umarła. Nikt jednak nie wiedział o śmierci Rachel, gdyż służba 
króla spaliła jej ciało w piecu, a proch wysypany został do Rzeki Zapomnienia. Matka 
zaginionej kobiety Sophie zaczęła podejrzewać, że mogło się coś stać jej jedynej córce. 
Załamana kobieta postanowiła wybrać się do zamku w poszukiwaniu swojej córki. Jej 
trud poszedł jednak na marne, gdyż kobiety nie wpuszczono do zamku. Po miesiącu 
Archibald przechodzący nieopodal rzeki usłyszał kobiecy szloch. Wiedziony tym 
dźwiękiem ujrzał na ławce płaczącą dziewczynę, która miała twarz zakrytą rękoma. 
Król podszedł do niej bliżej, ale w momencie, gdy odsłoniła swoje oblicze, mocno 
się przeraził. Była to Rachel, ale nie taka jak zawsze. Wyglądała jak w chwili śmierci, 
czyli zakrwawiona, blada i posiniaczona. Władca nie mógł uwierzyć własnym oczom, 
dziewczyna po chwili wstała i zaczęła drwić z niego, jej twarz zrobiła się tak straszna, 
jak z najgorszych horrorów. Powiedziała, że dopóki on będzie wśród żywych, będzie 
prześladować go jej nienawiść. Pragnie najmocniej, aby poniósł karę za swoje grzechy. 
Archibald przerażony oddalił się do zamku, ale uznał, że z powodu gwałtu zadanego 
Rachel jest już skazany na życiowe niepowodzenie. Po powrocie do swojej warowni 
postanowił jednak oddać się swojej pasji. Zwołał więc niewinnych chłopców, których 
wystawił na walkę przeciwko dużemu zielonemu gargulcowi z maczugą. Młodzieńcy 
po kolei umierali, a król jak zawsze cieszył się tym widokiem.

Tymczasem matka Rachel, Sophie jednak nie chciała dać za wygraną, w momencie, 
gdy nie było strażników na tyłach zamku, wkradła się do niego. Budynek był jednak 
tak wielki, że kobiecie nie udałoby się w ciągu jednego dnia obejrzeć całego obiektu. 
Była przekonana, iż w zamku musi się znajdować jej Rachel albo chociażby jakiś jej 
ślad. Sophie kierowała się instynktem, więc weszła do piwnicy, gdzie znalazła leżący 
na podłodze pierścionek należący do jej córki, przynajmniej tak jej się wydawało. 
Kobieta przypomniała sobie, że w okolicy jest wiedźma, która mogłaby jej pomóc 
i udowodnić czy jest to biżuteria Rachel. Postanowiła ona szybko opuścić zamek. 
Wybiegając z niego zauważyła, że właśnie wraca król. Przestraszona schowała się za 
arkadę, a w momencie, gdy król przeszedł obok niezauważonej kobiety, szybko pobiegła 
do wróżki w celu poznania prawdy. Początkowo wróżka nie chciała pomóc Sophie, 
ale gdy widziała, jak kobieta zalewa się łzami, stwierdziła, że jej pomoże. Wiedźma 
nie była wcale ucieleśnieniem zła jak o niej mówił Archibald. Nie lubiła go i dlatego 
wzbudzała jego nienawiść. Moris przyglądała się pierścionkowi, orzekła, że tylko 
w jeden sposób można stwierdzić, czy córka Sophie żyje. Każda osoba ma swoją aurę, 
kolor, którym jest oznaczona. Wróżka postanowiła, więc użyć swojej magii do tego, 
aby ujrzeć kolor osobowości Rachel i w ten sposób dowiedzieć się czy jest w pobliżu 
podobna barwa. Kobiety chodziły polnymi drogami, lasami, aż w końcu zmęczone 
szukaniem usiadły na ławce nieopodal rzeki. Sophie przejęła się, że już nigdy nie dowie 
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się, co się stało z jej córką, zaczęła łkać. Wróżka pocieszała kobietę, nagle poczuła 
chłód i jakby szept, mówiący „sprawdź w rzece". Podeszła więc do wody, w której 
odbijała się identyczna barwa jak od pierścienia. Użyła więc swojej magii i wydobyła 
z wody ciało córki zrozpaczonej kobiety. Ujrzawszy swoją córkę pokaleczoną, matka 
zemdlała. Wróżka za pomocą magii przeniosła zwłoki Rachel i jej matkę do swojego 
mieszkanka. W momencie, gdy Sophie odzyskała przytomność, wróżka stwierdziła, 
że trzeba poszukać jakiś dowodów, aby potwierdzić, że była to sprawka króla. Zaczęły 
więc przeszukiwać wszystkie kieszenie Rachel. Moris na samym spodzie kieszeni zna-
lazła diament. Widząc go, stwierdziła, że pochodzi z korony Archibalda. Oznaczało 
to, że kobieta była w dniu śmierci w zamku władcy. Moris postanowiła zdemaskować 
podłość króla i wzbudzić bunt wśród poddanych. Udała się na główny rynek Smutlandii, 
gdzie głosiła o niegodziwości króla. Do krainy Archibalda w poszukiwaniu przygód 
właśnie przybył Rycerz Niebieskooki. Postanowił wymierzyć sprawiedliwość królowi. 
Sprowadził wszystkich rycerzy, którzy uważali, że władca źle zarządza państwem. 
Rozpoczęli trwające miesiąc oblężenie warowni Archibalda. Tymczasem w zamku 
król był dręczony przez zjawę. Miewał on koszmary senne. Co noc śniła mu się kobieta, 
jej twarz była tak potworna, że nawet najstraszniejszy horror nie byłby w stanie tego 
opisać. Bał się więc zasypiać, bo wiedział, że gdy zaśnie, znów ujrzy potworną twarz. 
W tym samym czasie rycerze zastawili pułapkę na króla. Uśpiwszy strażników, rycerze 
rozłożyli sieć, którą wcześniej zaczarowała Moris. W momencie, gdy Archibald wyszedł 
z zamku na codzienny nocny spacer, nie zauważył sieci, do której się przykleił i nie 
mógł się z niej uwolnić, wtedy ziemia się poruszyła i rozdzieliła na dwie części, a sieć 
nagle się urwała i król wpadł w przepaść. Zaraz po śmierci władcy ziemia wróciła do 
swojego pierwotnego stanu i pojawił się most, po którym przechodzili ludzie. Władca 
był deptany przez każdego mieszkańca. Uznano to za symbol braku szacunku do 
mężczyzny, który uprzykrzał wszystkim życie.

Następcą króla został Rycerz Niebieskooki, który ożenił się z Moris. Wspólnie 
sprawili, że Smutlandia stała się krainą Wiecznej Radości. Jej mieszkańcy zapomnieli 
o okrutnym Archibaldzie, a pamięć Rachel czcili po wsze czasy. Jej cierpienie wyzwo-
liło ich od złego władcy. A ja tam byłam i z Niebieskookim Rycerzem miód i wino 
piłam, a ku przestrodze wszystkim złym ludziom tę historię stworzyłam.





Kto podcina skrzydła?
◆ 

Anna Cydejko

Słońce mozolnie wstawało zza horyzontu. Zupełnie, jakby nie miało najmniejszej 
ochoty na powrót na nieboskłon. Jakby wolało jeszcze chwileczkę odpocząć za 

widnokręgiem, podczas gdy Księżyc przejmie robotę. Natomiast w przeciwieństwie 
do wielkiej gwiazdy na przedmieściach Eit Amhal mieszkał ktoś, kto wstawał radosny 
i pełen energii. Tym kimś była Thema. Wczoraj awansowała na komisarza i dostała 
przeniesienie na Posterunek Czwarty, gdzie pracował jej przyjaciel Mat. Radość rozpie-
rała jej serce. Młoda pani komisarz była z rasy Kerów i tak jak wszyscy jej pobratymcy 
miała wielkie skrzydła niczym u orła oraz sokoli wzrok. Potrafiła porozumiewać się 
z każdym zwierzęciem, które mieszało w Kezemie.

Thema, nie zwlekając, wstała z łóżka. Wchodząc do łazienki, spojrzała w lustro, 
z którego popatrzyło na nią jej odbicie; uśmiechnięta twarz o skórze w kolorze kości 
słoniowej, z prostym, lekko piegowatym nosem, jednym okiem ciemnobrązowym 
i drugim o niebiesko – zielonej tęczówce. Wokół olbrzymią kaskadą spływały długie 
włosy w barwie starej rdzy i kilkoma czarnymi kosmkami.

– To będzie dobry dzień – rzekła Thema do swego lustrzanego odbicia.
Nie przewlekając, ubrała się, splotła włosy w roszpunkowy warkocz, a na szyję 

założyła jeszcze lśniącą nowością odznakę Strażnika. W pośpiechu zjadła śniadanie, 
popijając swoje cynamonowe latte. Następnie poszła nakarmić Befi. Feniks dopiero 
co się przebudził. Pełne majestatu stworzenie o ognistych piórach spoglądało na wła-
ścicielkę i jednocześnie przyjaciółkę oczami przepełnionymi ufnością oraz miłością. 
Thema otworzyła drzwiczki ogromnej, miedzianej klatki. Befi rozprostowała skrzydła 
i wbiła się w powietrze, zataczając kilka spirali po pokoju. Po krótkim momencie 
zniżyła lot i przysiadła na wyciągniętym przedramieniu właścicielki, która drugą 
dłonią podała feniksowi parę przysmaków. Wśród nich były jagody płonącego bzu.
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– Lubisz je, prawda? – powiedziała ciepłym i miłym głosem Kerka, gładząc ognisto – 
czerwone upierzenie zwierzęcia.

Befi potwierdziła te słowa, wydając z siebie dźwięk podobny do sokoła. Pani ko-
misarz jeszcze raz pogłaskała ognisty, ptasi czub i wsadziła feniksa z powrotem do 
jej metalowego domku.

– Do zobaczenia później – rzekła Thema, po czym zamknęła drzwiczki.
Wpisała odpowiedni kod na wieku próżniowej, stalowej skrzyni, wyjęła z niej swoją 

pierwszą broń strażniczą i włożyła ją do kabury przy pasie. Natomiast łuk bloczkowy, 
który był jej drugą bronią strażniczą, przełożyła przez siebie, a czarny, skórzany kołczan 
przypięła po przeciwnej stronie pasa. Zamknęła szczelnie kufer, ponownie wstukując 
szyfr. W biegu chwyciła torbę z fotela i wyszła z domu, zatrzaskując odrzwia. Po kilku 
krokach zatrzymała się, spojrzała w górę, rozprostowała kości w skrzydłach i ze świstem 
skoczyła w przestworza ku słońcu. Lawirowała pomiędzy kłębiastymi chmurami, które 
oświetlane były przez promienie wielkiej gwiazdy. Po chwili przyjemności skierowała 
się w stronę Posterunku Czwartego. Spojrzała na moment w dół. Szczyty wieżowców 
Eit Amhal lśniły metaliczno-błękitnym blaskiem. Poruszające się z ogromną prędkością 
pojazdy, jeszcze odrobinę ospałe, migały na drogach ,zmierzając do centrum miasta 
lub je opuszczając. Zniżyła trochę lot. Przemieszczała się dosyć wolno, chcąc, tak jak 
co dzień, dobrze przyjrzeć się miastu, które witało właśnie nowy dzień. Po chwili 
zauważyła w dole maleńką postać, którą bardzo dobrze znała. Zaczęła opadać coraz 
niżej i niżej, aż znalazła się tylko parę metrów nad ziemią. Przez moment leciała nad 
głowami przechodniów i dachami samochodów, próbując dogonić wypatrzoną osobę. 
Gdy była już tuż, tuż wylądowała, stając stopami na chodniku i zawołała:

– Cześć Mat!
Mat odwrócił się, słysząc swoje imię i uśmiechnął się, zobaczywszy przyjaciółkę 

oraz koleżankę po fachu w jednym. Był dosyć wysoki i pochodził ze starożytnej rasy 
Ozerów, zwanych inaczej Heberona Ozer – tan Werda, którzy potrafili władać wodą 
we wszystkich stanach jej skupienia. Jego skóra była niezwykle jasna, prawie, że sina, 
z którą kontrastowały nie za długie czarne włosy z jednym tylko białym paskiem na 
boku oraz malutką kitką z tyłu głowy. Oczy Mata były wręcz zatrważające; jedno 
spojrzenie tych jasnozielonych tęczówek mogłoby przewiercić człowieka na wylot.

– Cześć Thema! – odpowiedział.
Pochłonięci rozmową w końcu dotarli do swojego miejsca pracy. Posterunek Straż-

ników znajdował się tuż przy centrum miasta, jedynie dwie ulice od ratusza i głównego 
magazynu energii. Tak zwana przez mieszkańców Eit Amhal Czwórka mieściła się 
w dużym i przestronnym budynku przy głównej alei. Natomiast w środku było prawie, 
że przytulnie. Wszyscy pracujący tam Strażnicy mieli do dyspozycji ogromny salon 
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o bordowych ścianach z miękkimi kanapami oraz fotelami, na których można było 
odpocząć podczas nocnego dyżuru. Stał tam także spory telewizor i nieodzowny eks-
pres do kawy. Thema i Mat ominęli jednak te chwilowo niepotrzebne przyjemności, 
kierując się prosto do swoich biurek, które ku ich radości, stały w jednym pokoju.

– Witam Cię w twoim nowym drugim domu, pani komisarz. – zaśmiał się Mat.
– Bardzo dziękuję za te przecudowne powitanie, mój nowy partnerze. – odrzekła 

pani komisarz, próbując okiełznać rozbawienie.
Po chwili, gdy przyjaciele byli już zajęci górą papierkowej roboty, którą zastali 

przy wejściu, rozległo się energiczne pukanie. Na wpół oszklone drzwi uchyliły się, 
po czym wszedł przez nie wysoki, młody sierżant o niesfornej, imbirowej grzywie, 
ciemnozielonych oczach i spiczastych uszach z pędzelkami jak u rysia.

– Kapitan wzywa was do siebie. Mówi, że to bardzo pilne – rzekł.
– W porządku, już idziemy. Dzięki Ed – rzucił szybko Mat.
– Nie ma sprawy – powiedział sierżant, wychodząc z pomieszczenia.
– Chyba kroi się nam pierwsza wspólna sprawa – rzekła Thema – Idziemy?
Nie czekając, pospiesznie wstali i udali się do gabinetu kapitana. Biuro szefa Poste-

runku Czwartego było bardzo miłe dla oka. Ciemnobrązowe ściany wspaniale igrały 
z kremowymi ramami fotografii. Za biurkiem, stojącym nieopodal okna, siedział 
mężczyzna mający około czterdziestu pięciu lat. Miał beżową cerę, krótkie, jasne 
włosy z licznymi granatowymi kosmkami. Jego tęczówki w kolorze indygo wyrażały 
zamyślenie, z którego wyrwał go dopiero dźwięk zamykanych drzwi.

– O, jesteście. Świetnie.– powiedział kapitan Morges – Siadajcie, to trochę zajmie.
Posłusznie usiedli naprzeciwko dowódcy, a ten kontynuował.

– Wybrałem was do tej sprawy, bo uważam, że najbardziej się do tego nadajecie. 
Siódemka nie potrafiła sobie z nią poradzić, więc przekazali ją nam. A zatem, prze-
chodząc do sedna.

Wstał, podszedł do wielkiej, białej tablicy stojącej w rogu, przysunął ją do przodu 
i obrócił, by jego pracownicy mogli zobaczyć jej zawartość. Była zapisana w bardzo 
niewielkim stopniu. Kilka kolorowych słów i zdań chaotycznie rozmieszczonych, parę 
strzałek, łączących różne zdjęcia.

– To wszystko, co wiemy. Dwa tygodnie temu na Strzałkowskiego około godzi-
ny 18.00 znaleziono ciało. Zwłoki udało się od razu zidentyfikować – wskazując na 
pierwsze zdjęcie, ciągnął – To Karl Baks. Ker, lat 25, kawaler, przykładny obywatel, 
bez żadnego większego wykroczenia czy czegoś w tym stylu, tylko kilka mandatów 
drogowych. Kończył studia w Akademii Black Wings. Wszyscy jego znajomi i rodzina 
twierdzą, że nie miał wrogów. Próbowaliśmy skontaktować się z Jasperem Apatow-
skim – przypiął do tablicy drugą fotografię – Według bliskich ofiary był najlepszym 
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przyjacielem Karla i mógłby nawet wiedzieć coś więcej na jego temat. Niestety, od 
dłuższego czasu nikt nie ma z nim kontaktu. Nikomu nic nie mówił, że gdzieś wyjeżdża.

– Czy przy ciele znaleziono coś szczególnego? Krew, włos, odciski palców? – wtrą-
ciła Thema.

– Właśnie nic. Prawie, że czysto, jeśli nie liczyć materiału biologicznego denata – 
kapitan zastanowił się przez chwilkę – Więc? Weźmiecie tę sprawę?

– Jasne, szefie.
– Wspaniale. Ed przyniesie wam wszystko do pokoju. A tu macie teczkę z wynikiem 

autopsji – rzekł Morges, podając dokument – Powodzenia.
– Dzięki, kapitanie, przyda się – odpowiedział dowódcy Mat.
Idąc z powrotem, zajrzeli do teczki. W środku było trochę papierów i kilka zdjęć 

obrażeń ciała.
– Rany! Kto mógłby coś takiego zrobić? – powiedziała pani komisarz, czytając 

pierwszą ze stron.
– Co się stało?
– Chodzi o sposób, w jaki go uśmiercono. Najpierw połamano mu kości w skrzydłach 

i poprzecinano w nich stawy, a poza tym powyrywano mnóstwo piór przy głównych 
zwojach nerwów. Na koniec poderżnięto mu gardło. – Thema aż się wzdrygnęła.

– Racja, niemiła to śmierć, zwłaszcza dla Kera – mówiąc to Ozer, spojrzał wymownie 
na przyjaciółkę. Wiedział dokładnie, czym byłoby dla niej złamanie choćby jednego ze 
skrzydeł; totalna klęska, wręcz koniec życia dla każdego Kera przy zdrowych zmysłach.

Przez następne kilka ciągnących się w nieskończoność godzin studiowali doku-
menty i dowody dostarczone przez sierżanta. Przynieśli z magazynu nową tablicę. 
Ciągle brakowało im czegoś, jakiejś wskazówki, jeszcze jednego śladu czy dowodu. 
Czas mijał. Przyszedł późny wieczór.

– Dobra, ja na dziś mam dosyć – rzekł zmęczonym głosem Mat – Muszę jeszcze wyjść 
z Taxem, choć na chwilę, inaczej będę mieć masę sprzątania. A ty, nie idziesz do domu?

Spojrzał na swoją partnerkę, a ta ani drgnęła.
– Co? – otrząsnęła się z myśli i dodała – Tak, za momencik. Tylko skończę jedną 

rzecz. Nie czekaj na mnie.
– W porządku. To do zobaczenia.
– Na razie.
I tak właśnie krótka chwila przeistoczyła się w trochę dłuższą, a ta w kilkanaście 

minut, te z kolei w pół godziny, aż z tej chwilki powstało parę godzin.
Następnego dnia pan komisarz zjawił się w pracy dosyć wcześnie. Na zegarze docho-

dziła siódma. Wchodząc, coś go tknęło, by zajrzeć do salonu. To, co tam ujrzał nie zdzi-
wiło go. Jedna z sof była zajęta przez skuloną i pogrążoną we śnie Themę. Mat podszedł 
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do niej po cichu i pociągnął niezbyt mocno za jedno z jej piór. Pani komisarz zerwała 
się w okamgnieniu. Spojrzała na przyjaciela, który próbował powstrzymać śmiech. 
Thema ,wstając wymierzyła mu solidny cios w ramię. Lekko się uśmiechając, rzekła:

– To nie było śmieszne.
– Owszem, tylko bardzo zabawne – teraz Ozer trząsł się z rozbawienia, a po kró-

ciutkim momencie, gdy byli już w swoim wspólnym pokoju, dodał:
– Udało ci się ustalić coś nowego?
Odpowiedź była negatywna. Wtem zadzwonił telefon na biurku komisarza. Strażnik 

podniósł słuchawkę.
– Tak? Tak, to ja– przez niedługi czas słuchał uważnie swojego rozmówcy, a potem 

powiedział – Zaraz będziemy. Starajcie się niczego nie dotykać – odłożył telefon 
i zwrócił się do Kerki – Jedziemy. Opowiem ci po drodze.

Bez ociągania się poszli do samochodu.
– A więc? – zapytała Thema, gdy stanęli na sekundę na skrzyżowaniu.
– Dwadzieścia minut temu na Strzałkowskiego znaleziono ciała dwóch Kerów. Jak 

sądzisz, jak zostali zabici?
– Podcięte skrzydła i poderżnięte gardła – rzekła przejęta pani komisarz.
– Dokładnie.
Niedługo później znaleźli się na miejscu. Potem okazało się, że były to zwłoki 

Jaspera Apatowskiego, zaginionego przyjaciela pierwszej ofiary oraz ortopedy ze 
Szpitala Sił Specjalnych Black Wings, doktora Franka Siny. I tym razem nie odkryto 
wskazówki, która pomogłaby sprawie ruszyć do przodu. Strażnicy byli w kropce. 
Próbowali znaleźć jakieś połączenie pomiędzy denatami. Sprawdzali wszędzie, gdzie 
mogli, ale nieskutecznie. Doktor nie leczył żadnego z nich ani nikogo z ich rodzin. Nic 
nie wskazywało na to, żeby się kiedykolwiek spotkali.

Kiedy przyjaciele siedzieli przy biurkach, powoli zaczynali tracić nadzieję i od-
chodzić od zmysłów, do pomieszczenia wpadł zdyszany Ed. Wyglądał na niezwykle 
zdenerwowanego.

– Nie uwierzycie, co znalazłem – powiedział sierżant głosem pełnym nerwowego 
napięcia – Grzebiąc w archiwach, natknąłem się na teczkę z pewnego wypadku dro-
gowego sprzed trzech lat.

Mat i Thema spojrzeli na Eda oczami całkowicie przepełnionymi przejęciem. Do-
wiedzieli się z relacji młodego Strażnika, że trzy lata temu dwóch studentów, którzy 
aktualnie leżeli w lodówkach, spowodowali tragiczny w skutkach incydent na K27, 
podczas którego trzeci z pasażerów pojazdu, Nad Ormek, również Ker, wyleciał przez 
przednią szybę i połamał przy tym skrzydła, podcinając też parę stawów. Następnie 
Nadem zajął się polecony ortopeda, którym był właśnie Frank Sina.
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– Nareszcie! Mamy połączenie – oznajmił podniesiony na duchu Mat.
Dwie godziny później stali już pod domem nowego świadka. Zapukali energicznie.

– Panie Ormek, tu Straż. Proszę otworzyć, chcemy tylko o coś zapytać. – rzekł 
komisarz, starając się zachować spokój.

Minęła króciutka chwila, gdy nagle drzwi otworzyły się gwałtownie i z mieszkania 
wybiegł Ker, pędząc prawie na oślep. Strażnicy ruszyli za nim w pogoń.

– Złapaliśmy go po 10 minutach na moście Hellenium. Krzywo zrośnięte kości 
nie dawały mu odpowiedniej swobody ruchów, poza tym Kerowie nie są stworzeni 
do biegania – mówiła Thema, siedząc już następnego poranka w gabinecie kapitana 

– W jego kuchni znaleziono zakrwawione noże z niewielką ilością piór. DNA na nich 
pasuje do DNA ofiar. W czasie przesłuchania wykrzykiwał, że zniszczyli mu życie, ma-
rzenia i karierę tym wypadkiem. Dalej wszystko jest proste i jasne. Złość przerodziła 
się w nienawiść, a ta w obsesję zemsty i zabójstwa. Prawdopodobnie był wszystkiego 
świadomy w stu procentach. Z resztą przyznał się na piśmie. Koło południa ma przy-
jechać po niego prokurator i psycholog.

Morges odetchnął głęboko.
– Czyli zwykły zły skręt może doprowadzić do czegoś takiego? Chyba nigdy nie 

przestanie mnie zadziwiać, jak ludzie dają się zaślepić. Choć w sumie, bez tego nie 
mielibyśmy roboty. – powiedział, uśmiechając się smutno.

– Tak, to prawda – potwierdził niewesoło Ozer.
– Ale mimo wszystko możemy bez problemu stwierdzić, że z naszej strony sprawa 

została właśnie oficjalnie zamknięta – dodała Kerka, próbując polepszyć atmosferę.
Na te słowa humor kapitana trochę się poprawił. Uniósł weselszy już wzrok na 

swoich pracowników.
– To bardzo dobrze. Cieszę się, że udało się tak szybko ją zakończyć. A teraz… – wstał, 

podszedł do szafy i wyjął z niej tekturową teczkę – …radzę wam prędko się uporać 
z raportami, bo mam dla was nowe, niecierpiące zwłoki zadanie.

Podał im dokumenty ze swoim specyficznym uśmiechem na twarzy.
Strażnicy spojrzeli po sobie. Nie czekając na żaden cud, powstali, przyjęli z rąk szefa 

papiery i wyszli, by rozwikłać kolejną zagadkę oraz złapać i ukarać tych, których zło 
i ciemność przeciągnęły na swoją stronę.



Banshee na tropie
◆ 

Barbara Kaniuk

Jak sądzicie, ile jest na świecie dochodzeń, których żaden detektyw nie był w stanie 
doprowadzić do końca? Ilu złoczyńców uniknęło kary? Ile ofiar nie doczekało się 

sprawiedliwości? Ciekawi was, co się dzieje z aktami dochodzeń, które z różnego 
powodu zostały zamknięte? Pewnie myślicie, że jeśli nikt nie rozwiązał tych zagadek 
ich tajemnica pozostanie niewiadomą. Jeśli tak, to muszę was zaskoczyć.

Są na świecie ludzie, którzy lubią wtedy pomóc aparatowi sprawiedliwości. „Lu-
dzie”? No, może to za dużo powiedziane. Zaciekawiłem was? Właściwie to nie do 
końca ludzie. Każdy wierzy w istoty nadprzyrodzone, co nie? Piraci mieli syreny , 
Słowianie Babę Jagę, Japończycy Kitsune, no i nikt chyba nie może powiedzieć, że 
nigdy nie słyszał o pochodzących z krajów arabskich dżinach. Każdy z was zgodzi 
się ze stwierdzeniem, że nie były to szczególnie mile nastawione istoty. Nie mówię 
o bajkowych wersjach, które dzieciom pomagają wrócić do domu, z biednych chłop-
ców robią książąt, a sierotki wysyłają na bal. O nie, nie mówię o bezwzględnych 
i nikczemnych upiorach, bestiach.

A teraz zaskoczę was bardziej, bo wyobraźcie sobie, że po Ziemi do dziś chodzą 
potomkowie tych poczwar. Jednym z nich jestem ja. Ludzie, którzy mieli to szczęście 
poznać nas lub nieszczęście naszych dziadków i babcie nazywają nas prastarymi. 
Trochę niegrzecznie, no nie? Nie jestem przecież taki stary. No ok, mam te 130 lat… 
w sumie nieważne. Pewnie chodzą wam po głowie historie o chłopaku, który wariował 
na widok krwi lub o przydużych wilczurach biegających przy pełni księżyca. W więk-
szości przypadków te historie tylko w połowie były zmyślone.

Wiecie, nie tylko wy przeżyliście szok. Nie na co dzień słyszy się, że twoja prapra-
babcia była chodzącą od domu do domu zwiastującą śmierć, przerażającą banshee. 
Celtowie mieli naprawdę bujną wyobraźnie, pomyślicie. No i macie rację. Bo kto 
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normalny przepowiada ludziom śmierć, a jeszcze lepsze pytanie. Kto w to wierzy? 
Zdziwilibyście się, ilu jest takich dziwaków.

Jako, że kochana babcia zostawiła mi kilka sztuczek, potrafię to i owo. Lubię więc od 
czasu, do czasu pomóc nieświadomym glinom w śledztwach. Niestety, kilka razy mnie 
już przyłapano. Zdarza się. Hahaha… szczerze to po ostatnim razie dostałem szlaban od 
komendanta. Do tej pory nie wiem, jak mu się udało mnie złapać. Ha! Nie łapcie mnie za 
słówka. Mówiłem, że policja o niczym nie wie. Prawie. Szef to wyjątek. Wie o wszystkim. 
I jak się pewnie domyślacie nie był szczególnie zadowolony z mojego wybryku.

Ja nie rozumiem dzisiejszego świata. Człowiek z dobrej woli chce pomóc i taka 
wdzięczność. Parokrotnie naprowadzałem ich na trop lub złapałem niebezpiecznego 
typa grasującego po Dublinie. A teraz co? Od kilku tygodni siedzę w domu i nudzę 
się jak mops, bo dałem się przyskrzynić. Kicha.

– Winn! Otwieraj! Wiem, że tam jesteś! – O nie wspominałem. Mam na imię Winn. 
Super imię nie? Trochę jak zwycięstwo. Rodzice musieli wiedzieć, że kochany synek 
będzie niepokonany.

Wstałem z fotela i poszedłem otworzyć masywne drzwi do mojego lokum. Gdy 
tylko przekręciłem klucz musiałem szybko odskoczyć, bo do mojej oazy spokoju 
jak huragan wpadł szef. No nie spodziewałem się go tu tak szybko. Może chce mnie 
przeprosić? Hmm to powinno być ciekawe.

– Co jest mistrzu? Brakuje wam ludzi na komendzie? No wiesz jestem teraz trochę 
zajęty – mówiąc to odwróciłem się i zacząłem iść do salonu.

– Ktoś zabił prastarego – nie dane było mi dokończyć, bo usłyszałem te przerażające 
wieści. Z niedowierzaniem popatrzyłem na mojego gościa.

– Zabił prastarego? Za dużo pracujesz staruszku. Żaden normalny człowiek nie 
dałby rady…

– Człowiek. Sądzę, że zamieszany jest w to inny prastary, ale nie mogę powiedzieć 
tego tym młodzikom z komendy, bo wyszedłbym na wariata. Dlatego jestem tutaj. 
Przyniosłem ci wszystkie dokumenty, może uda ci się złapać zabójcę, albo wyczuć 
kto jest jego następnym celem.

Ta informacja mocno mną wstrząsnęła, ale nie powiedziałem wam o jednej rzeczy. 
My nie tworzymy grup anonimowych straszydeł, nie spotykamy się na wspólnym 
podwieczorku i nie straszymy razem małych dzieci niesłuchających rodziców. Jeste-
śmy indywidualistami i za nic nie chcielibyście widzieć jak kończą się nasze spotkania. 
Kojarzycie może Nagasaki? Śliczniutkie miasto. W sumie to politycy świetnie poradzili 
sobie z zacieraniem śladów.

– A co ja? Czy ja ci przypominam Lessi? Radź sobie sam. Pomaganie ludziom to 
jedno, ale innym prastarym? Zapomnij, nie myśl sobie, że się zgodzę na to żeby…
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Pomyślicie sobie, że jestem słaby, niesłowny. Cóż, mam słabość do zdania „Może 
to zrobić z ciebie prawdziwego detektywa”. Słyszycie jak to brzmi? Detektyw Winn 
MacKay. SUPER! No, więc teraz siedzę i przeglądam zdjęcia ofiary. Kogo my tu mamy? 
Potomek druda. Wiedźma! Aż przeszły mnie ciarki. Niebezpieczny stwór. Nie dajcie 
się nabrać mojemu miłemu usposobieniu. Ja też potrafię budzić grozę. Tylko teraz 
nie chce mi się.

Zdjęcia były makabryczne. Zginęła kilka dni temu. Żadnych śladów walki lub 
więzienia. Ciężkie to moje życie. Będę musiał się przejść tam, gdzie ją znaleźli. Czas 
pokazać na co stać wnuka Muireann MacKay. Przystanek, las za miastem.

Wspominałem wam jaki jestem niezwykły? Bo to prawda. Nie wiem, ilu mam 
krewniaków na świecie, którzy umieją to co ja i szczerze mówiąc nie chcę wiedzieć. 
Ale każdy z nas czuje się oswojony ze śmiercią. Wyczuwa ją podświadomie. Widzi, 
gdy przechodzi koło zwykłych ludzi i wie, gdy obiera sobie za cel jakąś duszę. Teraz 
mam na myśli przyszłych seryjnych morderców, zdesperowanych samobójców i ofiary 
przypadkowych wypadków. Trochę to uciążliwe, że przebywając w trefnym miejscu 
widzisz jak ktoś kiedyś tam zmarł. Takie jest utrapienie każdego banshee.

Mojego starego przyjaciela, kostuchę, wyczułem zaraz po wyjściu z auta. To trochę, 
jak czuć zgniliznę z nutką mięty. Obrzydliwe! To tu znaleźli drude. Wiem już, gdzie 
zostawili tą biedaczkę, wystarczy trochę się skupić. Jak przez gęstą mgłę widzę postać 
w kapturze, której szukam. Kładzie ją na ziemi i równie szybo znika. To ani trochę 
nie pomaga, tak samo jak babcia leżąca przede mną w mojej wizji, teraz już w kałuży 
krwi. SŁYSZYSZ STARUCHO? NIE POMAGASZ MI!

Rozejrzałem się, w poszukiwaniu jakiejkolwiek poszlaki. Ludzie są nieuważni. 
Może przegapili coś. Jednak jak na złość musieli tym razem porządnie wysprzątać. 
CAŁY ŚWIAT PRZECIWKO MNIE! A ja mam porachunki tylko z jednym człowiekiem. 
Jedyne co przykuło moją uwagę, to resztki krwi w miejscu, gdzie do niedawna leżała 
moja daaaaaleka krewna i ślady ciągnięcia. Czyli musiał ją tu przynieść z zachodniej 
strony miasta. Jeśli nic więcej nie mogę tu znaleźć to znaczy, że muszę zabrać się 
za kolejny etap śledztwa. Poszukam świadka. Najlepiej spytać kogoś, kto ostatni 
widział wiedźmę. Myślicie, że mówię o świadku zbrodni? Nie chodzi mi o tego, co 
ostatni ją widział.

Gdy mówiłem, że Pan Kostucha to mój przyjaciel nie mówiłem tego w przenośni, 
z racji tego kim jestem. Chodziło o mojego prawdziwego przyjaciela. Pod stare baraki 
na obrzeżach miasta dotarłem w niecałe pół godziny. Dzielnica nieciekawa. Bród, 
smród i ubóstwo. Jeśli to nieidealne miejsce na dom dla Śmierci to nie wiem, co mo-
głoby nim być. Jest jeszcze większym odludkiem ode mnie. To smutne i pocieszające 
zarazem. Sądzicie, że jest dla mnie jeszcze jakaś nadzieja?
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Ostatnim razem, kiedy go odwiedziłem obchodził urodziny. Zastanawiam się, jak 
wielki musiałby być tort, żeby pomieścić wszystkie świeczki. Ruiny nie zmieniły się 
nawet odrobinę. Powybijane okna, gruz na ziemi i pajęczyny przy popękanym stropie. 
A na środku stoi on we własnej osobie. Mimo setek lat nie wygląda źle. Ok kłamię. Wy-
gląda jak nieszczęście. Niski, przygarbiony dziadek z siwą brodą i ciuchami nadającymi 
się tylko do spalenia. Przez te wszystkie lata naszej znajomości nigdy nie pytałem się 
o jego pracę, ale teraz muszę. Nie rzucił we mnie niczym, ani nie wyzywał, czyli jest 
w dobrym humorze, pomimo odmiennego wrażenia jakie sprawiał. Nie mam czasu 
na powitania. Muszę szybko załatwić to, po co tu przyszedłem.

– Nie było jej tam – odpowiedział gburowato– dusza została zabrana, nim się 
pojawiłem.

Czyli nie mogłem wypytać duszy, kto nie pozwolił jej żyć. Jeśli została zabrana… 
może to oznaczać, że… niemożliwe, by ten odludek miał potomka. Haha. Prawda? 
No tak, skąd wy to możecie wiedzieć. Dusza jest delikatna i ulotna. Zatrzymać może 
ją tylko ciało, kostucha lub niebo ewentualnie piekło. Jest jeden plus. Jeśli Śmierć 
jeszcze się nie upomniała o wiedźmę to będę mógł jej pomóc.

Dusze to piękne stworzenia. Nawet jeśli chodzi o duszę kogoś tak podłego jak pra-
stary. Każda dusza zostawia po sobie ślad. To jak czerwone cieniutkie niteczki. Łatwo 
je zapleść, niemożliwym jest je rozedrzeć. Wystarczyłby mały punkt zaczepienia, by 
zlokalizować miejsce gdzie ten ktoś zabrał ofiarę. Miejsce spotkań wiedźm mogłoby 
być przydatne, ale poczwary nie pomogą. Wsadziłem rękę do kieszeni i wyciągnąłem 
kawałek wydartego papieru z jakimś adresem. Kostucha? Ale kiedy on…? Mówiłem, 
że uwielbiam gościa? Sam nigdy się do tego nie przyzna, ale kilka razy widziałem go 
jak czyta kryminały. Może spodobała mu się ta historia.

Zażądam zwrotu kosztów za paliwo! Jak ta starucha mogła mieszkać na takim wy-
gwizdowie? Już nawet nie wiem, ile przejechałem. Odwracam się od samochodu i wzdy-
cham. Przed oczami mam mały domek jednorodzinny. To czego szukam musi być w tym 
miejscu. Podchodzę do drzwi i lekko je popycham. Otwierają się z piskiem. To tu. Czuję 
to. Czuć tu mordercę. Wchodzę w głąb mieszkania i widzę to po co przyszedłem. Sy-
metryczna kula, świecąca jak najjaśniejsze słońce. Stoi na postumencie. Tak po prostu?

– Trudno było ją zdobyć, ale w końcu mi się udało – słysząc ten głos przechodzą 
mnie ciarki. To nie jakaś durna telenowela.

Odwracając się do źródła głosu wciąż przeklinałem mój słuch. Musiałem się prze-
słyszeć. Ale tak nie jest. Pamiętacie tego dziadka, którego dziś spotkałem. Pewnie 
myślicie o śmierci? Nie to nie on. Jaki miałby w tym interes? Przede mną stoi komen-
dant. W pełnym umundurowaniu wygląda trywialnie. To jak dać diabłu śnieżnobiałe 
skrzydła. No tak się nie robi. To po prostu nie fair.
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Każdy ma swoje słabe punkty. Nawet ktoś taki jak ja. Może nawet więcej niż inni. 
Teraz przez to siedzę związany sznurem. Ale nie ma tego złego. To czego się nauczyłem 
z dzisiejszych filmów to, to, że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Ja swojego 
nie widzę, ale to tylko przejściowe. Na razie muszę grać na czas.

– A więc, bardzo chciałeś mieć tę kulkę w swojej kolekcji. Będziesz nią grał w bilard? 
Po co ci ona? Jeśli tak bardzo nienawidzisz nas to czemu nie dałeś jej odejść. I ważniejsze 
pytanie. Pamiętasz co ci powiedziałem, gdy rano przyszedłeś do mnie. Kim ty jesteś?

Nic mi nie odpowiedział. Uśmiechnął się tylko pod nosem. To tyle jeśli chodzi 
o zagadanie go. Cały czas ma na mnie oko, więc nie ma mowy o ucieczce, ale mam inny 
patent. Wystarczy, że sięgnę do tylnej kieszeni. Tyle lat był policjantem, a zapomniał 
o przeszukaniu. Starczy zadzwonić do kogo trzeba i z głowy. Jedyny numer i ktoś na 
kogo mogę liczyć już raz mi dziś pomógł. Nie lubię mieć długów u innych, zwłaszcza 
u niego, ale to sytuacja podbramkowa.

Kolejne szczęście w nieszczęściu, w byciu mną. Śmierć widzi to, co ty, czuje i myśli. 
Wystarczy zawołać, a on pojawia się by zabrać kolejnego pasażera na drugą stronę. 
A porusza się jak typowa śmierć. Niespodziewanie, szybko i bezszelestnie. Dodatkowa 
zaleta. Nagle liny krępujące moje ruchy rozerwały się i stanęły w ogniu. Nieźle. Glina 
nawet nie wiedział co się dzieje kiedy wylądował tam gdzie wcześniej ja byłem przykuty.

Staliśmy wspólnie i przyglądaliśmy się tej paskudnej uśmiechniętej twarzy. 
W oczach miał szaleństwo. Widziałem po przyjacielu, że i on zna szefa. Jak zwykle 
wiedział o czym rozmyślałem. Nawet na mnie nie spojrzał. Westchnął ciężko i zaczął 
mówić.

– Kilkanaście lat temu twój ojciec tuż przed śmiercią wezwał mnie, tak jak ty teraz. 
Do tego właśnie domu. Nie wiem co tu robił, ale musiał mnie wezwać. Ta wiedźma…, 
właściwie to nie jest mi jej ani trochę żal. Nienawidziła ludzi, ale nie tak jak większość 
z nas. Jej pogarda dla ludzkości była namacalna. Często musiałem ją odwiedzać – spoj-
rzał na mnie wymownie, ale zaraz po tym znowu skierował swój wzrok na naszego 
więźnia. Nie musiał dokańczać. Domyśliłem się.

– Wtedy właśnie zabrałem ze sobą twojego poprzednika i młodą parę. Miałem prze-
prowadzić jeszcze jedną osobę. Małego chłopczyka. Ja… wiele razy byłem zmuszony 
nieść na rękach takie niemowlaki, ale on, on został zabity i to przez jednego z nas. Tak 
się nie godzi. Złapałem jego duszę i obudziłem chłopca ze snu. Wyprowadziłem go 
i oddałem ludziom na wychowanie. Nie chciałem ingerować w jego życie, ale to chyba 
stało się kiedy jego dusza wróciła. Po tym zdarzeniu został chyba moim potomkiem. 
Wiedział o wszystkim. O mnie, o swoim ojcu, matce i o tym co się tu stało.

Pierwszy raz, odkąd go poznałem, wypowiedział tyle słów. Pozwoliłem dokończyć 
mu opowiadać historię, bo wiedziałem, wiedziałem, że dla niego to wyzwanie jest 
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formą odpokutowania za błąd, który popełnił. Śmierć nie może być współczująca, 
dobroduszna. Każdego musi traktować równo. Nie rozumiem, dlaczego było mu żal 
chłopca, ale nie chciałem pytać. To nie jest moja sprawa. Wiem jedno, to nie było 
pierwsze dziecko, którym musiał się zaopiekować po ataku prastarego, wiec dlaczego 
akurat on?

– Kiedy przyszedłeś do mnie wiedziałem o co ci chodzi. Nie byłem do końca pew-
ny, ale domyślałem się, że to może być on. Po tym jak go uratowałem musiał sobie 
przyswoić nie tylko wiadomości, ale i coś innego. Potrafił zatrzymać duszę na tym 
świecie lecz teraz mogę już zanieść wiedźmę tam, gdzie jej miejsce – spojrzał smutnym 
wzrokiem na oprawcę po raz ostatni i widziałem po nim, że jest rozdarty zewnętrznie. 
Pewnie się tego nie domyśla, ale ja wiem, że każdy zgon rani go – Może trochę na to 
za późno, ale jego także zabiorę tam, gdzie powinien się znaleźć kilkadziesiąt lat temu.

Nie sprzeciwiłem się. Nie miałem po co. Jak już mówiłem nie wtrącam się do 
pracy Mrocznego Żniwiarza. Jeśli tak zdecydował, to znaczy, że musiał długo nad 
tym rozmyślać. I to nie tylko przez te kilka dni, które miałem na rozwiązanie sprawy. 
Wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. Czarownica zabiła jego rodzicieli. 
Przez to zaczął nienawidzić moich pobratymców. Mój ojciec nie pomógł współwięź-
niom, dlatego wybrał mnie, aby zemścić się na mnie za niego. Nie wiem, czy miał 
w planach także zaatakować Kostuchę i w sumie nie chcę wiedzieć. Może myślał, 
że jeśli zdoła go w jakiś sposób zniewolić nigdy nie dołączy do zmarłych. Naiwniak.

Jednak w mojej teorii nie pasowała mi jedna sprawa. Słowo „dziękuję” kiedy Śmierć 
przyszła po swoje adoptowane dziecko. Musiał chcieć odejść. A jeśli to co usłyszałem 
jest prawdziwe i rzeczywiście po powrocie do życia stał się w połowie taki jak my, to 
znaczy, że nie mógł zostać tak po prostu zabity przez człowieka. Może właśnie dlatego 
zapisał się do policji. Za dużo tych niewiadomych, by oceniać jego postępowanie.

Trudno było wytłumaczyć, dlaczego komendant nagle zniknął i odnalazł się martwy 
w opuszczonej chałupie nie wiadomo gdzie, ale udało mi się. Oficjalna wersja jest taka, 
że młody, obiecujący, genialny detektyw (czytaj Winn MacKay)znalazł na własną 
rękę winowajczynię, która go zaatakowała i w skutek nieszczęśliwego wypadku szef 
zginął nie pozwalając by jego młody podopieczny został zaatakowany. Teraz ten zgred 
wyszedł na bohatera, ale nie przeszkadza mi to. Trochę go rozumiem. Musiał przez 
całe te wspomnienia przechodzić samemu.

Duch staruchy także zaznał spokoju. Kiedy została zabrana z postumentu wy-
czułem nawet jakby się uśmiechała. Nie wiem co mam o niej myśleć. Czemu aż tak 
nienawidziła ludzi? Nie dowiem się tego chyba nigdy.

Jeśli chodzi o miasto, to mamy nowego komendanta. On także wie o legendarnych, 
ale nie mamy się czego obawiać. W końcu to ja nim zostałem. Za zasługi, intuicję 
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i odwagę. Według opinii moich podwładnych nie zasłużyłem, ale nie mieli nic do 
powiedzenia w tej sprawie. Przekonali się już po pierwszych dniach nowego porządku, 
że nie pozwolę na niekompetencję i nieposłuszeństwo.

A pomyśleliście, co się ostatecznie stało z moim wybawcą? Było mi go żal i to okrop-
nie. Dlatego zrobiłem jedyną rzecz jaka przyszła mi do głowy. W końcu nawet najlepszy 
glina musi mieć partnera, a kto będzie dla mnie lepszy od Ponurego Kosiarza?

Tylko jedna rzecz brzmi lepiej niż „Detektyw Winn MacKay”. Dużo bardziej podoba 
mi się „Komendant posterunku Winn MacKay”

A teraz wybaczcie, bo to już koniec mojej historii. Czeka kolejna zagadka do 
rozwiązania.





Tajemnicze morderstwa
◆ 

Katarzyna Kęczkowska

Cały świat otulił biały puch, a z każdym dniem było coraz zimniej. Miałam ochotę 
na spacer, więc mimo mrozu jaki panował na dworze, postanowiłam się na niego 

wybrać. Narzuciłam na ramiona płaszcz i wyszłam z domu. Nie zdążyłam dojść na-
wet do pobliskiego lasu, gdy dogonił mnie mój przyjaciel – Adam. Przywitaliśmy się 
i szliśmy dalej w ciszy. Widać było po nim, że chce coś powiedzieć, ale najwyraźniej 
nie wie, jak zacząć. Postanowiłam, że to ja rozpocznę rozmowę.

– Widziałam wczoraj Ponurego Żniwiarza – mruknęłam.
Tylko mój przyjaciel wiedział o tym, że widzę więcej niż inni ludzie. Od dziecka 

wiedziałam, że jeśli jest się innym, to najlepiej udawać normalnego. Nie wyróżniać się 
z tłumu. To najbezpieczniejsze co możesz zrobić. Z tego powodu tylko Adam wiedział 
o tym, że widzę zmarłych, a raczej ich dusze i tego, kto po nie przychodzi. Ma długą, czarną 
pelerynę z kapturem, który zawsze opada mu na twarz. Ludzie zwą go Aniołem Śmierci. 
My zawsze nazywamy go Ponurym Żniwiarzem. Gdy ktoś przez przypadek usłyszy 
o czym rozmawiamy, to pomyśli, że rozmawiamy o jakimś niezwykle smutnym rolniku.

– To ty jeszcze o niczym nie wiesz?! – wykrzyknął zszokowany Adam.
– Ale o czym? – spytałam zdezorientowana – Przecież to normalne, że jeśli widzę 

Żniwiarza to ktoś umarł. Znałeś tę osobę?
– Dzisiaj rano w lesie znaleziono zwłoki. To było morderstwo, a zabity miał na 

piersi wyciętą literę „x” i poderżnięte gardło – powiedział prawie szeptem, aby nikt 
nie usłyszał jego słów.

– Dużo wiesz – powiedziałam.
– Mam dobrego informatora – uśmiechnął się szeroko.
Znałam tego informatora. Wuj Adama, od strony jego nieżyjącego ojca, pracował 

w lokalnej policji i chętnie opowiadał o swojej pracy. Mówił nawet więcej niż powinien.



304

Szkoła ponadgimnazjalna

– A wiadomo kim jest ofiara? – spytałam zaciekawiona całą sprawą.
– Nic o nim nie wiadomo. Nie ma o nim żadnych informacji. Jakby nigdy nie istniał 

– zaczął mówić konspiracyjnym tonem.
Podczas spaceru już nie poruszaliśmy tego tematu. Następnego dnia Adam przy-

niósł mi wiadomość o kolejnym morderstwie. Zwłoki znalezione w lesie, litera „x" 
wycięta na piersi i ofiara o nieznanej tożsamości. Przez następny tydzień codziennie 
znajdowano kolejne zwłoki. Dziewięć morderstw w dziewięć dni. Policja nie mogła 
nic zrobić. Powołano nawet specjalną grupę, która miała zajmować się tą sprawą. 
Wyznaczono nagrodę dla osoby, która wskaże sprawcę. Znaleziono kolejne 4 ciała. 
Wśród nich była jedna kobieta, jednak nic więcej się nie zmieniło. Nagroda dla osoby, 
która wskaże sprawcę rosła z każdą ofiarą. Ludzie po zmierzchu nie wychodzili z do-
mów, a w dzień robili to tylko, wtedy gdy musieli. Dlatego też zamknięto wszystkie 
szkoły w miasteczku. Nasze miasteczko zawsze uchodziło za bardzo spokojne, więc 
wszystkich zadziwiły te zbrodnie. Ludzi byli przerażeni do tego stopnia, że zaczęli 
nawet podejrzewać członków własnych rodzin.

Postanowiłam pójść do Adama, ponieważ wpadł mi do głowy pewien fantastyczny 
pomysł. Być może trochę niebezpieczny i szalony, aczkolwiek genialny. Po dotarciu 
na miejsce, zapukałam, a po krótkiej chwili oczekiwania Adam otworzył mi drzwi 
i zaprosił do środka.

– Znaleziono już kolejną ofiarę? – zapytałam na wstępie.
– Jeszcze nie, ale pewnie niedługo znajdą. Robią to powoli, ale za to dokładnie. Nie 

mogą niczego przegapić, wszystko może dać im wskazówkę odnośnie sprawcy tego 
całego zamieszania. Tak właściwie, to co ty tu robisz? Nie powinnaś w ogóle wychodzić 
z domu! – ostatnie zdanie niemal wykrzyczał.

– Jak słodko! Martwisz się o mnie! – krzyknęłam zachwycona jego jakże uroczym 
zachowaniem.

– Nieprawda! – krzyknął i zrobił się na twarzy czerwony. Był zawstydzony!
– Prawda, prawda – powiedziałam z przekonaniem. – Ale nie masz czego się wstydzić, 

oczywistą sprawą jest to, że przyjaciele martwią się o siebie. Poza tym jest absolutnie 
bezpiecznie. Okolicę dzień i noc patroluje policja, więc nie masz się o co martwić – 
powiedziałam ze spokojem w głosie.

– A po co przyszłaś? Bez powodu byś mnie nie odwiedziła, musiałbym być umierający, 
abyś zaszczyciła moje skromnie progi swoją obecnością – powiedział z udawanym 
smutkiem w głosie, aby zmienić temat.

– Przyszłam, ponieważ wpadłam na genialny pomysł – powiedziałam z dumą i ra-
dością w głosie.

– Znam te Twoje genialne pomysły i wiem, że nie wróży to niczego dobrego – westchnął.
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– Pamiętasz, jak znaleźliśmy zaginionego kotka, a mieliśmy wtedy po 8 lat. Nato-
miast, gdy mieliśmy po 12 lat odnaleźliśmy tę zaginioną dziewczynkę. Tym razem 
też powinniśmy wkroczyć to akcji! – krzyknęłam, unosząc w górę zaciśniętą pięść.

– Ty chyba zwariowałaś! To było morderstwo! M – O – R – D – E – R – S – T – 
W – O – przeliterował na wypadek, gdybym nie zrozumiała za pierwszym razem.

– Co ci szkodzi pójść na spacer do lasu? Zresztą, nie obchodzi mnie, co zrobisz, ja 
i tak idę – powiedziałam i wyszłam z jego domu.

Wiedziałam, że za mną pójdzie i nie musiałam długo czekać na jego reakcję. Po 
chwili już kroczył koło mnie i spytał:

– A co zrobimy gdy nas złapią i zaczną podejrzewać?
– Powiemy, że poszliśmy na grzyby – odpowiedziałam.
– To wcale nie jest śmieszne. Było kilka podejrzanych osób. Zabrali ich i poddali 

straszliwym torturom, a na koniec wezwali czarnoksiężnika Alfreda, aby zmusił ich 
czarami do ujawnienia prawdy – szeptał przestraszony.

Dlaczego z naszej dwójki, to ja zawszę muszę trzeźwo myśleć, gdy on wpada 
w panikę?

– Nie mogli już na początku wezwać Alfreda? Jeśli poddadzą nas torturom i cza-
rom, to dowiedzą się prawdy, a my przecież nie chcieliśmy zrobić nic złego. Jesteśmy 
całkowicie niewinni – wzruszyłam ramionami.

– Po pierwsze: wynajęcie Alfreda dużo kosztuje, więc proszą go o pomoc tylko 
w ostateczności, a to była właśnie taka sytuacja. Po drugie: nie chcę, aby poddali mnie 
torturą. Po trzecie i ostatnie: poprzez magię mogą Cię zmusić do ujawnienia twojego 
sekretu. Będziesz musiała służyć państwu i gadać z duchami na ich polecenie – mówił 
beztroskim tonem, za to teraz ja zaczynałam panikować. Chyba Adam będzie musiał 
popracować nad tym, aby myśleć trzeźwo, gdy to ja będę wpadać w panikę.

– To musimy się postarać o to, aby nas nie złapali – byłam śmiertelnie poważna.
– Po co my właściwie idziemy do tego lasu? – spytał zaciekawiony.
– Być może policja coś przegapiła. Jeśli my znajdziemy cenny trop, to może dosta-

niemy jakąś nagrodę – chyba za bardzo się rozmarzyłam.
– Po pierwsze, to zaczną nas podejrzewać, bo jeśli policja nic nie znalazła, a dwójka 

nastolatków tak, to na pewno nas o wszystko oskarżą. Po drugie, to nim znajdziemy 
miejsce którejś z tych zbrodni, minie tydzień – ponownie zaczął wyliczać minusy 
mojego genialnego planu.

– Jak widzisz nie musieliśmy długo szukać – powiedziałam wskazując ręką przed 
siebie.

Na śniegu dobrze było widać odciśniętą ludzką sylwetkę, a dookoła wiele śladów. 
Pewnie policjanci je zostawili. Podeszliśmy bliżej i spojrzeliśmy na to wszystko z góry.
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– Czy to nie dziwne? – spytałam. – Zima, śnieg po kostki, a policja nie znalazła 
nawet jednego śladu buta? Poza tym mówiłeś, że ofiary miały podcięte gardła, a na 
śniegu nie ma krwi, co oznacza, że ciało zostało tu przeniesione. – powiedziałam 
filozoficznym tonem.

– Nawet jeśli były jakieś ślady butów, to policja pewnie je zadeptała, wiesz jak to 
działa. Wujek wielokrotnie nam o tym opowiadał – rzekł mój przyjaciel.

– Rozejrzyjmy się. Ty pójdziesz na zachód, a ja na wschód – powiedziałam i zaczęłam 
iść w moją prawą stronę.

– Wiesz, że idziesz na południe – powiedział – a ja udałam, że go nie słyszę i dalej 
szłam przed siebie.

Nie musiałam odchodzić daleko, aby zobaczyć na śniegu dużą plamę krwi. Zawo-
łałam Adama. Gdy dotarł spytałam:

– Czujesz? To krew Konwaliowego Smoka.
Tylko krew Konwaliowego Smoka ma silny zapach konwalii. Tylko po zapachu 

można go odróżnić od Smoka Ognistego. Wyglądają tak samo.
– Myślę, że zrobiło to Bractwo Serca Smoka – powiedziałam po chwili ciszy jaka 

między nami zapadła.
Bractwo Serca Smoka to tajna organizacja. Teoretycznie tajna, ponieważ wszyscy 

o nich wiedzą. Nie wiadomo jednak kto do niej należy, gdzie mają swoją siedzibę oraz 
jakie są zasady jej działania. Wszyscy jednak wiedzą, czym się zajmują. Handlują krwią 
smoków. Nielegalnie nią handlują. Krew smoków ma właściwości lecznicze. Przywróci 
do zdrowia nawet konającego. Dodatkowo każdy, kto ją spożyje będzie się cieszyć 
długim i zdrowym życiem. Jednak używanie, posiadanie i handel krwią smoków jest 
surowo zakazany i nielegalny. Kilka stuleci temu ludzie masowo zabijali smoki ze 
względu na ich krew. Przez to prawie wyginęły. Zakazano więc polowań na smoki, 
a każdy kto złamie ten zakaz podlega karze śmierci. Bractwo Serca Smoka począt-
kowo było organizacją zajmującą się ochroną smoków, jednak wszystko się zmieniło, 
gdy założyciel Bractwa zmarli. Ich potomkowie byli żądni władzy i pieniędzy, więc 
zaczęli zabijać smoki. Policja jednak nadal nie wie, kto należy do bractwa, ponieważ 
od jego założenia minęło kilkaset lat, a dokumenty o założycielach i ich następcach 
spłonęły w wielkim pożarze.

– Nie wydaje mi się, aby zrobiło to Bractwo, oni są bardziej ostrożni, nie zostawili, 
by plamy smoczej krwi na śniegu. Wydaje mi się, że ktoś chce w zabójstwa wrobić 
Bractwo – powiedział mój przyjaciel.

– Ale kto? Bractwo jest silną organizacją i nie da się wrobić byle komu, a wszyscy 
i tak się ich boją. Kto odważyłby się im sprzeciwić? Zresztą czy to nie dziwne, że 
policja nie znalazła tej plamy?
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– Masz rację – powiedział wyraźnie zamyślony. – Już wiem! Wampiry! – wykrzyk-
nął triumfalnie.

– Chyba sobie żartujesz. Przecież wampiry nie istnieją, to tylko bajki, które opowiada 
się dzieciom – roześmiałam się.

– Żyjesz w świecie, w którym kilkaset lat temu po niebie latały smoki, czarownicy 
służą państwu, gnomy i gobliny można spotkać na ulicy, a nie wierzysz w wampiry?! 

– mówił niedowierzając.
– Naprawdę istnieją? Nie mogę uwierzyć w coś, dopóki tego nie zobaczę. W jedno-

rożce też uwierzyłam dopiero, gdy miałam 6 lat i spotkałam jednego w lesie – próbo-
wałam się tłumaczyć.

– Przecież nawet w szkołach o tym uczą.
– Najwyraźniej byłam wtedy chora – znów próbowałam się tłumaczyć.
Nagle usłyszeliśmy przeciągłe, mrożące krew w żyłach wycie. Spojrzeliśmy na siebie 

niepewnie. Nawet nie zauważyliśmy kiedy się ściemniło. Nie było jeszcze całkiem 
ciemno, ale zaczął zapadać zmrok, a na niebie można było zobaczyć księżyc w pełni.

– To pełnia – szepnęłam przerażona.
– Wilkołak – szepnął Adam.
Złapał mnie za rękę i zaczęliśmy uciekać. Wątpiłam w to, że uda nam się uciec przed 

tak potężną istotą jak wilkołak. Jesteśmy w środku lasu, a śnieg po kostki nie ułatwiał 
nam ucieczki. Słyszeliśmy jego ciężki oddech za naszymi plecami. Słyszeliśmy także 
skrzypiący śnieg pod jego łapami. Nagle te odgłosy umilkły, jednak my nie zwalniali-
śmy. Biegliśmy dalej w obawie, że bestia dopadnie nas w pewien sposób. Drzewa były 
coraz rzadsze, a w oddali widzieliśmy światła miasta. Odetchnęliśmy z ulgą. Zaraz 
wydostaniemy się z lasu i będziemy bezpieczni. Właśnie w tej chwili, kiedy czuliśmy się 
całkowicie bezpiecznie drogę, zastąpił nam wilkołak. Wygląda na to, że cały ten czas 
podążał naszym tropem. Z wyglądu przypominał wilka, jednak był o wiele większy, 
a w jego żółtych oczach było widać żądzę krwi. Z obnażonych, wielkich kłów spływała 
czerwona ciecz, co oznaczało, że nie będziemy jego jedynym posiłkiem tej nocy. Byłam 
przerażona. Zaraz umrzemy i to przez moją głupotę. Po co zaciągnęłam Adama do 
tego lasu? Jak sobie poradzi jego biedna matka bez niego? Chciałam cofnąć się o krok, 
jednak moje stopy napotkały przeszkodę w postaci korzenia jakiegoś drzewa, które 
rosło nieopodal. Przewróciłam się na plecy. Adam pomógł mi wstać i zaczęliśmy 
małymi kroczkami podążać w tył. Może uda nam się uciec. Może istnieje jeszcze cień 
nadziei. Wilkołak szykował się do ataku. Byłam pewna naszej rychłej śmierci. Nagle 
obok sylwetki wilkołaka ujrzeliśmy ludzką sylwetkę. Wilk został odepchnięty w bok 
z tak wielką siłą, że zatrzymał się dopiero na drzewie. Usłyszeliśmy głos chłopaka, 
który uratował nam życie. Nakazał nam szybką ucieczkę i powiedział, że postara się 
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zatrzymać bestię. Jego propozycja była wielce kusząca, więc skorzystaliśmy z niej 
i chwilę później kryliśmy się za drzwiami domu Adama. Cała się trzęsłam, tak samo 
jak Adam. Nie było to spowodowane tylko strachem, ale także wielkim zimnem jakie 
panowało na dworze. Z pewnością było ponad 20 stopni na minusie.

– Do dzisiaj nie wierzyłam także wilkołaki, ale już wierzę – wydusiłam z siebie.
– W wampiry też możesz już uwierzyć – powiedział mój przyjaciel.
– Więc to był wampir… Dlatego ten chłopak był taki silny, ale dlaczego nas urato-

wał? Właściwie, jaki związek mają wampiry z Bractwem? – spytałam przypominając 
sobie co powiedział w lesie.

– Wampiry piją krew, a Bractwo posiada krew i to całkiem sporo. Wampiry chronią 
ich, a oni płacą im krwią. Przypuszczam, że nie tylko smoczą, ale także ludzką. Wam-
piry potrafią wymazywać pamięć, dlatego policja nic nie zrobiła z tą krwią na śniegu. 
Nie pamiętają jej. Tak właściwie to musiała być świeża krew, skoro czuliśmy jej zapach.

Pokiwałam głową na znak, że zgadzam się z jego słowami. Na stole w kuchni mama 
Adama zostawiła kartkę z wiadomością, że zanocuje u mojej mamy, a ja mogę zostać 
w ich domu. Nawet gdyby tej kartki nie było, nie opuściłabym tego domu. Za bardzo się 
bałam. Całą noc rozmyślaliśmy nad tym, co zaszło w lesie i doszliśmy do wniosku, że 
wampir chciał zrobić na złość wilkołakowi i sam zamierzał nas zjeść. Nie wyjaśniało to, 
dlaczego kazał nam uciekać, ale prawdopodobnie chciał się nami podzielić ze znajomy-
mi i pożreć nas w jakimś zacisznym miejscu. Postanowiliśmy, że nie będziemy bardziej 
się mieszać w tą sprawę, ponieważ zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Rano Adam 
chciał mnie odprowadzić do domu, jednak stanowczo zaprotestowałam, ponieważ 
musiałam to wszystko przemyśleć w samotności. Postanowiłam po drodze wstąpić 
do pana Henryka. Pan Henryk to miły, na oko 50 letni mężczyzna. Wprowadził się do 
naszego miasteczka kilkanaście lat temu, więc nie mogłam pamiętać tamtego okresu. 
Miałam wówczas tylko kilka lat. Jest bardzo sympatyczny, zawsze każdemu pomoże, 
lecz jest również bardzo skryty. Nikt nie wie, skąd pochodzi oraz czy ma jakąś rodzinę. 
Pan Henryk często choruje, więc potrzebuje czasem pomocy, a ponieważ dawno go nie 
widziałam, to postanowiłam wstąpić do niego i sprawdzić, czy niczego mu nie potrzeba. 
Zapukałam do drzwi. Po krótkiej chwili otworzył mi pan Henryk i wpuścił mnie do 
środka. Nie wyglądał zbyt dobrze. Był cały poobijany, a w niektórych miejscach nawet 
podrapany. Powiedział, że rozchorował się ostatnio i to dość poważnie, ale musiał 
zejść do piwnicy i dlatego jest taki posiniaczony. Zaproponowałam, że posprzątam, 
ponieważ w całym domu panował niemały bałagan. Pan Henryk ochoczo zgodził się 
na tę propozycję, a sam, kulejąc, poszedł zaparzyć herbatę. Rozpoczęłam sprzątanie, 
a dłuższej chwili do pomieszczenia w którym przebywałam, wkroczył pan Henryk 
trzymając dwa parujące kubki pełne bursztynowego napoju. Usiadłam na chwilę, 
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aby się napić i wtedy zwróciłam uwagę na płaszcz mężczyzny, który zwisał niedbale 
z oparcia krzesła na którym siedziałam. Wzięłam go w ręce i rzekłam:

– Ma pan bardzo brudny płaszcz, może wezmę go do domu i upiorę? Jest cały po-
kryty czymś czerwonym. Czy to krew? Jest pan ranny?

Przestraszyłam się nie na żarty, w wieku mojego sąsiada, w dodatku z jego słabym 
zdrowiem, taka rana może być naprawdę groźna.

– Nie, nie – zaczął mnie uspokajać – Musiałem zabić jedną kurę, bo nic nie miałem 
na obiad i trochę się ubrudziłem.

To wytłumaczenie brzmiało wiarygodnie, ponieważ hodował on kury. Jednak mó-
wił, że ostatnio był bardzo chory. Wątpię, aby podczas choroby chodził zabijać kury.

– To dobrze – mruknęłam. – Nie powinien pan jednak podczas choroby wychodzić 
na dwór.

Mimo wszystko jednak coś mi i tu nie pasowało. Czułam lekką woń konwalii. 
Przyłożyłam tkaninę do nosa.

– To smocza krew! – wykrzyknęłam.
Wstałam gwałtownie z krzesła i zakryłam sobie usta rękami. Nie powinnam tego 

mówić. Skoro wiem, że pan Henryk jest zamieszany w te zabójstwa, to powinnam 
natychmiast stamtąd uciekać. Do drzwi za daleko, jedynym rozwiązaniem pozostaje 
pobliskie okno. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt małe i dam radę zwinnie się przez 
nie prześlizgnąć.

– Gdybyście nie poszli do lasu, nie byłbym zmuszony do tego, aby Cię usunąć – 
warknął dotychczas miły pan Henryk.

– Ale skąd pan wie, że byliśmy w lesie. Przecież nie było tam nikogo oprócz… – 
w tym momencie wszystko zrozumiałam.

– Oprócz wilkołaka – dokończył ze złowrogim uśmieszkiem.
Wpatrywałam się w niego oczami szeroko otwartymi z przerażenia. Przecież to 

niemożliwe, aby pan Henryk był zabójcą i do tego wilkołakiem. To śmieszne! Pan 
Henryk nie może być wilkołakiem, a może jednak może… Może naprawdę jest on 
wilkołakiem i zabójcą… We wszystkich książkach, które czytałam zabójcą okazywała 
się osoba, której nikt nie podejrzewał.

– Wilkołakiem jestem od dziecka – zaczął opowieść. – Nikomu o tym nie mówiłem 
i odsunąłem się od ludzi. Wtedy właśnie poznałem Helenę. Nie wierzyłem w to, że 
może pokochać kogoś takiego jak ja, a jednak zrobiła to. Powiedziałem jej kim jestem, 
a ona to zaakceptowała. Później urodziła nam się córka – Kinga. Ona dorastała, a my 
popadaliśmy w coraz większe długi. Kinga pewnego dnia przyniosła do domu dużą 
kwotę pieniędzy. Potem pieniądze przynosiła regularnie. Wyszliśmy ze wszystkich 
długów, a ona dalej przynosiła pieniądze. Pytaliśmy się jej wielokrotnie skąd je ma, 
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jednak zawsze wymigiwała się od odpowiedzi. Tymczasem my widzieliśmy jak to 
wszystko ją wykańcza. Schudła, a z każdym dniem była coraz bledsza. W końcu wyja-
wiła nam prawdę. Dołączyła do Bractwa Serca Smoka, niestety gdy się dla nich pracuje, 
nie można nikomu o tym powiedzieć. Ona sama nam o tym powiedziała dopiero, 
gdy zobaczyła jak zabijają młode małżeństwo wraz z rodziną za wyjawienie sekretu. 
Chciała odejść z Bractwa, jednak od nich można odejść tylko umierając. Następnego 
dnia chcieliśmy wyjechać, jednak nie zdążyliśmy. Jeszcze przed świtem przyszli po 
nas. Zabili Helenę, potem Kingę i na końcu chcieli zabić mnie. Nie wiedzieli o tym, że 
jestem wilkołakiem, a wilkołaki wytrzymują więcej niż zwykli ludzie. Jakoś się z tego 
wylizałem. Zostawiłem przeszłość za sobą i przeprowadziłem się tutaj. Chciałem 
zapomnieć, ale z każdym dniem czułem coraz większą chęć zemsty. Przez te wiele lat 
nauczyłem się o wiele więcej niż może nauczyć najlepsza szkoła. Po wielu miesiącach 
ćwiczeń byłem gotowy. Zaplanowałem wszystko, z dokładnością co do sekundy. Prze-
widziałem wszystko, z wyjątkiem ciekawskiej sąsiadki. Przywódców Bractwa jest 13, 
a raczej było. Zabiłem ich wszystkich. Teraz pewnie wybiorą nowych przywódców, ale 
już zawsze będą żyć w strachu. Miałem już nigdy nikogo nie zamordować, ale ciekaw-
scy sąsiedzi bardzo działają mi na nerwy. Gdyby nie ten przeklęty wampir już byście 
nie żyli. Myślę, że później będę musiał się spotkać z Twoim przyjacielem – Adamem.

Gdy mówił w jego oczach czasem pojawiały się łzy, jednak nie uronił ani jednej. 
Zrobiło mi się go żal. Musiał bardzo cierpieć, skoro posunął się do zbrodni jaką jest 
morderstwo. Zaraz przypomniałam sobie, z jakim jadem w głosie wypowiadał nie-
które słowa. Nie powinnam mu współczuć w takim momencie. Był bardzo skupiony. 
Najwyraźniej myślał nad najlepszym sposobem uśmiercenia nas, ale w tym ma już 
wprawę. Rozejrzałam się nerwowo po pokoju. Mogę okrążyć stół i wtedy dobiec do 
okna lub wskoczyć na stół i doskoczyć do okna. Drugi pomysł wydał mi się lepszy. 
Przez całą opowieść mojego sąsiada stałam i myślałam, muszę wskoczyć na krzesło, 
potem na stół, następnie mocno uderzyć sąsiada nogą w głowę, skoczyć ze stołu aż do 
okna i gwałtownym ruchem otworzyć okno, aby przez nie wyskoczyć. Spojrzałam na 
odległość jaka dzieliła stół od okna i stwierdziłam, że dam radę przeskoczyć ten odcinek. 
Pan Henryk nadal siedział i rozmyślał nad tym, jak nas zabić. Nie zastanawiając się 
dłużej wskoczyłam na krzesło, a potem na stół. Teraz wystarczy przebiec po stole, po 
drodze kopnąć sąsiada w głowę i będę wolna. Rozpoczęłam bieg po stole, jednak nie 
przewidziałam reakcji pana Henryka. W połowie mojego biegu po wolność złapał mnie 
za kostkę i z łoskotem spadłam ze stołu na ziemię przy okazji rozbijając sobie głowę. 
Przetoczyłam się na plecy z przestrachem patrząc na sąsiada, który stał tuż nade mną.

– Naprawdę myślałaś, że uda ci się uciec przede mną? Przed wilkołakiem? – śmiał 
mi się w twarz.
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Chwycił mnie za włosy i postawił do pionu. Wiedziałam, że to mój koniec. Musiałby 
stać się cud, abym mogła się uratować. Nagle szeroko rozwarły się drzwi od pokoju. 
Stanął w nich młody chłopak wraz z dziewczyną. Byli piękni jak rzeźby. Spojrzałam 
na włosy chłopaka, które opadały mu na czoło i długie opadające falami na ramiona 
włosy dziewczyny oraz na ich oczy czarne jak węgiel. To z pewnością wampiry.

– Przydało by się tutaj trochę przewietrzyć – mruknął chłopak do towarzyszki.
– I posprzątać. Zalęgły się tu wielkie robaki – powiedziała dziewczyna spoglądając 

na mojego sąsiada, którego uważała za takiego właśnie robaka.
Spojrzałam na pana Henryka, wydawał się wściekły i w pewnym stopniu także 

przerażony. Puścił moje włosy, wyminął stół i cofał się aż napotkał przeszkodę w po-
staci ściany. Chłopak i dziewczyna tymczasem weszli do pokoju, a ja rzuciłam się do 
okna i zaczęłam szarpać za klamkę, aby się otworzyło. Za moimi plecami usłyszałam 
ryk identyczny jak ten, który wczoraj wraz z Adamem usłyszałam w lesie. Pan Hen-
ryk przemienił się w wilkołaka. Zerknęłam przez ramię i zobaczyłam dwa wampiry 
biegnące wprost na mojego sąsiada. W tym samym momencie okno przestało opierać 
się moim dłoniom i otworzyło się. Było mniejsze niż przypuszczałam, ale to moja 
jedyna dostępna droga ucieczki. Zaczęłam się przez nie przeciskać, a przerażające 
odgłosy za moimi plecami nie cichły. Słyszałam przedmioty rozbijające się o ziemię 
lub ścianę, powarkiwania i przekleństwa co jakiś czas wyrzucane przez chłopaka. 
Z całych sił próbowałam się przecisnąć przez to okno. W połowie znajdowałam się 
już na dworze. Gdyby tylko ktoś przechodził i mnie zobaczył, uwolnił by mnie. Od-
głosy za moimi plecami ucichły, a ja poczułam silny uścisk na kostce. Ktoś zaczął 
mnie wciągać z powrotem do tego piekła. Chwyciłam się framugi, chciałam tylko 
stamtąd uciec. Ktoś pociągnął mnie tak mocno, że puściłam framugę, przeleciałam 
przez pokój i uderzyłam w ścianę. Dziwiłam się sobie, że po tym wszystkim jeszcze 
żyję. Siedziałam na ziemi i spojrzałam w górę. Ujrzałam te same dwa wampiry z tą 
różnicą, że mieli teraz potargane włosy. Chłopak złapał mnie za ramiona i posadził 
na jedynym krześle, które zostało w pokoju. Rozejrzałam się dookoła. Na ścianach 
dostrzegłam smugi krwi, a podłogę ciężko było dostrzec pod stertą połamanych mebli 
i innych rzeczy, które znajdywały się wtedy w pokoju.

– Przepraszam za to, że rzuciłem cię o ścianę, ale zapomniałem, że jesteś tylko 
człowiekiem – powiedział i podrapał się z zakłopotaniem po głowie.

Odwrócił na chwilę moją uwagę od tego na co patrzyłam, ale z powrotem spojrzałam 
na pokój. Jakiś metr od miejsca, gdzie siedziałam zobaczyłam na ziemi leżącego pana 
Henryka. Znów był w ludzkiej postaci. Wokół niego było pełno krwi. Spojrzałam na 
jego szyję, była w strzępach. Rozerwali mu gardło! Spojrzałam na twarz sąsiada. Miał 
otwarte oczy, a martwym wzrokiem zdawał się spoglądać gdzieś w dal. Z przerażenia 



312

Szkoła ponadgimnazjalna

zakryłam sobie usta dłonią. Czułam, że zaraz się rozpłaczę. Owszem pan Henryk był 
moim niedoszłym zabójcą, ale pamiętałam go głównie jako miłego sąsiada.

– Słuchaj wiemy, że wydaje ci się to dziwne, ale postaraj się nas zrozumieć. Musie-
liśmy go zabić – powiedziała dziewczyna, a ja na nią spojrzałam.

– Tropiliśmy go od dłuższego czasu, dopiero dzięki Konradowi, bratu Marka, udało 
nam się go złapać. Właśnie zapomniałam się przedstawić jestem Anita, a to jest Ma-
rek – wskazała na chłopaka. Oboje się we mnie wpatrywali badawczym wzrokiem.

Starałam sobie to wszystko poukładać w głowie. Mój sąsiad prawie mnie zabił, po-
tem jego zabiły wampiry, a teraz chcą zabić mnie. Fantastycznie! Lepiej być nie mogło.

– Nie chcemy cię zabijać, ale chcemy ci wszystko wyjaśnić – powiedziała dziewczyna, 
a ja byłam mile zaskoczona, tym co powiedziała. Nie chcą mnie zabijać! Przeżyję!

– Jesteśmy z Bractwa Serca Smoka – zaczął chłopak. – Dlatego tropiliśmy twojego 
sąsiada. Zabił wszystkich przywódców, a my byliśmy odpowiedzialni za ukrywanie 
wszystkiego, co by wskazywało na to, że Bractwo jest z tym powiązane. Na miejscach 
zbrodni zostawiał smoczą krew, aby rzucić podejrzenia na Bractwo. Znaleźliśmy go 
dzięki mojemu bratu, który się w tobie zakochał. Zobaczył cię kilka miesięcy temu 
w mieście i oświadczył wszystkim, że znalazł miłość swojego życia, ale co on tam może 
wiedzieć o życiu, ma zaledwie 200 lat. Postanowił cię chronić, ponieważ zrobiło się 
ostatnio niebezpiecznie przez te zabójstwa. To on uratował wczoraj ciebie i twojego 
przyjaciela w lesie. Powiedział nam o wilkołaku i wszystko stało się jasne. Przyszliśmy 
go zlikwidować, a przy okazji uratowaliśmy także ciebie. Mój brat będzie mi wdzięczy 
do końca życia.

– Jesteście z Bractwa? – spytałam mimo, że przed chwilą to usłyszałam.
– I po co ja sobie język strzępiłem, po prostu usuńmy jej wspomnienia i będzie po 

sprawie. – powiedział Marek do swojej towarzyszki.
Przestało mi się to wszystko podobać. Świat w którym żyłam zaczął mnie przera-

żać, myślę że strach czułam już wcześniej, jednak dopiero teraz uświadomiłam sobie 
ogrom niebezpieczeństw jakie mnie otaczały. Wampiry, wilkołaki i inne stworzenia. 
Chyba lepiej będzie naprawdę o tym wszystkim zapomnieć.

– Właściwie możemy to zrobić, ale znając upór twojego brata na pewno się jeszcze 
spotkamy. Zresztą zdenerwuje się słysząc o tym, że wymazałeś jej wspomnienia – 
powiedziała Anita.

Chłopak złapał mnie za ramiona i powiedział:
– Popatrz mi teraz w oczy – zrobiłam to. – Zapomnisz o wszystkim, co tu zobaczyłaś. 

Zapomnisz o tym, że tu byłaś. Jeśli ktoś będzie się ciebie pytać o to, gdzie byłaś, to 
powiesz, że u Adama. Jeśli ktoś cię spyta, dlaczego tak wyglądasz to powiesz, że się 
potknęłaś.



313

Szkoła ponadgimnazjalna

Wracałam do domu od Adama, byłam już blisko mojego domu, gdy zobaczyłam 
kogoś za kim nie przepadałam – Ponurego Żniwiarza. Pierwszy raz byłam tak blisko 
niego. Gdy go mijałam, zrobiło się bardzo zimno i biła od niego niepokojąca aura. 
Bałam się go, mimo tego, iż wiedziałam że nic mi nie zrobi. Wiedziałam również, że 
pewnego dnia mnie odwiedzi. Tego dnia obawiałam się najbardziej w całym swoim 
życiu, ale czeka to każdego. Każdy się kiedyś z nim spotka. Znowu ktoś umarł lub 
znaleźli kolejne zwłoki. Ktoś już za chwilę się z nim spotka.

Czułam, że o czymś zapomniałam, o czymś niezwykle ważnym. Jednak nieważne 
jak długo nad tym myślałam, to nie mogłam sobie przypomnieć o czym. Analizowałam 
wszystko co wydarzyło się wczoraj oraz drogę powrotną do domu i nie wiedziałam 
o czym mogłam zapomnieć. Wydawało mi się, że wszystko pamiętam, jednak dziwny 
niepokój nie ustępował.

Następnego dnia do naszych uszu dotarły szokujące wiadomości. Zabójcą tych 
wszystkich ludzi był nasz sąsiad pan Henryk. Bardzo dobrze go znałam, często z Ada-
mem odwiedzaliśmy go, aby mu pomóc. Często chorował, więc potrzebował pomocy, 
jednak gdy był zdrowy, to on chętnie pomagał innym. Podobno popełnił samobójstwo 
w piwnicy, w tym miejscu zabijał też swoje ofiary, a potem ich ciała wynosił do lasu. 
Nie rozumiałam, co mogło skłonić pana Henryka do tylu morderstw. Prawdopodobnie 
tylko on wiedział, kim są jego ofiary. Już na zawsze pozostanie tajemnicą dlaczego 
i kogo nasz sąsiad zabijał.





Nie bój się
◆ 

Kurowska Aleksandra

Kolejny poziom zaliczony! Już prawie to mam! – krzyknąłem sam do siebie, sie-
dząc na tylnym siedzeniu przedpotopowego gruchota dziadka, gdy przeszedłem 

kolejny poziom ulubionej gry.
Kolejne wakacje spędzę u dziadków. Na starej farmie, z dala od cywilizacji. To 

będzie katorga. Tym podsumowaniem pożegnałem się z Internetem, bo właśnie 
dojechaliśmy. Od progu wita mnie babcia, która z dumą pokazuje swój popisowy 
wypiek. W sumie to dobrze, bo uwielbiam babciną szarlotkę, a ta jest jeszcze ciepła. 
Z ochotą wsunąłem ciasto, po czym poszedłem się rozpakować. Stary pokój taty nie 
jest okropny, jedyny plus to rozległe okno z widokiem na pobliski lasek. Prawie każdą 
noc w zeszłe wakacje spędzałem na obserwacjach przechadzających się tam nocą saren 
i lisów. Raz nawet widziałem wilka!

Układanie ciuchów na świeżo przetartych przez babcię półkach zajęło mi pół 
godziny, nawet nie zdążyłem się położyć, a babcia już wołała na obiad. Zszedłem 
z nadzieją na moje ulubione pierogi, ale babcia zaskoczyła mnie „nowym” przepisem 
na pieczeń. „Nowym”, ponieważ wcześniej przeszedł przez tuzin babcinych koleża-
nek z chóru kościelnego, no ale nie mogłem odmówić sobie komplementów. Zjadłem 
ze smakiem, bo grzybowa symfonia autorki była naprawdę niczego sobie. Dopiłem 
kompot malinowy i poszedłem na obchód po farmie z dziadkiem.

Od zeszłego lata niewiele się zmieniło, stara stodoła zyskała nowy kolor, a krów 
przybyło. Bywam tu jedynie latem, bo dzieli mnie z dziadkami aż dwa tysiące sześćset 
kilometrów. Rodzice postanowili przenieść się do stolicy, bo ponoć tylko w stolicy 
mogą znaleźć pracę adekwatną do ich wykształcenia, idącą w parze z godnymi zarob-
kami. Może mieli trochę racji… Nie wiem. Kątem oka zauważyłem sarnę biegnącą 
w głąb zagajnika, po czym powoli zaczęliśmy z dziadkiem kierować się w stronę domu, 
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bo zaczęło się ściemniać. Na dobranoc babcia dała mi jeszcze świeże mleko i kilka 
domowej roboty ciastek oraz życzyła kolorowych snów. Udałem się do pokoju. Pa-
trząc przez okno zjadłem cynamonowe pyszności, popiłem je mlekiem i poszedłem 
pod prysznic.

Czas na farmie ciągnął się nieubłaganie. Jak ja tu wytrzymam??? – pomyślałem. 
Wychodząc z łazienki, nie zastanawiając się dłużej, usiadłem na łóżku, oparłem się 
łokciami o parapet i zacząłem obserwacje ulubionego lasku. Wcześniej wziąłem sta-
rą lornetkę dziadka, mimo nieciekawego wyglądu działała bez problemu. Siedząc 
i myśląc o niebieskich migdałach dostrzegłem w lesie dziwne światła, jakby świetliki 
dostały szału i latały jak opętane. Chyba jestem już zmęczony. – szepnąłem pod nosem 
i położyłem się spać.

Kogut zapiał. Czyli rano. Budzę się powoli, rozciągając starannie każdy mięsień. 
Zacznę od umycia zębów. Schodząc na dół już czuję naleśniki babci. Ta to mnie roz-
pieszcza, pod koniec wakacji będę ważył ze sto kilo. No ale cóż, nie może się zmar-
nować. Idę.

Czuję się jak za bardzo obciążona ciężarówka. Dżem ze swojskich truskawek był 
nieziemski. Dzisiaj pomogę dziadkowi przy sianie, dzień minie szybciej i będzie z tego 
coś pożytecznego. Tak właśnie zrobię.

Wieczór już prawie, idziemy na kolację. Trochę roboty z głowy, dziadkowi będzie 
lżej. Najdroższa babunia zrobiła moje wymarzone pierogi, bo nie zdążyliśmy dzisiaj na 
obiad. Były bajeczne. Po skończonym posiłku poszedłem do siebie. Wczorajsza rutyna 
się powtórzyła, co ja mówię… Codzienna rutyna przez najbliższe dwa miesiące. No 
nic. Siedzę już w oknie z lornetką. Po kilkunastu minutach znowu ukazały się dziwne 
światełka. Identyczne jak wczoraj! To nie może być przypadek! Jutro pójdę do lasku! 
Muszę to sprawdzić! Idę spać.

Kogut zapiał. Prawie biegnę do łazienki. Czym prędzej na śniadanie. Zjedzone. 
Obiecuję dziadkowi , że pomogę mu również dzisiaj, bo jak mógłbym odmówić, ale 
najpierw udaję się do lasku, żeby zaspokoić ciekawość. Szybkim marszem docieram 
do celu i co widzę

Nic… Zupełnie nic…
Wszystko jak w zwykłym lesie. Zawiedziony chciałem wracać, gdy nagle coś mi-

gnęło mi przed oczami. Zdziwienie i przerażenie jednocześnie spowodowało ciarki 
na moim ciele, stałem jak wryty. Nie wiedziałem, czy coś mi się przypadkiem nie 
przywidziało. Nagle zza drzewa wyłoniła się mała postać. Nie wierzyłem własnym 
oczom! To była… Mała jakby wróżka! Jak z bajki Disney 'a. Miała fiołkowe skrzydeł-
ka i niezwykle starannie zrobioną, lśniącą w słońcu sukieneczkę. Na głowie nosiła 
wianek z malutkich stokrotek. Zapytała cienkim, dziewczęcym głosem kim jestem. 
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Z początku nie potrafiłem wydusić słowa, ale po chwili odparłem:
– Jestem Tomek.
Na co mała istotka, z uśmiechem odparła:

– Ja Eliza. Jestem leśną nimfą.
Odparłem z lekkim zawahaniem:

– Co tu robisz ?
Od razu odpowiedziała:

– Mieszkam tu ze swoimi przyjaciółkami.
Z daleka usłyszałem głos dziadka.

– Muszę już iść.
Odbiegłem w stronę farmy. Nie do końca wierzyłem w rzeczywistość tego. co przed 

chwilą zaszło. Nie mogłem przestać o tym myśleć. Na kolacji nic innego ani na chwilę 
nie pojawiło się w mojej głowie. Dziadkowie chyba zauważyli, że coś mnie trapi. Ale 
nawet nie spodziewali się, co przeszywa mi umysł.

Tak minęły cztery dni. Każdy z nich spędziłem z dziadkiem na farmie, choć my-
ślami oczywiście byłem gdzie indziej. Codziennie obserwowałem lasek, zawsze o tej 
samej porze mrugały tam dziwne światła. Coraz bardziej nabierałem pewności, że to 
nie przypadek, ta wróżka była prawdziwa, a te światła… One muszą mieć z tym coś 
wspólnego! Jutro tam pójdę! Tak! Muszę wiedzieć!

Kogut. Wstaję. Babcia jak zawsze zadbała abym nie wyszedł głodny. Już prawie 
jestem… Dotarłem. Nikogo nie ma.. Gdzie ta cała Eliza?.. Chcę wiedzieć, co tu jest 
grane! Usiądę na pieńku drzewa i poczekam, może się pojawi. Nie myliłem się, po chwili 
pojawiła się, była sama, tak jak ostatnim razem. Chyba nawet mnie poznał, nie bała 
się. W przeciwieństwie do mnie. Wyglądała identycznie jak ostatnio. Niesamowicie. 
Rzuciłem tylko spojrzenie w jej stronę, uśmiechnęła się, a ja zapytałem:

– Co tu robisz?
– Znalazłam tu schronienie przed trollami. – odparła. – A ty? – dodała.
– Przyjechałem do dziadków, na wakacje. Ostatnio, przepraszam, że tak uciekłem, ale…
– Nie musisz się tłumaczyć, dla was, ludzi, jesteśmy tylko postaciami z dobrze im 

znanych bajek czy opowieści, ale istniejemy naprawdę. Mieszkam kawałek dalej z mo-
imi siostrami, musiałyśmy uciekać, bo stare trolle chciały nas zabić. Schroniłyśmy się 
tu, blisko farmy, niestety, nie jest nam tu łatwo…

– Mi też! Rodzice wysłali mnie tu na dwa miesiące, całymi dniami nudzę się sa-
motnie. W nocy tylko oglądam ten las przez lornetkę.

– Możemy się zaprzyjaźnić… – odparła łagodnym tonem
– Super! Koledzy nigdy mi nie uwierzą, że spotkałem prawdziwą nimfę ! – krzyk-

nąłem z uśmiechem.
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– Co to za światła w nocy migają z lasu ? – zapytałem.
– To my urządzamy uczty, tylko w nocy jesteśmy bezpieczne, bo trolle nocą ślepną 

i nie dostrzegą nas nawet z bardzo bliska. Może kiedyś przyjdziesz do nas ? – zapytała.
– Byłoby fajnie, ale dziadkowie pewnie się nie zgodzą. – odparłem
– Tomek obiad ! – usłyszałem głos babci.
– Muszę iść, spotkamy się jutro ?
– Tak, przyjdę tu o tej samej porze co dziś.
– Do jutra! – odparłem i pobiegłem do domu.
Babcine placki! Już biegnąc czułem ich aromat, który roznosił się po podwórku. 

Muszą być pyszne! Dużo się nie pomyliłem. Babcia to niesamowita kucharka. Wszyst-
ko co zrobi, jest jakby zaczarowane. Po obiedzie pobiegłem na górę, wziąłem szybki 
prysznic i czym prędzej chciałem obserwować las. Nigdy nie przypuszczałem, że nimfy 
istnieją. Ściemniło się, światła znowu migają. Pewnie Eliza i jej siostry wyszły z ukry-
cia. Ciekawe ile ich tam jest… Ciekawe co robią.. Przez lornetkę tego nie dostrzegam. 
Tak bardzo chciałbym wiedzieć. Chwilę pomyślałem… Pójdę tam! Przecież babcia 
z dziadkiem już śpią, wrócę szybko, nawet się nie zorientują. Idę !

Ubrałem się , wziąłem latarkę i zmierzam do celu. Światła są coraz bardziej widoczne. 
Teraz widzę dokładnie. Po środku jest ognisko. Dziwne… Widzę Elizę, nie wygląda 
już tak samo jak w dzień. Jest jakaś taka… Mniej ładna. Podchodzę bliżej. O nie ! 
Zauważyła mnie… Idzie tu.

– Tomek. Czekałam na ciebie. Podejdź bliżej ! – powiedziała dziwnie kpiącym tonem.
Z wahaniem udałem się bliżej ogniska.

– To jest właśnie mój nowy PRZYJACIEJ. Haha! – zaśmiała się.
Poczułem lęk, a moje ciało oblał zimny pot. Nie wiedziałem co robić. Co tu się 

dzieje? Te całe "nimfy" wyglądają jak jakieś małe czarownice.
– Ładny ten twój mały ! – wtrąciła jedna z nich. Pozostałe śpiewały dziwne piosenki. 

Czułem się niepewnie, ale jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka.. W pewnym momencie 
dwie z nich przywiązały mi nogi do pnia drzewa. Nawet nie wiedziałem, kiedy to się stało !

– Ktoś cię dobrze karmi. – powiedziała jedna z nich.
Wtedy moje serce prawie stanęło. Zamarłem.

– Dobrze wiedziałam, że do nas przyjdziesz. Od dawna siedzimy w tej norze. Nie 
jadłyśmy porządnego posiłku od kilku miesięcy. Nawet nie wiesz, jak się ucieszyłam, 
kiedy cię zobaczyłam Tomeczku. Dzięki tobie nabierzemy sił i uda nam się przezwy-
ciężyć te nędzne stające w obronie wszystkiego, co się rusza, trolle. Jesteś naszym 
zbawieniem! – odparła Eliza.

Ostatnie, co ujrzałem, to tylko wielki gar nad ogniskiem. To były moje ostatnie 
chwile. Jestem już stracony!
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Po kilku sekundach ujrzałem bardzo jasne światło i duże postacie zbliżające się 
w naszą stronę.

– TROLLE! – krzyknęła zaalarmowana Eliza!
Nie wiedziałem, co robić, byłem przykuty do pnia. Ujrzałem duże, ludzkiego wzro-

stu dość przerażające karykatury sinych "trolli" z maczugami w rękach. W pewnym 
momencie jeden z nich odwiązał mnie od pnia i uwolnił. Bez zastanowienia zacząłem 
uciekać. Za mną toczyła się zacięta walka. Nie oglądając się wpadłem do domu, czym 
prędzej pognałem do łóżka, przez okno widziałem tylko poświatę światła. Nigdy już 
nie pójdę do lasku.





Królewna Śnieżka i zemsta siedmiu
◆ 

Maria Kuszyńska

Wcale nie tak dawno, dawno temu, nie za siedmioma lasami i rzekami, a w oddali, 
głęboko w ponurym borze, panował niesamowity rozgardiasz. Zbliżała się już 

północ, na co wskazywał jedynie wysunięty wysoko na nieboskłon księżyc. Poza tym 
jednym, drobnym szczegółem, las wyglądał, jakby panował środek dnia. Pośrodku 
dużej polany, na której stał mały domek, kotłowało się całe mrowie leśnych zwierząt. 
Panował niewyobrażalny chaos. Zające kicały z jednego krańca trawy na drugi, sarny 
głośno łkały, a jelenie stały dumnie wyprostowane z bardzo zamyślonym i strapionym 
obliczem. Szeptano z pyska do pyska i z dziobu do dziobu: „Zabito Śnieżkę! Co teraz 
z nami będzie? Nasza kochana księżniczka tak się o nas troszczyła…" Wtem, nad 
głowami zgromadzonych rozległ się ptasi świergot do złudzenia przypominający 
policyjne syreny alarmowe. Wszyscy zadarli głowy w górę i umilkli. Sygnał przybie-
rał na sile. Wtedy, zza niewielkiego młodnika wyfrunął tuzin mysikrólików. Tuż za 
nimi sprężystym krokiem szedł najstarszy i najmężniejszy z krasnoludków – Kowal 

– jeden z przyjaciół Śnieżki. Był ubrany w ciemny, mocno wysłużony kaftan, w ręce 
trzymał starą, górniczą latarnię oraz kawałek zapisanego papieru. Spojrzał spode łba 
na zgromadzonych, spoglądnął na kartkę, po czym gwałtownie zmiął ją, cisnął

na mech, odchrząknął i powiedział:
– Dzień, a właściwie wieczór. Dobry wieczór. Wiem, że wszyscy czekacie na oficjalny 

komunikat w sprawie tego, co się tutaj, kilka godzin temu, wydarzyło. Otóż… Krąży 
wśród was wiele niepotwierdzonych informacji. Postaram odnieść się do wszystkich, 
o jakich wiem.

Krasnal spojrzał posępnym i zmęczonym wzrokiem na zgromadzonych. Nikt się 
nie odzywał, toteż nowo przybyły postanowił kontynuować swój wywód.

– Po pierwsze, co chyba najważniejsze, Śnieżka żyje.
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Tłum bardzo się ożywił. Zwierzęta odetchnęły z ulgą. Z wielu pysków zniknął 
kamienny frasunek. Krasnoludek uciszył jednak wszystkich poprzez podniesienie 
ręki i powiedział:

– Bardzo się cieszę z entuzjazmu, jaki przyniosła wam ta informacja. Wiedzcie, że 
nasza Księżniczka jest teraz całkowicie bezpieczna i dochodzi do siebie w pałacu 
księcia, który ją tym razem uratował. Jednakże cała ta sytuacja bardzo mnie martwi. 
To nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje przeprowadzić zamach na jej życie. Co 
gorsza, w ostatnim czasie częstotliwość ataków na Śnieżkę znacznie wzrosła, co sami 
pewnie zauważyliście.

Zwierzęta przytaknęły jednomyślnie.
– Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie zawsze w okolicy akurat będzie przeby-

wał kolejny książę lub myśliwy, który uratuje naszą najdroższą Panią. Zatrudniona 
ochrona – tutaj Kowal spojrzał w kierunku chatki, u której progu leżały dwa martwe, 
przykryte już białym płótnem, króliki – nie jest wystarczająco skuteczna. Potrzebu-
jemy czegoś więcej.

Wtedy wtrącił się jeden z najdostojniejszych jeleni:
– Kowalu, nasza Rada ma jeszcze kilka pomysłów, ale żywię obawę, że to nie wy-

starczy. Chyba, że…
Tu zwierzę urwało, uważnie wpatrując się w krasnoludka.

– Odgadujesz to, o czym myślę lepiej, niż moja matka. Tak, sądzę, że rozwiązaniem 
tej całej, bardzo przykrej i niebezpiecznej sytuacji jest zlikwidowanie jej źródła.

Wszystkie stworzenia, prócz jednego rogacza, spojrzały pytająco na krasnala.
– Myślę, że teraz, kiedy Śnieżka przebywa w bezpiecznym miejscu, w którym, mam 

taką nadzieję, nic jej nie grozi, zamiast wymyślać coraz to nowe sposoby ochrony, 
powinniśmy znaleźć osobę odpowiedzialną za te wszystkie okropne czyny. Musimy 
znaleźć zbrodniarza i dać mu srogą nauczkę.

Nazajutrz Kowal wraz z pozostałymi sześcioma towarzyszami wyruszyli do zamku, 
w którym teraz przebywała Śnieżka. Droga nie była długa, gdyż warownia znajdowała 
się tuż na skraju puszczy. Nie minęło więcej niż dwie krasnoludzkie pieśni i przyjaciele 
księżniczki stali na pałacowym dziedzińcu. Nie pytając nikogo o pozwolenie, weszli 
do okazałej budowli. Jak się okazało, była ona większa niż sobie wyobrażali. Błądzili 
więc dłuższą chwilę

po zamkowych korytarzach, aż wreszcie jakaś pulchna służąca zauważywszy ich, 
zaprowadziła krasnali przed oblicze księcia.

– Witaj, dobry panie! – powiedział Kowal kłaniając się tak nisko, że jego długa, siwa 
broda omiotła posadzkę. Dziękujemy ci bardzo, że zająłeś się Śnieżką. Gdyby nie ty, 
mogłoby być po niej. A tak właściwie, jak się ona czuje?
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Z twarzy młodzieńca spełzł uśmiech, którym na początku przywitał gości. Spojrzał 
zmartwiony w stronę prywatnych komnat i odpowiedział:

– Fizycznie bardzo dobrze, nie jest ranna ani poobijana. Ale gorzej z psychiką. Nie 
może bowiem zrozumieć, dlaczego ktoś tak bardzo pragnie jej śmierci. Zaczyna mieć 
poczucie winy. Myśli, że zrobiła coś złego, coś, za co ktoś teraz się mści. W najgorszy 
sposób.

Kowal słuchał słów księcia bardzo uważnie. Gdy ten skończył, zadał pytanie:
– Czy domyślasz się, kto może być tym łotrem, który czyha na Śnieżkę?
Królewicz ponownie spojrzał na grupkę przybyszów i powiedział ściszonym głosem:

– Sądzę, że wiem.
Krasnoludki znacznie ożywiły się i spojrzały na władcę z nieukrywanym zacieka-

wieniem, toteż kontynuował swoją wypowiedź:
– Myślę, że sprawcą, a właściwie sprawczynią, wszystkiego, co się przytrafia królew-

nie, jest pewna stara kobieta. Udało mi się ustalić, że to macocha Śnieżki. Dokładnie 
ta sama, która wiele lat temu wyrzuciła ją z własnego domu. Widocznie wciąż trawi 
ją żółć zazdrości i nie może pogodzić się z faktem, że gdzieś na świecie żyje kobieta 
piękniejsza od niej. Stara królowa wymyśla więc coraz to nowe sposoby uśmiercenia 
swojej rywalki. Każda kolejna metoda jest bardziej brutalna od poprzedniej. Ostatnio, 
o czym pewnie nie wiecie, chciała zadusić Śnieżkę gorsetem, który jej podarowała, 
udając wędrowną przekupkę. Uradowana królewna od razu go przymierzyła. Macocha 
tylko na to czekała. Tak mocno zasznurowała go, że pasierbica straciła możliwość 
oddechu i padła nieprzytomna na ziemię. Jak widzicie, musimy zacząć działać, bo 
nie wiadomo, co jutro wpadnie do głowy tej mściwej kobiecie.

Królewicz, gdy to mówił, bardzo się rozognił. Widocznie cała ta sytuacja i jemu 
zaczynała ciążyć.

– Śnieżka – dodał – za każdym razem nie potrafi określić dokładnego wyglądu na-
pastnika. Zawsze wspomina tylko, że była to staruszka, wysoka jak na mieszkańców 
tutejszych stron, z charakterystycznym pieprzykiem obok nosa. Dlatego właśnie, 
dzięki tej brodawce uzyskałem pewność, że to macocha.

Krasnale słuchały tej krótkiej opowieści w milczeniu. Wreszcie Kowal rzekł:
– Mam pewien plan. Wymaga on, co prawda, wielu przygotowań i szczególnej 

ostrożności, ale jeżeli się powiedzie, Śnieżka raz na zawsze wyeliminuje ze swojego 
życia cień, który nie pozwala jej normalnie funkcjonować. I, co chyba oczywiste, 
królewna nie powinna się o niczym dowiedzieć.

I wtedy skrzaty, razem z królewiczem i najbardziej zaufaną częścią jego dworu, zasia-
dły przy stole . Zaczęto omawiać szczegóły działania. Siedzieli tak cały dzień i całą noc. 
Dyskutowali, spisywali coś na pergaminach, a nawet momentami krzyczeli na siebie. 
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Obudzona tymi hałasami Śnieżka nagle, ni stąd ni zowąd, stanęła we wrotach prowadzą-
cych do komnaty. Nie musiała wypowiadać ani słowa. Jej uroda i blask lic rozświetliły 
mroczne wnętrze komnaty do tego stopnia, że zgromadzeni natychmiast zwrócili się 
w stronę drzwi, poszukując źródła tej nadzwyczaj mocnej jasności. Królewna w zupełnej 
ciszy przeszła przez salę i dołączyła do obradujących. Wtedy krasnoludki odezwały się:

– Śnieżko, jak dobrze widzieć cię całą i zdrową. Powiedz, odzyskałaś już siły?
Na twarz księżniczki wypełzł delikatny uśmiech, który jednak zniknął tak szybko, 

jak się pojawił.
– Myślę, że już nie wyglądam tak źle. Powiedzcie lepiej, dlaczego nie śpicie?
Władca spojrzał niepewnie , aż w końcu zebrał się na odwagę i rzekł:

– Nie będziemy kłamać. Chcemy odszukać twojego oprawcę.
Za oknem świtało. I choć wydawało się, że będzie to taki sam dzień, jak każdy inny, 

to jednak tego dnia wszystko miało się odmienić.
Około południa, na leśnej polanie, na której mieszkały krasnoludki, pojawiły się 

bardzo wytwornie ubrane postacie. Skrzatów nie było w chatce, gdyż, jak zwykle o tej 
porze, pracowały w kopalni po drugiej stronie puszczy. Z kasztanowo umaszczone-
go konia zsiadły dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Rozglądali się bardzo uważnie, 
reagując niespokojnie na każdy, najmniejszy nawet ruch. Skrzypnęły drzwi domku 
i sylwetki zniknęły w jego wnętrzu. Chwilę później dostojny jegomość dosiadł swojego 
rumaka i wraz ze świtą puścili się galopem przez las. Znów zapanowała cisza.

Słońce powoli przygasało. Bór zaczęły opanowywać wydłużające się cienie. Wszyst-
kie były statyczne. Prócz jednego, który… wędrował. Oprócz tej osobliwości cechowała 
go też niespotykana smukłość. Najpierw był bardzo blady, z biegiem czasu nabierał 
wyrazu, aż przeobraził się w człowieka – w wysoką staruszkę o dobrotliwym spojrzeniu, 
bogatym stroju i z charakterystycznym pieprzykiem obok nosa. Nie miała żadnego 
kosza, a jedynie drobną, wyszywaną perłami sakiewkę przytroczoną do bioder.

Kobieta, choć wyglądała na bardzo posuniętą w latach, szła szybko. Gdy zauwa-
żyła wynurzającą się zza pagórka chatkę, natychmiast zwolniła. Od razu przyjęła 
przygarbioną postawę i zaczęła utykać na lewą nogę. Choć wcześniej nie złamała ani 
jednej gałązki, teraz potykała się o najmniejsze patyki i wciąż upadała. Ubrudzona, 
z mnóstwem mchu w siwych włosach, dotarła wreszcie do drzwi chatki i drżącą ręką 
zastukała w nie niepewnie. Nikt jej nie odpowiedział. Zapukała ponownie. Tym razem 
z wnętrza chatki odezwał się delikatny, śpiewny głosik.

– Kto tam?
– Jestem biedną, zbłąkaną staruszką, która zaraz umrze z pragnienia. Proszę cię, 

dobre dziecko, wpuść mnie i poratuj kubkiem wody. – wyjąkała prawie bezdźwięcz-
nym szeptem.
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Przez chwilę nic się nie działo. Wtem zatrzeszczały stare deski wrót chatki i sta-
rucha wpełzła do środka. Tam na maleńkim stole stał jeszcze mniejszy kubeczek 
napełniony dosłownie naparstkiem wody. Obok na rzeźbionej ławie tyłem do gościa 
siedziała Śnieżka.

– Dziękuję ci – powiedziała wciąż przesadnie przytłumionym głosem kobieta. Wypi-
ła niewielką ilość płynu, jaki dostała, połowę rozlewając w drodze do ust. Odetchnęła 
z ulgą i odstawiła naczynie z głośnym brzękiem na blat stołu. Zapadła krępująca cisza.

– Masz piękne włosy. Nigdy nie widziałam tak pięknej złocistej barwy. Pewnie 
nie możesz opędzić się z tego powodu od adoratorów. – zauważyła nagle ożywiona 
starsza pani.\

– Mogę jednak sprawić, że będą jeszcze bardziej błyszczące i przyciągające spojrzenia. 
Wystarczy, że raz na dzień przeczeszesz je tym grzebieniem.

Mówiąc to, staruszka wyciągnęła z sakwy kościany grzebyk i ruszyła w kierunku 
królewny. Wyciągnęła przed siebie ręce, jakby chciała coś złapać. Wolną dłoń zatopiła 
w złocistych kosmykach dziewczyny. Były miękkie i gładkie. Na twarzy kobiety poja-
wił się okropny grymas. Euforia pomieszana z obrzydzeniem. Jeszcze chwila i nastąpi 
kres wszystkiego. Macocha z namaszczeniem zbliżała grzebień do włosów księżniczki. 
Ząbki przyrządu zagłębiły w złotych pasmach. Kobieta z obłędem w oczach oczekiwała.

– To powinno już nadejść. Dlaczego? Dlaczego ona jeszcze stoi?!
Wtem Śnieżka obróciła się. Stara królowa zbladła. Zamiast śnieżnobiałej twarzy 

pasierbicy zobaczyła pokryte licznymi bliznami oblicze najstarszego krasnala – Ko-
wala. Od tego momentu wszystko działo się samo. Do izby wpadły leśne zwierzęta, 
którym przewodził książę. Dopadli do staruchy, która nagle nabrała wigoru, zaczęła 
ich kopać i wyzywać. Poradzili sobie z nią jednak bardzo szybko. Związali jej ręce 
i nogi grubymi powrozami i usadowili w najjaśniejszym kącie domu.

Pierwszy odezwał się Kowal:
– Nareszcie! Nareszcie możemy powiedzieć, że to koniec.
– Nie, jeszcze nie teraz.
Wszyscy spojrzeli w stronę drzwi. Na progu stała okryta burgundowym płaszczem 

Śnieżka i spoglądała złowrogo na macochę. Po chwili Królewna przywołała do siebie 
gromadkę jeleni i wyszeptała im coś do uszu. Zwierzęta skinęły łbami i spojrzały 
groźnie na starą królową. Nagle poderwały się gwałtownie, wzbudzając tumany 
kurzu i w ogólnym rozgardiaszu chwyciły na swoje grzbiety winowajczynię, która 
zaczęła przeraźliwie wrzeszczeć. Wybiegły szybko z chatki i pognały, ile sił w kopytach 
w mroczne głębiny puszczy. Po chwili hałas całkowicie ucichł.

Od tamtej pory Śnieżka była już dużo spokojniejsza i nie musiała zgadywać, kiedy 
zginie. Razem z księciem założyła szczęśliwą rodzinę. Życie krasnoludków również 
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uległo zmianie. Co prawda nadal pracowały w kopalni, ale nie mieszkały już w lesie. 
Królewna kochała królewicza, ale nie wyobrażała sobie dni bez przyjaciół. Dlatego 
też, obok okazałego zamku stanęła zbita z dębowych desek chatka z siedmioma łóż-
kami. A co z macochą? Wszelki słuch po niej zaginął. Czasem tylko, kiedy zbiera się 
na deszcz, od strony puszczy słychać przytłumione, odległe krzyki.



◆ 

Natalia Lewitzka

Mam niesamowicie ciężkie powieki. Tak trudno je podnieść do góry. Przez chwilę 
zastanawiam się, czy nie mam czegoś na twarzy, albo czy chociażby jakaś taśma 

nie utrudnia mi tego zadania. Chcę to sprawdzić, próbuję podnieść rękę, żeby ocenić, 
czy nic niepotrzebnego nie ozdabia mojej twarzy. Ale w tym momencie zaczynam się 
zastanawiać nad tym, czy takową posiadam. Nie czuję ręki, dłoni, palców, nic… Nie 
wiem, gdzie jestem. Zaczyna się gra na zmysły. Na pierwszy ogień idzie smak. Niestety, 
nie czuję nic oprócz tego nieprzyjemnego metalicznego smaku w ustach. Zaczyna 
przyprawiać mnie on o mdłości, a przy ograniczonym polu manewru nie wróży on 
nic dobrego, dlatego staram się skupić na czymś innym.

Węch. Tu zaczyna się coś o wiele przyjemniejszego. Czuję ten słodki zapach letnie-
go lasu. Mój ulubiony. Od razu na myśl przychodzi mi moje dzieciństwo. Niedzielne 
wędrówki z tatą. Mogliśmy godzinami spacerować, nic nie mówiąc, jesteśmy tylko 
my i las. Z naszej rodziny tylko my tak kochaliśmy przyrodę, dlatego kiedy tylko było 
to możliwe, wykradaliśmy się z domu, zostawialiśmy telefony i wszystko co mogło 
by nam przeszkadzać i po prostu szliśmy. Co „ucieczkę” odkrywaliśmy nowe miej-
sca. Każde z pozoru podobne, ale tak naprawdę całkiem inne. Każde drzewo, zapach, 
kolor, wszystko ma swoją indywidualność, ale tylko my ją dostrzegaliśmy. To była 
nasza, chyba jedyna rzecz, która tak bardzo nas łączyła. Teraz czuję to samo. Cudowny, 
soczysty zapach starego dębowego lasu. W pierwszej chwili poczułam się wspaniale. 
Jednak dopiero po jakimś czasie impuls przeszedł dalej do mózgu. I w tym momencie 
do głowy przyszło mi tylko jedno pytanie: dlaczego jestem w lesie?

W moim organizmie pojawiło się coś w stylu ataku paniki. Najpierw objawił się 
on specyficznym skurczem żołądka. Ostatnim razem czułam go, kiedy za szóstym 
razem nie zdałam prawa jazdy. Musiałam po raz siódmy wsiąść do tego samego 
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auta i wtedy się zaczęło. Żołądek… dreszcze… drgawki… Skończyło się krótkim 
telefonem na pogotowie i dość spora dawką leków uspokajających. Ostatnimi czasy 
coraz częściej miewam takie ataki. Jednak teraz było o wiele gorzej. Było na tyle źle, 
że po paru minutach straciłam przytomność. Tak mi się wydaje, ponieważ budzę 
się teraz cała morka, nie wiem, czy od łez, czy potu. W głowie mam cały czas jedno 
i to samo pytanie. Jednak teraz nie staram się o tym myśleć. Mówię staram, bo nie 
przychodzi mi to tak łatwo. Ale wiem, że kiedy trzeba, potrafię się zmobilizować 
i spiąć w sobie. Tak też robię.

Przychodzi kolejna próba otwarcia oczu. Czas leci tak wolno. Wydaje mi się, że od 
momentu obudzenia spędziłam już tu kilka ciężkich godzin. Jednak to niemożliwe. 
Rozsądek podpowiada mi, że to kwestia minut, ale pozostała część mnie ma inną 
wersję. Oczy – to jest mój główny cel. Powoli udaje mi się otworzyć jedno z nich. Jeśli 
tak to można nazwać. Może powiem inaczej, uchylam malutką szparkę, przez którą 
przedostaje się jasny promień słońca prosto w oko. Przez chwilę nic nie widzę. Zno-
wu ta ciemność. Jednak po paru minutach oswajam się z otaczającą mnie jasnością.

Widzę trawę. Soczyście zieloną trawę. Zasięg mojego widzenia nie pozwala mi 
rozpoznanie czegokolwiek innego, dlatego na razie skupiam się na tym, co widzę. 
Jest tego niewiele, na prawdę niewiele. Dostrzegam wspomnianą już trawę, na której 
zbiera się przejrzysta rosa. Te małe pęcherzyki wody układają się w idealnie zaprojek-
towany obraz. Każda z nim na swoje miejsce. Plastry słońca, które padają na te małe 
kropelki, nadając im pięknych kolorów. Co wywołuje we mnie wrażenie, że ktoś tu 
był i przygotował ten piękny obraz. Może specjalnie dla mnie. Nie, to nie możliwe, 
kwestia przypadku, natura robi swoje… Jednak ciągle nie mogę oderwać od tego oczy. 
Ale to nie jest jedyne, co widzę. Zaraz obok leży mała kępa mleczy. Są one tak wysokie, 
że nie dostrzegam ich żółtych piórek. Jedynie długa, dostojną łodygę. Czuje potrzebę 
podumania nad jej majestatem, jednak w tej chwili dostrzegam, że leżę na ziemi. Ta 
myśl zaczyna mnie niepokoić i wybija z wszystkim rozważań.

Próbuję wyostrzyć wzrok. W oddali widzę rękę. W pierwszej chwili zastanawiam 
się, czy aby na pewno jest moja. Bo jeśli nie, nie przeżyłabym kolejnego ataku. Jednak 
dostrzegam niechlujnie pomalowane paznokcie i zadrapane skórki. To mnie uspokaja, 
bo poznaję te dłoń. Leżę w takiej pozycji, że nie widzę reszty ręki, łokcia, przedramie-
nia. Próbuje nią poruszyć, ale na marne.

Jedyne co mi na daną chwilę pozostało, to leżenie. Nie mam żadnej kontroli nad 
swoim ciałem. Nie mogę się ruszyć, nie mówiąc o wstawaniu. Głos już dawno odmó-
wił mi posłuszeństwa. Próbuję podnieść druga powiekę, jednak za każdym razem 
sprawia mi to wieli ból. Podejrzewam, że jest spuchnięta. To by tłumaczyło powód, 
dla którego nie mogę jej otworzyć, i towarzyszący przy tym nie przyjemny ucisk. Czas 
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stanął w miejscu. Nic nie słyszę, widzę, czuję. W głębi mnie zaczyna się wewnętrzny 
konflikt. Z jednej strony czuję spokój, którego już dawno nie zaznałam. Mam ochotę 
tak zostać i już nigdy się stąd nie ruszać. Chcę codziennie rano budzić się z tym sa-
mym uczuciem. Ciszą, spokojem. Jednak zaraz moja druga połowa przywołuje mnie 
do pionu i uświadamia powagę sytuacji. Wtedy w głowie pojawia się tylko jeden, 
niepodważalny fakt: jestem w lesie. Tylko dlaczego?

Pamięć to coś niesamowitego. Tyle lat, tyle dekad, wspomnień. Całe dzieciństwo, 
rozległą i ciężka dorosłość. Drobne szczegóły, czasem nieistotne wątki. Kto co jadł?… 
Co ubrał?… Kiedy?… Gdzie?… Dlaczego?… Wszystkie wspomnienia, to co dla nas 
ważne. To wszytko zapisane jest w naszej pamięci. To wspaniałe! Ale nie w tym mo-
mencie. Sprawa wygląda inaczej, kiedy ona zawodzi. Istnieje coś takiego jak niepamięć. 
Często przychodzi mimowolnie, wypieramy nieistotne fakty, czasem istotne, ale za 
bardzo bolesne. Są rzeczy, których wolimy nie pamiętać. Gorzej jednak, gdy nie zależy 
to od nas. Kiedy ona zanika, nie masz nic do gadania. Możesz chcieć pamiętać, ale na 
to już za późno. Trzeba czekać, czekać i jeszcze raz czekać. I to właśnie na tym opiera 
się moja egzystencja, na czekaniu. Nic innego mi nie pozostało.

Z biegiem czasu opuścił mnie mój niemile widziany gość – bezwładność. Zaczęłam 
czuć, że posiadam wszystkie cztery kończyny. Nigdy nie myślałam, że będę się tak 
cieszyć z tego, że mogę ruszyć ręką. Chociaż w tej sytuacji nie ma mowy o jakimkolwiek 
cieszeniu się. Wstaję powoli, mam na tyle siły, aby usiąść. Pierwsza próba okazała się 
niepowodzeniem. Jednak ja się nie poddaję. Spięłam się jak tylko mogłam, całą siłę, 
jaką mam w sobie, skupiłam w jednej ręce, tylko po to, żeby odeprzeć się od tej zimnej 
ziemi. Tak, robi się wieczór. Dookoła powoli robi się ciemno. Czuję delikatny wiatr, 
który muska moją skórę. Czuję go wszędzie. Na plecach, rękach, twarzy, a przede 
wszystkim na nogach. Jestem ubrana w krótka sukienkę, sama nie wiem dlaczego, bo 
na ogół w takich nie chodzę.

Udało się, oparta o drzewo, wreszcie usiadłam. I w tej chwili poczułam, jakby ktoś 
bez żadnych skrupułów walnął mnie cegłą w głowę. Wszystko tak szybko wiruje. Drze-
wa kręcą się dookoła tak szybko, że boje się, że zaraz któreś mnie uderzy. Zamykam 
oczy. To zawsze sprawia, że czuję się bezpiecznie. Potrzebuję posiedzieć, po prostu 
posiedzieć. Nic nie mówić, nic nie myśleć. Czekam, aż wir w mojej głowie ustanie. 
Małymi kroczkami udaje mi się opanować sytuację. Koło kręci się coraz wolniej. 
Aż w końcu ustaje. Otwieram oczy. Próbuję złapać ostrość. Robi się coraz ciemniej, 
ale w dalszym ciągu wszystko wyraźnie widać. Mówiąc wszystko mam na myśli las. 
Jestem w lesie, sama. Jak by było tego mało, niedługo zapadnie noc, ciemna, zimna 
noc. Po omacku szukam telefonu. Nie widzę go, ani mojej torebki, a przecież nigdzie 
się bez niej nie ruszam. To do mnie nie pasuje, coś się musiało stać. Nie mogę sobie 
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przypomnieć, co. Nie pamiętam, po prostu nie pamiętam.
Kiedy moja głowa nie jest tak produktywna jak zawsze, całą zabawę moim ciałem 

przejmują zmysły. Wszystko czuję ze zdwojoną siłą. Każdy zapach, powiew wiatru, 
szelest. Chcę się odezwać, krzyknąć, chociaż szepnąć, ale na darmo. Póki co siedzę 
wpatrzona przed siebie. Widzę las, nie jest on mi tak straszny, powiedziałabym, że 
jest bardziej majestatyczny. Same drzewa, raz po raz mały krzaczek. Wokół panuje 
głucha cisza, zero ludzi, zero zwierząt, nawet ptaków nie słychać. Tylko ledwo słyszalny 
szelest liści. Spokój i cisza.

Rozglądam się po swoim ciele. Ręce nie różnią się od tych, które widzę zawsze. 
Ozdabiają je jedynie małe kropeczki po odciśniętym piasku. Na nadgarstkach do-
strzegam coś jeszcze, czerwone zadrapania, jakby odciśnięte, grube liny. To szczypie, 
swędzi, zaczynam się drapać, jednak przysparza mi to więcej bólu niż ulgi. Rozglądam 
się dalej. Kolejne w kolejce są nogi. Sukienka, a patrząc po długości raczej jej brak, po-
zwala spojrzeć mi na nie w całej okazałości. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to brak 
butów. Wodząc wzrokiem ku górze dostrzegam liczne zadrapania, niektóre bardziej 
głębokie, niektóre mniej. Sięgając wzrokiem wyżej, dostrzegam, że moja bluzka jest 
rozerwana. W pierwszej chwili przychodzi mi myśl, że poznaję tę bluzkę. Kupiłam ją 
specjalnie na moje pierwsze wyjście do klubu. Na ogół nie imprezuję, jestem raczej 
typem dziewczyny owiniętej kocem, z książką i herbatą w ręku. Jednak ostatnio da-
łam się na mówić na małą, niewinną zabawę. W sumie do końca nie wiem dlaczego, 
zawsze odważnie negowałam tego typu wyjścia, uważałam, że są niebezpieczne, że 
mogą się skończyć… no właśnie…

…teraz wszystko układa się w jedną całość. Rozerwana bluzka, zadrapane nogi, 
całe obolałe ciało, nie, nie chcę kończyć tej myśli. To jest niemożliwe, przecież przez 
całe moje życie starałam się być porządnym człowiekiem. Nie piłam alkoholu, nie 
wychodziłam na imprezy, przecież to miało być tylko jedno niewinne wyjście.. NIE 
mogę w to uwierzyć… Czuję, jak zapada mi się klatka piersiowa, nie mogę oddychać. 
Mam wrażenie, że serce zaraz wyskoczy mi z piersi. Zamykam oczy, czuję, że zaraz 
odpłynę… Tyle myśli naraz, tyle różnych scenariuszy. Muszę szybko wstać, nie wiem 
skąd, ale poczułam nagły zastrzyk energii i w ciągu kilku sekund już stałam.

Nogi mam jak z waty, czuję, jak uginają się pode mną, obiema rękami szybko łapię 
się drzewa i wtedy mój wzrok zatrzymał się w jednym miejscu. Takiego widoku nigdy 
nie widziałam, nawet w najgorszych filmach. Patrzę i wciąż nie wierzę. To nie może 
być prawdą, takie rzeczy się nie zdarzają. Czuję, jak wszystkie wnętrzności podchodzą 
mi góry, ledwo powstrzymuje się od zwymiotowania. Moim oczom ukazały się trzy 
kobiety, leżały martwe tuż obok mnie. Nie wiem, co jest gorsze: widok trzech ciał, 
czy świadomość, że mogłam być jedną z nich. Nie mogę na to patrzeć, odwracam się 
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i zaczynam biec najszybciej jak potrafię. Nie wiem dokąd, pędzę wprost przed siebie. 
Robię parę kroków, po czym odbijam się rękami od najbliższego drzewa. Serce wali 
mi jak oszalałe, jedna myśl przegania druga, staram się ciągle rozglądać, nie mam 
pewności, czy nie jestem tu sama. Po kilkunastu metrach moje nogi odmówiły po-
słuszeństwa, od razu padłam na kolana. Czołem opieram się o pień drzewa, a wzrok 
kieruje ku trawie, dalej jest tak soczyście zielona, jednak nie budzi już we mnie tak 
miłych odczuć. I w tym momencie usłyszałam donośny głos:

– Kim jesteś i czego tu szukasz?
Szybko podnoszę głowę i nerwowo rozglądam się dookoła, lecz nikogo nie widzę. 

Głos dochodzi jakby z góry, jednak nie dostrzegam tam nikogo. Mam ochotę się ukryć, 
jak najszybciej gdzieś schować, jednak nie mam przed kim. Nikogo tutaj nie ma. Pod 
wpływem adrenaliny postanawiam podjąć dyskusję. Dzisiejsze zdarzenia są dla mnie 
tak absurdalne, że chyba nic gorszego nie może się już stać.

– Gdzie jesteś? Dlaczego cię nie widzę? Proszę, nie rób mi krzywdy! – Wykrzyk-
nęłam przez łzy.

– Spokojnie. Nie zrobię ci krzywdy. Chcę ci pomóc, obserwowałem cię od kilku 
dni, jako jedyna przeżyłaś. Byłaś silna, a teraz ja wskażę ci tego, który jest sprawcą.

– Kim jesteś i dlaczego mam ci wierzyć?
– Jestem panem tego lasu, nikt nigdy mnie nie widział, ale ja widzę wszystko, do-

strzegam tego, który dopuścił się zbrodni, jest tutaj i cię szuka.
Poczułam w tej chwili zderzenie rzeczywistości z czymś nadprzyrodzonym, nie da 

się tego wytłumaczyć, ale mam silne pragnienie pójścia za tajemniczym głosem. Nie 
chcę już myśleć o tym, co powinnam zrobić, chcę po prostu działać. Nie wiem, czy to 
co robię jest realne, czy nie. Może to tylko sen, może to głos mojego serca podpowiada 
mi, co robić. Nie mam na to logicznego wytłumaczenia i prawdę mówiąc wcale mi to 
nie przeszkadza. W głowie rodzi się tylko jedna myśl: chcę go znaleźć.

– Pokaż mi drogę! – krzyknęłam stanowczym tonem.
– Zatem idź moja córko. Pamiętaj jednak, nie zawsze odnalezienie odpowiedzi jest 

czymś, czego tak na prawdę szukamy.
Nie zastanawiając się ani chwili dłużej, rozejrzałam się dookoła. Na jednym z drzew 

zauważyłam czerwoną plamę, jakby od krwi. Podeszłam do niej, a w oddali zauwa-
żyłam kolejne, z takim samym znakiem. Idąc dalej, napotykałam kolejne, i kolejne, 
i kolejne… Tak, to jest mój trop, to moja wskazówka. Idąc pewnie, nie zastanawiałam 
się, co zrobię, kiedy go spotkam i czy w ogóle go spotkam. Nie wiedziałam też, w jakim 
celu go szukam, dlaczego nie uciekam, tylko idę, być może na pewną śmierć. Czuję 
wewnętrzne pragnienie, którego nie umiem wytłumaczyć, mam wrażenie, że nogi 
same mnie prowadzą. Zastanawiam się nad słowami tajemniczego głosu, jak poznanie 
odpowiedzi, czegoś, czego bardzo pragnę może przeistoczyć się w coś, czego tak na 
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prawdę wolałabym nie wiedzieć?
Dotykam kolejne drzewo, rozglądam się dalej, ale nic nie widzę. Nie widzę dalszych 

wskazówek. Czyżbym była już u celu? Czy to ten moment, w którym mogę wreszcie 
skonfrontować się ze swoim strachem? Bo to chyba tak na prawdę o to chodzi, po-
trzebuję stanąć twarzą w twarz z moimi lękami. Nie chce już uciekać, mam zamiar 
choć raz wygrać tę walkę. Jednak nikogo tutaj nie widzę. Nie ma żadnej żywej duszy. 
Czyżby to moja wyobraźnia płatała mi takie figle?

Ale chwila… coś widzę, z oddali wyłania się postać… To chyba mężczyzna, świadczą 
o tym szeroko rozstawione barki i wąskie biodra, jak na razie widzę tylko jego kontur. 
Idę śmiało na przód, nie patrząc na konsekwencje, wiem, że mogę zginąć, ale nie pod-
dam się bez walki. Wolę umrzeć walcząc, niż być jedną z tych trzech kobiet, które się 
poddały. Idę pewnym krokiem, serce wali mi jak oszalałe. Jestem coraz bliżej, idziemy 
wprost na siebie. W końcu mamy siebie na wyciągnięcie ręki… wtedy to ujrzałam tą 
twarz… Zatrzymałam się , bo wiedziałam, że już przegrałam.



Sekret
◆ 

Wojciech Pawłowski

Sir Armand la Braun

Szanowny Panie. Piszę niniejszy list, aby prosić o pomoc w dość delikatnej sprawie. Nie 
mogę podać żadnych szczegółów w obawie przed przejęciem pisma i zainteresowaniem opinii 
publicznej. Mogę jedynie zdradzić, że to problem wagi państwowej i otrzymał najwyższy priorytet.

Pragniemy, aby przybył Pan niezwłocznie do cesarskiego miasta Marienenberg i stawił 
się na dworze. Na miejscu zostanie Pan wtajemniczony w arkana całego problemu. Jako 
zapewnienie, iż nie jest to rzecz błaha, do listu dołączam przekaz pieniężny w wysokości 
tysiąca imperiałów.

Z wyrazami szacunku, oddany sługa Jej Cesarskiej Mości
Lord regent Hubert von Kraftz

Czytał ten list już po raz wtóry, odkąd go otrzymał. Ta korespondencja w pierwszym 
odruchu bardzo go zdziwiła, ale i zaciekawiła. W swojej karierze najbardziej chyba 
lubił problemy polityczne. Były zawsze najbardziej poplątane; przesycone krwią 
i szantażem. Być może tak było i tym razem. Nie myśląc długo, spakował podróżną 
torbę, przywdział surdut, cylinder i wziąwszy swą srebrną laskę ruszył na dworzec.

Teraz był już w drodze od dobrej pół doby, a zanosiło się na jeszcze co najmniej 
drugie tyle. Nie zrażało go to jednak. Lubił podróże. Przyroda, łany zbóż widziane 
z okien stalowego, parowego kolosa były iście majestatyczne, a wagony pierwszej 
klasy niezwykle wygodne.

Tym razem jednak nie zwracał na nic uwagi. Wlepiał wzrok w pergamin, jakoby 
mógł on zdradzić, o co chodzi w sprawie. Choć widział w swojej karierze już napraw-
dę wiele, to musiał przyznać, że to było naprawdę zastanawiające i tajemnicze, choć 
pieczęci zdawały się w porządku.
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Godzinę później, gdy drzemał wsparty na ręku, a pociąg zatrzymał się na kolejnej 
prowincjonalnej stacji, jakich pełno w tej części kontynentu, ktoś podszedł do niego.

– Przepraszam… – Usłyszał. Poderwał się i odruchowo położył dłoń na gałce laski. 
Życie wymusiło na nim takie reakcje, choć tym razem było to całkowicie bezpod-
stawne. Głos, jaki usłyszał, był melodyjny i świeży. W promieniach południowego 
słońca, wpadających przez duże okna wprost w czerwień skór i obić ścian przedziału 
oraz złoto świeczników, stała wysoka dziewczyna o jasnych włosach, w sukni koloru 
kwitnącej damasceńskiej róży.

– Czy można się dosiąść? – Kontynuowała niezrażona.
– Zwykle stronię od towarzystwa, lecz kimże bym był, odmawiając pięknej kobie-

cie? – podjął szarmanckim tonem Armand i uśmiechnął się.
– Pan chyba nie stąd? – zapytała z tym niewinnym i nieskalanym niczym uśmiechem.
– Zgadła pani, podróżuję w interesach. Odwiedzam Marienenberg. –rzekł dostojnie.
– Naprawdę? To jeszcze pół dnia drogi – powiedziała lekko naiwnie i współczująco.
– Spokojnie, lubię podróże. – Skwitował z przekąsem, lecz nie szyderczo.
– Poza tym nie jechałabym tam, na pana miejscu. – Dopiero teraz uśmiech ją opuścił 

i dał miejsca jakiejś dziwnej odrazie.
– Dlaczegóż to, jeśli wolno spytać? – Zdziwił się reakcją.
– Ludzie powiadają, że dziwne rzeczy się tam dzieją. Podobno dzieci znikają z ko-

łysek na oczach mamek, mleko w szklance kiśnie, a zwierzęta wyją po ulicach, jak 
opętane. Podobno wiedźma im się tam zalęgła. Chcieli nawet jedną chatę spalić, ale 
ich milicja przegoniła. – Kiedy to mówiła, aż przeszedł ją dreszcz. – Ale ja wolę się 
nie zajmować takimi bzdurami. Ludzie niech sobie mówią. – I uśmiech znów wrócił 
na jej twarz. – A propos, będę tu wysiadać. – Do widzenia. – Mrugnęła okiem, wstała 
z miejsca i poszła do drzwi.

– Do widzenia pani i miłego dnia. – Rzekł, choć pewnie już go nie słyszała. Myślał 
o tym, co właśnie usłyszał. Czy to dla zwykłego uspokojenia nastrojów go wezwali?

Na miejsce dotarł dość późno, więc powóz zawiózł go prosto do hotelu, gdzie 
ulokował swoje rzeczy, by nazajutrz ruszyć na spotkanie. Kolejny dzień zapowiadał 
się słonecznie i spokojnie. Ruszył, gdy słońce dopiero wstawało, a lampy gazowe 
tworzyły wciąż długi szpaler wzdłuż głównej ulicy. Pałac wznosił się na niewielkim 
wzgórzu otoczonym pasem zieleni. Zaraz za progiem powitała go grubawa sylwetka 
łysiejącego, acz bogato odzianego dostojnika. Domyślił się, że to lord regent. Spoj-
rzenie miał ostre i dość karcące.

– Witam pana w imieniu Jej Cesarskiej Mości. Pozwoli pan, że daruję sobie konwe-
nanse, gdyż sprawa nie cierpi zwłoki. – Uścisnęli sobie dłonie i ruszyli zawiłym labi-
ryntem, przejść i klatek schodowych, aby w końcu wyjść na spore patio z widokiem na 
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całe miasto. Stała tam, odziana w szafirowy kobalt sukni, księżna Julia w towarzystwie 
chuderlawego jegomościa z oficerskimi dystynkcjami. Gdy nadeszli, ten oddalił się.

– Zostaw nas samych. – Skinęła na lorda, a ten oddał honory i również odszedł. – 
Cieszę się, że zgodził się pan przyjechać panie la Braun. Niestety, nie będzie to dla 
pana miła wizyta. – Zasmuciła się i rzuciła ślepym spojrzeniem na miasto. – Powiem 
wprost. To delikatna sprawa, o najwyższym stopniu poufności. Zaginęła moja córka 
i chcę, żeby pan ją odnalazł i przyprowadził do mnie, wykorzystując wszelkie moż-
liwe środki. Mogę na pana liczyć? – Zapytała, a jej głos mimowolnie przyjął ton tak 
błagalny, że prawie się łamał.

– Dołożę wszelkich starań Pani, lecz muszę znać więcej szczegółów. – Powiedział 
kalkulując każde słowo.

– Oczywiście. Moi ludzie przygotowali już pełną dokumentację sprawy. Kazałam ją 
przesłać do pańskiego pokoju. Czeka tam na pana również jedna z naszych najlepszych 
agentek wywiadu. Ona udzieli panu wszelkiej pomocy. A teraz przepraszam, muszę 
zając się kilkoma sprawami. – To mówiąc zasłoniła usta w kolorze świeżego korala 
koronkowym wachlarzem i odeszła, w towarzystwie tego samego oficera, który był 
kimś w rodzaju przybocznego gwardzisty. Armand ukłonił się i odszedł.

W pokoju rzeczywiście czekała na niego paczka dokumentów i nie tylko. Była 
tam także młoda i urocza kobieta o rudych włosach i szmaragdowozielonych oczach. 
Wiedział jednak, ze jeśli naprawdę jest oficerem wywiadu cesarstwa, to urok jest 
jedynie pozorem.

– Witaj pani, widzę że zdążyłaś się już rozgościć. Nazywam się…
– Armand la Braun, jeden z najbardziej rozpoznawalnych detektywów i jeden z naj-

bardziej poszukiwanych ludzi.– Nie pozwoliła mu dokończyć.
– Cóż taka praca. Łatwo w niej napytać sobie biedy, choć ja na życie nie narzekam. 

– Skwitował z typową sobie nonszalancją.
– Cieszę się, ze będę mogła zobaczyć na własne oczy metody pana pracy. – Powie-

działa przymilnie.
Reszta dnia upłynęła im na studiowaniu akt i rozmowach na temat obecnej sytuacji. 

Niestety, obraz wciąż był bardzo mglisty i niejasny. Niewiele dało się wywnioskować. 
Zaginięć było kilka w ostatnim czasie. Większość z nich to około dwunastoletnie dzieci 
z ubogich domów. Wyjątek stanowiła córka księżnej. Żadnych powiązań, wspólnych 
zainteresowań, ani cech. Za wyjątkiem jednego. Każde z wcześniejszych porwań 
miało miejsce w okolicach portu.

– To zawęża nam krąg poszukiwań. – Powiedział detektyw.
– Tak, do najbardziej przeludnionej dzielnicy tego miasta i jakichś… . – Nie dokoń-

czyła, gdyż do pokoju wpadł zdyszany, młody chłopak.
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– Panie, proszę wybaczyć najście, ale komendant milicji kazał mi przekazać, by 
przybył pan natychmiast do dzielnicy portowej. Proszę za mną!

Udali się na owo miejsce. Był to mały zaułek, w którym leżały zwłoki kobiety.
– Jak pan widzi – powiedział komendant milicji – mamy tu do czynienia z zabój-

stwem, lecz nie tylko. Świadek zeznał, że usłyszał krzyk kobiety. Gdy tu przyszedł, 
zobaczył mężczyznę w płaszczu, który podrzyna jej gardło, ale, co dziwniejsze, zabiera 
dziewczynkę w wieku około dwunastu lat i ucieka kanałami. – Wskazał na otwarty właz.

– Dziękuję panu za informację. – Skinął głową i odwrócił się do agentki.
Przyjrzał się dokładnie planowi kanałów i rzeczywiście wszystkich porwań doko-

nano w pobliżu wejść do kanałów. Co dziwniejsze wszystkie one były mniej więcej 
w równej odległości od jakieś większej sali, lub cysterny.

– Dziwne. To wydaje się być za proste. Tak, jakby chciał, żebyśmy go znaleźli – po-
wiedział. – Niemniej trzeba to sprawdzić.

– Panie la Braun – odezwał się komendant – Potrzebujemy czasu na przygotowanie.
Gdy słońce chyliło się już ku zachodowi, a domy złociła łuna, przy każdym z wejść 

stało kilku milicjantów. Detektyw stał przy jednym z nich wraz z agentką wywiadu 
i komendantem. Otworzyli klapę i zeszli w mrok. Korytarz był długi, ale stosunkowo 
szeroki. Szli przed siebie, choć odór zgnilizny i odchodów, był odstręczający. W końcu 
po kwadransie doszli do wielkiej cysterny z czerwonej cegły, wysklepionej wysoko 
w górze, z umieszczoną centralnie kratą, przez którą wpadało nikłe światło księżyca. 
W końcu pomieszczenia stał duży murowany stół, na którym leżała bogato odziana 
dziewczyna. Inne osoby były przywiązane do słupów. Miały rozcięte brzuchy, a pa-
rujące wnętrzności leżały bezładnie u ich stóp. Wokół stały zakapturzone postaci, ze 
spuszczonymi głowami i recytowały jakąś formułkę, a nad ołtarzem stał mężczyzna 
w bieli. Jego dłoń spoczywała na czole dziewczyny. Ta rzucała się w coraz większych 
spazmach, lecz była przypięta pasami.

Po chwili w przejściach pojawili się milicjanci. Komendant dał im sygnał, aby 
poczekali. Mistrz ceremonii obnażył kły. Były nienaturalnie białe i długie. Ich widok 
wręcz hipnotyzował. Kiedy kultyści zorientowali się, że są obserwowani, ruszyli 
z nieludzką wręcz szybkością i zwinnością. Rozległ się huk wystrzałów, który odbijał 
się echem i potęgował ogłuszając swą mocą. Armand pobiegł w stronę dziewczyny. 
Wymijał postaci, gdyż to nie one były teraz najważniejsze. Jeden z milicjantów został 
powalony na ziemię. Coś rozszarpało mu gardło, nim zdążył zauważyć, co się stało. 
Głowa drugiego spadła jak ścięta kawaleryjską szablą. Detektyw pędził, a czas zdawał 
się być gęstą mazią, która nie chciała dopuścić do tego spotkania. W końcu dopadł 
mistrza, który właśnie na niego czekał. Wywiązała się walka, lecz mężczyzna czuł 
przewagę rywala, który, mimo iż nie wyglądał najmłodziej, miał zwinność godną kota. 
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Najpierw poharatał mu ramię paznokciami, które okazały się być dziwnie ostre. Gdy 
złapał go za rękę, Armand przetrącił mu szczękę swoją srebrną laską, która zostawiła 
na policzku zwęgloną skórę. Szarpali się tak dłuższą chwilę, a la Braun zaczynał opadać 
z sił. W końcu przeciwnik złapał go za ramiona tak, że nie mógł się ruszyć. Mistrz 
wysunął swe błyszczące zęby i skrzywił głowę ustawiając się do ugryzienia. Wtem ta 
rozprysła się, obryzgując detektywa papką z krwi i mózgu. Jego ciało zwaliło się z hu-
kiem na ziemię. Armand spojrzał na agentkę, która właśnie oddała strzał. Stał chwilę 
bez ruchu, a potem zaczął uwalniać córkę cesarzowej. Ta rzuciła mu się w ramiona 
i natychmiast zemdlała. Oddał ją rudowłosej.

Milicjanci sprawdzali rannych i nakrywali zabitych. Kultyści rozpadali się w proch 
po zabiciu. Detektyw stał z boku i patrzył na pobojowisko. Widział wiele, ale nie taką 
masakrę jak tej nocy. Wtem poczuł zimny dotyk na ramieniu i usłyszał głos.

– Wiedziałem, że się spiszesz Armandzie la Braun. – Głos dźwięczał metalicznie 
i tworzył dziwne echo, jakby w jego głowie. – Postać, do której należał, zdawała się 
być tylko cieniem. Postąpiła krok wstecz i uśmiechnęła się. Miała długie wampirze kły. 
Zaczęła powoli rozpływać się w mroku. Po chwili został tylko ten szyderczy uśmiech, 
lecz i on zatarł się. Armand la Braun, niedowierzając, stał osłupiały.





Psychopatyczna wiewiórka
◆ 

Małgorzata Pulkowska

Nazywam się Maria Klin jestem dziennikarzem w między leśnej gazecie „Skryto 
las”. Pracuje tu już dziesięć lat i dostaję, jak dla mnie, nieciekawe tematy. Cho-

ciaż nieciekawe to słabe określenie, bardziej trafne będzie „masakrycznie nudne”. 
Ostatnio wysłano mnie na wywiad z Bobrem Lukasem, który jest twórcą największej 
tamy w obrębie dwustu hektarów lasów. Ciekawe? Wątpię. Lecz artykuły są jednak 
czytane, słyszałam jak panie z warzywniaka o tym rozmawiały. Szczerze, nie wiem 
co jeszcze robię w tej gazecie. Płaca mi nędzne grosze, za które muszę utrzymać siebie 
i moją mysz Manie, która jeszcze trzyma mnie przy życiu. Tak skoczyłabym z sosny 
czy świerku. Ale dzięki niej jestem wyjątkowa, ponieważ inni mają mnie za wariatkę. 
Bo kto widział wiewiórkę, której najlepszym przyjacielem była niema mysz polna?

W redakcji, gdy nie ma dla mnie tematu, to obsługuje ekspres do kawy i czytam list 
od czytelników, odpisując im: „Dziękujemy Ci za zaufanie do naszej redakcji, czeka-
my na więcej listów od Ciebie…(w tym miejscu nawiązuje do listu)… Pozdrawiamy 
Skryto las. Fascynujące zajęcie, nieprawdaż?

Lecz moja sytuacja obróciła się o sto – osiemdziesiąt stopni, trzy miesiące temu. 
Nie, nie wylano mnie choć na to liczyłam, bo specjalnie przesłodziłam kawę szefa, ale 
niespodziewanie w wydawnictwie żurnaliści zaczęli chorować. Podobno na grypę. 
Więc odstawiłam ekspres i zabrałam się za reportaże. Ale to nic. Sprawę jaką dostałam, 
zmieniła moje życie.

– Klin do mnie! – rozległ się basowy głos szefa po całym dziale. – Nie wierze, że 
dostajesz ten temat bo jestem wciąż zły za tą kawę, ale nikogo lepszego na ten moment 
nie mam. Zajmiesz się sprawą zabójstwa w Lesie Bagiennym. Miejscowa ludność boi 
się teraz wychodzić z domu, dopóki morderca nie zostanie złapany. Wypytasz ich czy 
kogoś podejrzewają itd. Pojedzie z tobą ten nowy. Jak on się nazywa?
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– Max, szefie – rzekłam.
– Tak, Max. Wprowadzisz go co i jak. Nie płacę mu za samo parzenie kawy – wy-

powiedział drwiącym głosem, a ja wyszłam.
Poszłam do mojego biurka, zabrałam dyktafon, notatnik i aparat. W czasie zakłada-

nia mojej granatowej bomberki podszedł do mnie Kolanko, Max Kolanko, ten od kawy.
– No to co, jedziemy? – Kontra tenorowy głos, dochodzący za pleców, przyprawił 

mnie o gęsią skórkę. W myślach miałam tylko „za jakie grzechy on?”. Zgorzkniałą 
minę przerodziłam w szeroki uśmiech, obróciłam się na pięcie, spojrzałam mu w oczy 
i rzekłam: – Tak, jedziemy. – Z jednej strony czułam ogromną ekscytację, bo w końcu 
to co lubię. Dreszczyk emocji, morderstwo, poszukiwany zbrodniarz. Lecz z drugiej 
gnębiło mnie pytanie „czy naprawdę nie było kogoś innego?”. Okey, musi się wprawić, 
ale ja czekałam dziesięć lat na taki temat, a ten pracuje zaledwie tydzień i jest moim 
asystentem, a do tego ten głos, który doprowadza mnie do szału, przez który mam 
ochotę wyłupać mu oczy i zrobić z nich breloczek do kluczy. I dlaczego oczy? Przecież 
irytuje mnie jego głos, nie lepiej wyrwać krtań? Ale mniejsza z tym.

Wsiadłam za kierownicę mojego antracytowego fiata, zapieliśmy pasy i puściłam 
muzykę mojej ulubionej grupy hard rockowej „Wścieklizna” i ruszyliśmy. Max patrzył 
na mnie przerażającym wzrokiem. Zapytałam się, czemu się tak lampi jakby pineska 
wbiła mu się w piętę. A on na to:

– Nie wierze, w to co słyszę. Jak osoba, która ubiera się tak jak ty, czyli garsonki lub 
w kolorowe ciuchy, może być słuchaczem takiej muzyki? I tak obłędnego zespołu? No jak?

– A o rozdwojeniu jaźni słyszałeś? – zapytałam drwiąco.
– Tak, ale ciebie o to nie podejrzewałem. Może jeszcze mi powiesz, że mieszkasz 

z szczurem? Co?
– Nie z myszą, a nazywa się Mania. W czerwcu kończy osiem lat. I wybieram się 

wtedy na zlot miłośników sera. Ale to moje prywatne życie i nie powinno cię intere-
sować, więc pyszczek na kłódkę.

– A jak nie?
– A jak nie to zaraz wysiądziesz i nie wiem czy o tej porze znajdziesz autobus kieru-

jący się na te tereny. Więc mnie nie denerwuj, bo przed nami długa droga, na której 
muszę się skupić.

– Dobrze, przepraszam. Ale nie musisz od razu takim tonem. Zażartować nie można?
– Nie, wole czarny humor. I siedź cicho bo cię wyrzucę. – Max kiwną głową i sie-

dział cicho.
Droga zajęła nam dwie godziny jazdy. Ciemny, bagnisty las. Porośnięty mchem. 

Gdzieniegdzie rósł żabieniec drobnokwiatowy czy wiązówka błotna, ale nigdzie moich 
ulubionych kaczeńców. W powietrzu unosił się zapach stęchlizny. Jak dla mnie cudna 
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woń, ale nie koniecznie dla mojego adiutanta. Zaparkowaliśmy na ulicy Trawiastej. 
Ulice dalej dokonano zbrodni. Postanowiłam się tam przejść, gdyż zawsze można 
kogoś zaczepić na drodze. Może jakiś bóbr czy żaba wybierze się akurat do sklepu 
mieszczącego się na rogu ulicy. Bo czaple i trzewikodzioby zaopatrują się raczej w kon-
sumach zamieszczanych w koronach drzew. Tak samo jak żurawie. Lecz ulica była 
cicha. Udaliśmy się do sklepiku. Za ladą stała wydra. Ona tutaj? Przechadzaliśmy się 
między regałami. Wzięłam dwie puszki coli orzechowej, trzy paczki orzeszków lasko-
wych i żelki miętowe, które kocham. Udałam się zapłacić. Wydra była w podeszłym 
wieku ubrana w fioletowy fartuszek i niebieski beret na głowie. Patrzyła się na nas 
podejrzanie. Gdy wykładałam towar rzekła

– Wiewiórki w tej okolicy? Co tu robicie?
– A wie pani… Zawsze marzyłam zwiedzić wszystkie lasy w naszym kraju, ale nigdy 

nie miałam z kim, ale w końcu znalazłam mojego druha i oto jestem! – rzekłam to 
z ogromnym uśmiechem na mordce.

– Czyli turystka. Lecz uważała bym.
– Dlaczego?
– Zamordowano tu nutrie. Jej wnętrzności leżały na całej ulicy, a głowa była prze-

szyta grubą liną przez uszy i powieszona na jednej z latarni. Teraz strach wychodzić. 
Nikt nawet do sklepu nie przychodzi tylko dostawę do domu zamawia.

– A podejrzewa pani kogoś?
– Sprowadził się tu taki lis. Nikt go za dnia nie widzi. Tylko wieczorem przyjdzie 

i kupi zawsze puszkę soczewicy, suszone jagody i nic więcej. Ale co ja mogę tam wie-
dzieć, nie mi innych oceniać. Należy się dwanaście pięćdziesiąt. – Rzekła, gdy przez 
drzwi wszedł bóbr.

Zapłaciłam i wyszliśmy. Zbliżała się osiemnasta. A nasze śledztwo stało w miejscu. 
Nie chciałam tracić kolejnego dna na podróż więc udaliśmy się do pobliskiego motelu 

„La Bagno”. Klimatyczna nazwa. Na recepcji pracowała ropucha. Nic do nich nie mam, 
ale ta była wyjątkowo paskudna. Wzięliśmy podwójny pokój. W izbie zadzwoniłam 
do Pani Malinowskiej by zajęła się dziś Manią.

O dwudziestej poszliśmy do restauracji na dole. Usialiśmy przy barze. Z szafy 
grającej leciał blues. Zamówiliśmy kanapki z podwójnym serem i dwie herbaty z cy-
tryną. Obsłużyła nas ta sama ropucha. Pod oknem siedziała łasica z bobrem, a dwa 
stoliki dalej dwie czaple. Widziałam jak się na nas patrzą i o nas rozmawiają. Ropucha 
zapytała nas co tu robimy, a ja opowiedziałam jej to samo co pani z sklepu. Nagle jak 
piorun wpadła zziajana nutria Jessica i krzyczy – Na pomoc !!! Moją córkę porwała 
zgraja żbików! – wykrzyczała jak opętana czapla. – „Co do jaszczurki?” pomyślałam. 
Skąd w tej okolicy kotowate.
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– Co się stało? Jak to? – zapytała przejęta ropucha.
– Byłam właśnie na spacerze, no i idę a moja córa z jakimiś podejrzanymi osobni-

kami kłóci się. W pewniej chwili zaciągnęli ją do czarnej wołgi. Odjechali z piskiem 
opon. Próbowałam ich dogonić ale na marne. Próbowałam dodzwonić się na sowią 
policję. Ale linia chyba była zajęta, więc pognałam co tchu w płucach tutaj. Uratujcie 
moją kochaną córeczkę proszę.

– Pamięta może pani jak wyglądali sprawcy ? Numer rejestracyjny może pani za-
pamiętała? – Spytałam się z nadzieją w głosie.

– Pamiętam… było ich dwóch, jeden miał wytatuowanego skorpiona na ramieniu, 
a drugi zaś miał nadgryzione ucho. Udali się w kierunku Wilczego gaju. – powiedziała 
roztrzęsiona Jessica. Wzięłam szybko Maxa za łapkę i wybiegliśmy czym prędzej do 
mojego fiata. Ruszyliśmy za tropem porywaczy. „dobrze, że mam moją słodką, małą 
Lucy w schowku” – pomyślałam.

– Co chcesz zrobić, ty wariatko?! – zapytał głupio wiewiór.
– Jak to co? Dorwać ich! – zakrzyknęłam. Eh jaki on jest irytujący. – Łap za telefon 

dzwoń na policję i do szefa. Szybko!
Droga była pełna dziur. Nie wiem jak można po niej jechać z taką prędkością? Ale 

trudno. Mechanik się ucieszy gdy będzie podliczać koszty naprawy. W pewnym mo-
mencie droga rozwidliła się na dwa kierunki. I teraz lewa czy prawa? Dobra jedziemy 
w lewo na prawo jest miasto Bukowiec. Na pewno by tam nie pojechali. I jak zawsze 
miałam racje. Droga doprowadziła nas do opuszczonego magazynu, pod którym stała 
nasza czarna wołga. Zaparkowaliśmy w krzewinie. Niestety Maxowi nie udało się dod-
zwonić nigdzie. Trudno. Musimy ratować tą nutrię. SMS wysłany do szefa musi starczyć.

Udaliśmy się do magazynu. Pod północną ścianą stały kontenery. Zaś pod południową 
pokój w którym świeciło się światło i było widać cienie postaci w tym naszych żbików. 
Na kucaka podeszłam bliżej, natomiast Max stał na czatach. Lecz na nagle co się dzieje? 
Zniknęły cienie żbików a pojawiły się lisie i jeden wiewiórczy. Zajrzałam przez okno. 
Moje zwierzęta trzymały w łapach maski z podobizną innych zwierząt. Na krześle pod 
ścianą siedziała moja nutria i inne gryzonie płci żeńskiej. Wśród porywaczy było widać, 
że dowodzi nimi wiewiórka z czarną maską na mordce, ponieważ było widać strach 
oczach lisów, gdy na nich krzyczała. że porwali nie tego gryzonia co trzeba. Włączyłam 
kamerę, lecz musiałam podejść bliżej, gdyż była słabej jakości i głos mógłby się nie nagrać. 
Lecz niestety zobaczyli mnie. Zerwałam się do ucieczki co sił w nogach. Ale niestety 
potknęłam się o metalowe rury. Kamera wyleciała mi z rąk i poleciała pod nogi Maxa.

– Zabierz kamerę i uciekaj. Już ja sobie poradzę – wykrzyknęłam. Max zrobił to 
co mu kazałam i biegł w stronę wyjścia. Nie wiem czy mu się udało bo poczułam 
uderzenie w głowę tępym przedmiotem.
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Obudziłam się przywiązana do metalowego krzesła, do którego było podpięte 
klemy prowadzące do zasilaniu o maksymalnej mocy 200mA. W oczy świeciło mi 
światło lampy. A za nią dochodził głoś:

– Kim jesteś i czego tu szukasz? – rzekł do mnie głos, który skądś znałam. – Odpo-
wiadaj. – wykrzyknął.

Splunęłam w ziemię. Wtedy postać wyłoniła się za światła i mnie spoliczkowała. 
Była to wiewiórka. Miała ciemno – brązowe futro z białą lewą tylną łapką.

– Taką samą łapkę jak twoja miała moja zmarła siostra. – rzekłam.
Ona spojrzała na mnie pogardą i cofnęła się w cień. – Nie odpowiedziałaś mi na 

pytanie czego tu szukasz.
– Przygody, bo czego można szukać w opuszczonym magazynie – wyrzekłam prze-

śmiewczo. Po tych słowach poczułam jak prąd przepływa przez moje ciało. Nie było 
tak źle. Zawsze mogli dać większe napięcie. I tak przez kilka razy, z coraz większym 
natężeniem. Aż tamta wiewiórka kazała przestać. W jej głosie było słychać roztrzęsie-
nie. Nie wiem czy przez mój widok, bo wiłam się z bólu, a łzy leciały same. Opuściła 
szybkim krokiem z pomieszczenia, a ja poczułam znów tępe uderzenie w głowę.

Znajdowałam się teraz w bagażniku samochodu, leżały obok mnie łopaty. No nieźle 
pochowają mnie chyba żywcem. Nie dałam rady rozciąć linki, którą byłam związana. 
Pojazd jechał po dziurach. Nagle ostro zahamował i zaczął dachować, latałam po 
całym tyle. Rozcięłam czoło o szpadle. Auto stanęło w płomieniach czułam zapach 
palonej karoserii i wzrost temperatury. No ładnie, spłonę żywcem jeszcze lepiej. Nie-
oczekiwanie otworzyły się drzwi bagażnika, a w nich wiewiórka z sali przesłuchań. 
Rozcięła mój sznur. Złapała za kurtkę, zaciągnęła na bezpieczną odległość od płonącej 
się czarnej wołgi i wykrzyknęła:

– Uciekaj jak najdalej stąd i nie oglądaj się za siebie. No już biegnij.
– Dlaczego? Czemu to robisz. Kim ty jesteś, ze mi pomagasz.
– Nie ważne uciekaj przynajmniej ty przeżyjesz. Biegnij! – w tym momencie mnie 

odepchnęła, a w nią trafiły dwa pociski z karabinu HK G36, przez co osunęła się na 
ziemie. Pociski wymierzyły lisy. Zaczęłam biec wzdłuż nocnej, leśnej drogi. Na próżno. 
Poczułam jak cztery kule 5,56x45 mm przelatują przez moje uda. Tym samym upadłam 
na twarz nie mogąc podnieś się z ziemi. Był to dla mnie już koniec. Nie było nadziei na 
ratunek. Moim oczom ukazały się najlepsze momenty mojego życia. Słyszałam prze-
ładowanie broni. I nagle huk broni oraz wystrzały z P – 64. Pada na mnie lis. Światła 
reflektorów padają na sosny. Wszystko staje się jasne. Umarłam? Nie. Podbiega do mnie 
mężczyzna jakiś gryzoń. Woła moje imię, świeci latarką po oczach. Koniec nic więcej.

Obudziłam się w szpitalu. Byłam pod kroplówką i kardiomonitorem. Obandażo-
wana. Czułam ból w nogach i klatce piersiowej. Na sali leżałam sama. Przez szybę 
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oknach widziałam stojących funkcjonariuszy policji oraz Maxa. Zobaczył, że się 
obudziłam. Wszedł i rzekł:

– Maria, obudziłaś się w końcu. Kto by widział żeby tyle spać.
– Ile?
– Dwa dni. Myślałem ze zapadłaś w sen wiosenny – wypowiedział to z szerokim 

uśmiechem na ustach. Wtedy do sali wszedł doktor, Max musiał wyjść. Lekarz opo-
wiedział mi o mojej sytuacji zdrowotnej. Najgorszą informacją było dla mnie to, że 
nie wyjdę stąd przez najbliższy tydzień. Kto zajmie się moim niebieskim storczykiem? 
Po wyjściu lekarza on wrócił.

– I jak tam możesz już wracać?
– Niestety mi nie pozwalają. Będziesz musiał mi pomóc.
– W czym?
– Musisz mi pomóc w ucieknięciu stąd. Nie wytrzymam tu tygodnia. Widziałeś 

tego doktora i jego bródkę? Wygląda jak koza. – zaśmiałam się.
– Jesteś psychopatyczna. Zamiast się cieszyć urlopem, to już chcesz wracać. Nie 

dość, że prawie dałaś się zabić, bo masz więcej odwagi niż rozumu, to jeszcze chcesz 
zwiać z szpitala, bo ci się lekarz nie podoba.

– Ej, to był nie miłe. Czuje się urażona. Poza tym lubię pracować, a do domu chcę 
wrócić bo nie wiem jak tam z Manią i muszę podlać kwiatki. Nikt przecież za mnie 
tego nie zrobi.

– Ja to mogę.
– Naprawdę? A skąd mam mieć pewność, że mnie nie okradniesz.
Rozmowa kleiła się nam naprawdę dobrze. Przegadaliśmy z cztery godziny. 

Z rozmowy dowiedziałam się, że dzięki mnie złapano szajkę, która porywała młode 
dziewczyny i sprzedawali je na czarnym rynku zwierząt. A także dowiedziałam się 
najbardziej szokująca i wstrząsająca dla mnie informacja. Wiewiórka, która była 
szefową zleceń, a potem mnie ratowała jest moją siostrą. Nie umarła ona gdy miałam 
cztery lata. Lecz została porwana. Dzięki swojemu charakterowi i zaciekłość szef 
całej bandy wyszkolił ją na swoją prawą dłoń. A za to, że będzie mu wierna, oszczędzi 
rodzinę. Z racji ze nas kochała stała się bezlitosna. Lecz ja zerwałam łańcuch, który 
był przymocowany do kuli.

* * *

Elena leży teraz na intensywnej terapia. W następnym tygodniu będzie proces sądowy 
w jej sprawie. Zapewne pójdzie za kratki. Na ile? Tego nie wiem. A ja? Ja właśnie roz-
poczynam nowy rozdział w moim życiu. Zakładam własne biuro detektywistyczne. 
W końcu porzuciłam nudną prace w dziennikarstwie. Lepiej pisać dla siebie, a potem 
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to sprzedać, niż siedzieć po nocy nad artykułem zarabia się nędzne grosze. Ale najlepiej 
robić to co się lubi i jest naszą pasją. Ja ją znalazłam moja agencja „La Manie”. I mój 
pierwszy chłopak Max, kto by pomyślał, że z nienawiści przerodzi się w całkowicie 
odwrotne uczucie. Moja „tabula rasa” w końcu się zapełnia i to pozytywnie.





Casus belli
◆ 

Paweł Rogala

Alad V. Błękitna, niemal całkowicie pokryta pełnym życia oceanem planeta. Jedna 
z niewielu, gdzie ludzie, wyrzekłszy się przynależności do Imperium Galaktycz-

nego, żyją z nami w zgodzie. Nie ma tu wojen, pogromów, prześladowań, nie ma broni 
zdolnej do rozniesienia w pył połowy galaktyki – myślał Ran’gho, podziwiając widok 
z pancernego okna w sali konferencyjnej. Na neutralnej stacji kosmicznej w kształcie 
obwarzanka rolę grawitacji spełniała siła odśrodkowa, więc okno, z perspektywy 
ziemskiego obserwatora znajdujące się na ścianie, w rzeczywistości otwierało widok 
na nieskończoną przestrzeń pod stopami obecnych w pomieszczeniu. Niektórzy, 
zwłaszcza nienawykli do podobnego wystroju wnętrz członkowie ziemskiej delegacji 
pokojowej, usilnie starali się nie spoglądać w dół.

Choć w pokoju znajdowało się już sporo osób, nadal brakowało ambasadora Impe-
rium. Ran’gho dyskretnie rozglądał się dookoła. Stał kilka kroków od delegata Republiki, 
którego miał ochraniać. Obok przechadzała się też bardziej oficjalna część jego eskorty, 
ich nanokombinezony przybrały formę uroczystych mundurów, a łuska na twarzy lśniła 
tęczowo. Nie mieli żadnej broni poza reprezentacyjnymi, tradycyjnymi sztyletami 
z polerowanej kości rekina piaskowego. Sam Ran’gho miał na sobie prosty, ale elegancki 
czarny strój. Szara, matowa łuska zdradzała jego pochodzenie z niższej kasty, ale koloro-
wa kokardka korpusu wywiadu wewnętrznego wpięta w klapę zapewniała mu szacunek 
innych żołnierzy. Spojrzał na holo przypięte wygodnie do nadgarstka. Dwunasta pięć 
czasu Alada, ambasador Imperium powinien pojawić się już dawno. Najwidoczniej 
poleruje jeszcze ozdobny napierśnik, ludzie są cholernie próżni – pomyślał. I niczym 
za dotknięciem magicznej różdżki ambasador pojawił się wśród swojej eskorty, a ich 
nanokombinezony rzeczywiście wyglądały jak lśniące, pozłacane napierśniki. Nie było 
jednak zbyt wiele czasu na ich podziwianie, ponieważ nagle światło zgasło.
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Ran’gho nie denerwował się, na stacji krótkotrwałe awarie zasilania zdarzały się 
często, ale gdy zamiast ujrzeć słaby blask lamp awaryjnych, usłyszał cichy warkot 
silników opuszczających hermetyczne grodzie, stwierdził, że czas wkroczyć do akcji. 
Zrobił krok w stronę delegata, którego miał ochraniać. W pomieszczeniu panowała 
cisza, zarówno dobrze zdyscyplinowani ludzie i przyzwyczajeni do podobnych sytuacji 
Reptilianie zachowali spokój. Ran’gho już miał chwycić delegata za rękaw i odciągnąć 
go, z czystej ostrożności, na tył pomieszczenia, lecz jego ręka natrafiła na pustkę. Na-
gle światła zapaliły się z powrotem, oślepiając wszystkich na moment, a gdy otworzył 
oczy, ukazał mu się widok niczym z najgorszego koszmaru.

Delegat Republiki leżał na ziemi w kałuży niebieskiej krwi, w rytm uderzeń serca 
tryskającej z tętnicy. W jego szyi tkwił sztylet. W pomieszczeniu zapanował chaos, 
ochroniarz został brutalnie odepchnięty na bok przez biegnącą do martwego już 
delegata eskortę. Nie ma po co się spieszyć, pomyślał. Ruchem ręki odblokował holo 
i wpisał kod alarmowy. Kor’rai. Morderstwo. Kilka sekund później rozdzwoniły się 
alarmy, a gdy umilkły, Ran’gho znajdował się po drugiej stronie tajnego przejścia 
omijającego grodzie. Natychmiast otoczył go tam oddział uzbrojonych w blastery 
żołnierzy Republiki. Po nadaniu kodu alarmowego każdy automatycznie stawał się 
podejrzany, więc ochrona szybko skuła go i poprowadziła korytarzami na spotkanie 
z dowództwem.

Kilka godzin później przekroczył to samo przejście, wyposażony w nowe rozkazy 
i malutki blaster, starannie ukryty w kaburze na plecach. W odciętej strefie panował 
spokój, obecność wojskowych nie pozwoliła wybuchnąć panice. Przekaz nadawany 
z dowództwa do każdego holo w sektorze nakazywał utrzymanie porządku w oczeki-
waniu na przybycie śledczego, który zbada sprawę. Był nim właśnie Ran’gho. Podczas 
przesłuchania sprawdzono zapisy jego holo i uznano za niewinnego. Jako jedyny obecny 
podczas morderstwa oficer wywiadu najlepiej nadawał się do rozwiązania tak palącej 
sprawy. Zbrodnia została popełniona tuż przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych 
między Imperium Intergalaktycznym a Republiką i mogła sprawić, że wyniszczająca 
obie strony wojna wybuchnie ze zdwojoną siłą. Władze stacji zastosowały ścisłą blo-
kadę informacyjną i dały ochroniarzowi cztery godziny na dyskretne odnalezienie 
winnych, bo tyle jeszcze miały trwać rozmowy za zamkniętymi drzwiami.

Natychmiast po jego pojawieniu się meldunek złożył dowódca eskorty delegata. 
Czy raczej denata, pomyślał Ran’gho.

– Zabezpieczyliśmy ciało i narzędzie zbrodni – powiedział. – Delegat został zabity 
reprezentacyjnym, posrebrzanym sztyletem, który został wbity w szyję i doprowadził 
do rozerwania dwóch tętnic kręgowych. Z całym szacunkiem, panie… – zawiesił 
pytająco głos.
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– Jestem wyższym oficerem wywiadu, chwilowo w randze śledczego – pospieszył 
z podpowiedzią ochroniarz.

– W takim razie z całym szacunkiem, kha, ale takie sztylety mają tylko ludzie. Nie 
do podrobienia. Ten mimo że bogato zdobiony, jest bardzo ostry i ma nawet cztery 
rowki prowadzące do zbiorniczka na krew ukrytego w rękojeści. Kha – konspiracyjnie 
zniżył głos – możemy aresztować ich natychmiast, nie będą stawiać oporu.

– Wykluczone – odpowiedział ostro Ran’gho, wystarczająco głośno, żeby usłyszał 
go stojący niedaleko człowiek. – Zostanie przeprowadzone śledztwo, zgodnie z roz-
kazami, które otrzymałem. Dziękuję za utrzymanie porządku w sektorze i sprawny 
meldunek. Odmaszerować!

Ochroniarz nakazał odczytanie danych z wszystkich holo, a potem udał się do 
kwatery ambasadora Imperium. Ten już go oczekiwał, jego nanokombinezon zdążył 
w międzyczasie zmienić formę na nieskazitelnie białą, rzymską togę. Próżniak – po-
myślał Ran’gho, ale uprzejmie powitał go i usiadł na wskazanym mu miejscu. Przez 
chwilę panowała cisza, ambasador ograniczał się do powolnego popijania bliżej nie-
określonego płynu z eleganckiego kielicha, lecz w końcu przemówił.

– A więc oficjalnie jest pan śledczym? – Zagadnął uprzejmie. – Czy to na pewno 
dobry pomysł ze strony pańskiego dowódcy, powierzać to dochodzenie komuś, kto 
wtedy był najbliżej? A może… – zawiesił głos.

– A może porozmawiajmy o pańskich kompetencjach do rozstrzygania tej sprawy? 
– odrzekł zimno Ran – gho. – Narzędziem zbrodni jest srebrzony, ozdobny sztylet 
z wygrawerowaną na ostrzu inskrypcją „SPQR”. O ile wiem – posłał ambasadorowi 
wymowne spojrzenie – taki sztylet jest częścią wyposażenia ambasadora Imperium 
Galaktycznego. A może się mylę?

– Nie myli się pan – wzrok ambasadora był niczym stalowy pręt – i tak, to mój sztylet. 
Skradziono mi go z bagażu, prawdopodobnie po dokowaniu, gdy zajmowali się nim 
ochroniarze Republiki. Myśli pan – jego wzrok złagodniał nagle, a na twarzy zawitał 
ironiczny uśmieszek – że byliśmy świadkami narodzin casus belli?

– Jeśli nie będzie odpowiadał pan na moje pytania, to na pewno, ambasadorze – 
w głosie Ran’gho, pod wierzchnią warstwą kurtuazji dało się wyczuć bardziej stanowczy 
ton. – Dlaczego w ogóle spóźnił się pan na rozpoczęcie obrad?

– Cóż – odchrząknął ambasador – nie można było znaleźć mojego dekoracyjnego 
sztyletu, który mam obowiązek nosić jako urzędnik Imperium. Teraz wiemy, że gdy 
wkraczałem na salę, był już w gardle pańskiego delegata – na jego twarzy znów pojawił 
się nieadekwatny półuśmiech.

Ran’gho najchętniej zakułby imperialnego bufona i na miejscu skazał za zabójstwo 
pierwszego stopnia. Był niemal pewny, że ambasador nie przybył tu, aby negocjować 
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pokój, ale… by znaleźć powód do kontynuowania wojny. Wszyscy wiedzieli, że Impe-
rium czerpie z niej duże korzyści gospodarcze, walcząc na cudzych planetach z pomocą 
droidów bojowych, których brak dotkliwie dawał się we znaki Republice. Na planetach 
Imperium ludzie żyli długo i dostatnio, więc chociaż oficjalnie cesarz pragnął pokoju 
z Republiką, to ambasador mógł należeć do jednego ze sprzeciwiających się mu stron-
nictw. Do zerwania zawieszenia broni starczyłby pretekst o znacznie mniejszej randze, 
ale najwyraźniej ważne było, aby to Republika wystrzeliła pierwsza. Wtedy Imperium 
oskarży nas o zabójstwo swojego własnego delegata, nieważne, jak nielogiczne by to 
nie było w obecnej sytuacji strategicznej – myślał ochroniarz. Ale nie mógł aresztować 
ambasadora, póki nie będzie miał konkretnych dowodów.

– Po pańskich odpowiedziach wnioskuję, że nie poczuwa się pan do żadnej odpowie-
dzialności za to morderstwo – oznajmił chłodno. – Pozwoli pan więc moim ludziom na 
zebranie logów z holo każdego członka pańskiej eskorty, prawda? – Ran’gho przekrzy-
wił lekko głowę i zmrużył oczy o pionowych źrenicach. – W tym oczywiście pańskiego.

– Naturalnie – odparł ambasador. Na jego twarzy wciąż widniał irytujący półuśmiech.
– W takim razie opuszczę teraz pana – Ran’gho wstał i bez kurtuazyjnego ukłonu, 

lecz z absolutnie nieuprzejmym pośpiechem wyszedł z pomieszczenia. Na zewnątrz 
już czekał żołnierz z jego oddziału. Podał mu płytkę z danymi. Przeźroczysty dysk 
grubości ludzkiego włosa zawierał staroświecko, magnetycznie zapisane logi z holo 
każdego żołnierza Republiki w odciętej strefie. Komputer pokładowy stacji był wy-
starczająco potężny, żeby obliczyć i przewidzieć każdy ruch każdego mięśnia każdej 
obecnej w strefie osoby, niezależnie od tego czy był gadem, czy człowiekiem. Holo 
to nie jedynie osobisty komputer i poręczny komunikator. Łączy się bezpośrednio 
z systemami statku i odczytuje fale mózgowe użytkownika. Zapisując je, synchronizuje 
czas do atomowego zegara znajdującego się w centrum galaktyki. Jedno drgnięcie 
atomu cezu, kilkukrotna poprawka obliczeniowa związana z teorią względności i opóź-
nieniem w przesyle sygnału, i w końcu informacja o wysłaniu przez ośrodek ruchu 
elektrycznego impulsu wzdłuż ścieżek nerwów może zostać zapisana, i precyzyjnie 
zindeksowana. Margines błędu? Sekunda w ciągu wieku wszechświata.

Ran’gho przeszedł korytarzami na przeciwległy koniec strefy, do prywatnej kwatery 
delegata. Tam znajdował się jedyny w odciętym sektorze terminal dostępu do systemów 
stacji. Ochroniarz zastanawiał się, kto wymyślił, że właśnie ta część stacji idealnie 
nada się do przeprowadzenia negocjacji na najwyższym szczeblu. Prawdopodobnie 
zadecydowało okno w podłodze, stwierdził.

W pokoju delegata panował niemalże idealny ład. Sterylnie czysty stół. Hologra-
ficzny mapnik stojący na jego krawędzi w tej chwili wyświetlał jedynie domyślny 
wygaszacz, pokazując w czasie rzeczywistym rozszerzanie się granic wszechświata 
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na przemian z obrazem echa wielkiego wybuchu. Idealna biel ścian raziłaby oczy, 
gdyby jedynym źródłem światła nie była niewielka lampka nad biurkiem, dająca 
delikatną zieloną poświatę. Oświetlała niemal wyłącznie terminal dostępu. Przy nim 
znajdował się też jedyny element zaburzający świętą harmonię pomieszczenia. Kubek 
z niedopitą kawą przyprawową, którą Ran’gho dobrze znał jako ulubiony napój dele-
gata. Ochroniarz odstawił go na stół, zakłócając holograficzną projekcję, a sam usiadł 
przy terminalu. Gdy biometryczny skaner wykrył jego obecność, ekran rozjarzył się 
blaskiem. Skan siatkówki, struktury naczyń krwionośnych i autoryzacja przez holo 
pozwoliły mu uzyskać dostęp do systemu. Położył przeźroczysty dysk na czytniku. Po 
kilku sekundach wysunęła się magnetyczna głowica, omiatając dysk szybkim ruchem 
i wczytując wszystkie dane do systemu. Piętnastowarstwowa kompresja sprawiała, że 
na małym kawałku tworzywa mieściło się ich prawie sto petabajtów.

Gdy komputer wydał ciche piknięcie, oznajmiając gotowość do pracy, Ran’gho 
wyświetlił w powietrzu laserową klawiaturę oraz pulpit i zaczął szybko przebierać 
palcami. Znał system na wylot, więc zlecenie niezbędnych obliczeń nie zajęło mu 
długo. W momencie, gdy podał komputerowi wszystkie wymagane parametry, usły-
szał pukanie do drzwi. Otworzył je poleceniem z terminala. Wszedł przez nie jeden 
z żołnierzy w towarzystwie ambasadora Imperium.

– Kha, mam logi z holo wszystkich członków delegacji Imperium – odezwał się 
gad. – A ambasador nalegał, by wręczyć je panu osobiście.

– Oczywiście – powiedział przedstawiciel Imperium, patrząc wyniośle na żołnierza. – 
Muszę dopilnować, by nie zostały zafałszowane, a jestem pewny, że Republikanie 
podjęliby taką próbę – zmierzył obu Reptilian chłodnym spojrzeniem. Podszedł 
do terminala i położył identyczny z poprzednim, przeźroczysty dysk na czytniku. 
W milczeniu obserwował wysuwającą się głowicę, a potem Ran’gho wczytującego 
dane do systemu. Gdy terminal znów wydał ciche piknięcie, ambasador z zadowole-
niem pokiwał głową i wyszedł z pomieszczenia, na progu obracając głowę i ponownie 
obdarzając ochroniarza i żołnierza chłodnym spojrzeniem.

Ran’gho przez chwilę siedział i myślał nad jego motywami. Ambasador naprawdę 
dążył do wywołania konfliktu. Sprzeczne zachowanie w obecności różnych osób, 
jakby chciał je sprowokować do działania, przyspieszyć odkrycie prawdziwego spraw-
cy morderstwa i zapobiec zatuszowaniu całej sprawy. Jednak nie udawało mu się to, 
ochroniarz wydał całemu oddziałowi rozkazy zachowania spokoju za wszelką cenę 
i był pewny, że ich dochowają. On sam dał się sprowokować, ale jedynie do myślenia 
głębiej. W końcu pokręcił głową. Dopiero w tym momencie zauważył, że od dobrych 
kilku minut żołnierz czeka na dalsze rozkazy, posłusznie stojąc w milczeniu obok drzwi. 
Odprawił go krótko, a sam ponownie wprowadził parametry symulacji i uruchomił 
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obliczenia. Aproksymacja wskazała trzydzieści sekund jako czas ukończenia. Jak się 
okazało, myliła się o całe dwie sekundy. Ochroniarz komendą zaczął odtwarzanie 
symulacji na mapniku. Uważnie przyglądał się ruchom odtworzonym z milionów 
linijek danych. Nie koncentrował się na szczegółach, starał się objąć umysłem całe 
pomieszczenie naraz. Nie zauważał jednak nic szczególnego. Podszedł do terminala 
i poleceniem przewinął symulację do kilku sekund przed zgaśnięciem świateł, i wzno-
wił odtwarzanie. Znowu skupił się na holograficznym obrazie. Nagle dostrzegł coś 
nietypowego. Dziwny ruch ręki stojącego przy wejściu do sali żołnierza Imperium. Nie 
mógł jednak dostrzec jej dokładnie. Zaklął pod nosem, szybko przestawił zakłócający 
projekcję kubek na podłogę i przewinął do tyłu. Obserwował. Tym razem dokładnie 
widział dłoń żołnierza, sięgającą do pasa ambasadora i delikatnie coś obejmującą. 
Coś, co musiało być reprezentacyjnym sztyletem. Ran’gho obserwował z niemym 
podziwem, jak subtelnym ruchem sztylet zostaje podany kolejnej osobie, i kolejnej, 
i kolejnej. A ostatnia z nich, żołnierz stojący tuż koło ambasadora, unosi ją nieco 
i wykonuje szybki ruch nadgarstkiem, wyrzucając zabójcze ostrze ku celowi. Milise-
kundy później ambasador pada na ziemię, rękoma sięga szyi. Jego sylwetka zmienia 
w symulacji kolor na czerwony, symbolizując odniesione obrażenia, a obok wyświe-
tliło się okienko z parametrami życiowymi. Ran’gho jednak przerwał odtwarzanie 
machnięciem ręki. Holograficzna projekcja rozwiała się jak dym, ale nie zwrócił na 
to uwagi. Dokładnie wiedział co zrobić.

Kilkanaście minut później energicznym krokiem wszedł do reprezentacyjnej sali, 
uprzednio zamkniętej jako miejsce zbrodni. Wcześniej kazał zgromadzić tu wszystkich 
obecnych w strefie. Teraz gromada żołnierzy dwu armii stała ramię w ramię, otacza-
jąc zakryte termicznym kocem ciało delegata. Ran’gho klasnął w dłonie, starając się 
zwrócić ich uwagę, ale nikt się nawet nie odwrócił.

– Podejdź tu, kha. Podejdź i zobacz – usłyszał głos ambasadora, stojącego pośrodku 
kręgu, obok ciała delegata. Ochroniarz przepchnął się między dwoma żołnierzami 
Republiki i podszedł do odzianego w togę reprezentanta Imperium.

– Nie musisz heroicznie przyznawać się do winy – powiedział ambasador. Gdy 
Ran’gho spojrzał mu w oczy, ujrzał w nich iskierkę rozbawienia. – Chciałem stworzyć 
tu pretekst do kontynuowania wojny, ale okazało się, że casus belli stworzył się sam.

– Nie rozumiem – odpowiedział Ran’gho. Obrócił się i podszedł do jednego z żołnie-
rzy. Ten nie poruszył się, nawet zawołany po imieniu. Ochroniarz spojrzał w jego oczy. 
Zobaczył tylko puste, rozszerzone źrenice. Sprawdził pozostałych. Wszędzie to samo.

– Spójrz w dół, kha. – powiedział powoli ambasador. – Wtedy mnie zrozumiesz.
– Co im podałeś? – spytał chłodno Ran’gho. – Mów, co, dlaczego?! – ostatnie słowa 

wykrzyczał.
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– Spójrz w dół – ambasador tylko powtórzył słowa. Ochroniarz potrząsnął z irytacją 
głową i popatrzał przez panoramiczne okno. I zrozumiał.

Alad V, planeta opromieniona blaskiem jaśniejszym od tysiąca słońc. Już wkrótce 
zmieni się w planetę jałową. Pełne życia oceany wyparują, ląd stanie się jałowy. Kolejny 
świat zniszczony przez bezlitosną wojnę.

– To nie ja – powiedział ambasador, w jego głosie słychać było zmęczenie. – To 
nie są bomby Imperium, Republiki też nie. W ciągu ostatnich godzin miał miejsce 
przewrót, spośród obu armii wyłoniła się nagle trzecia frakcja. Dodatkowy gracz. 
I najwyraźniej postanowił on przerwać negocjacje pokojowe raz na zawsze – westchnął 
cicho. – Za kilkanaście sekund dotrze tu fala uderzeniowa z wybuchu, który właśnie 
obserwujemy. Jakieś ostatnie słowa?

– Ambasadorze… – Ran’gho mówił głośno, przebijając się przez narastający 
szum. To skwierczały obwody stacji, wystawione na działanie potężnych impulsów 
elektromagnetycznych.

– Prowadzenie tej gry z panem to była czysta przyjemność – wykrzyczał, aby roz-
mówca na pewno go dosłyszał. Ochroniarz zobaczył jeszcze, jak przedstawiciel Im-
perium kiwa powoli głową.

A potem wszystko ucichło i utonęło w blasku.





Krwawa tęcza
◆ 

Aleksandra Roguz

W pokoju panowała nieprzenikniona cisza, a trzy pary przekrwionych oczy 
wpatrywało się w postać naprzeciw nich. Od wyniku tego spotkania miało 

zależeć czy blond włosa piękność wróci dziś do swego domu cała i zdrowa. Detektyw 
postępował ostrożnie nie chcąc rozwścieczyć swych rozmówców, jednak czuł że musi 
wziąć fajkę do ust by nie zwariować. Przeklinając nieznośny nawyk, spojrzał ostatni 
raz w oczy całej trójce.

– Zapytam po raz ostatni. Gdzie jest Złotowłosa, Mamo Miś?
Młody niedźwiadek najeżył się, chcąc bronić rodzicielki, gdy nagle powstrzymał 

go Tata Miś. Bura niedźwiedzica spuściła wzrok i w końcu przemówiła;
– Jest w piwnicy. – wyjąkała i zalała się łzami – Chciałam tylko mieć kogoś do po-

mocy. Wie Pan jak trudno jest znaleźć w tych czasach pomoc kuchenną?
– Rozumiem Panią, jednak niewolnictwo pozostaje nadal zakazaną praktyką.
Podszedł do klapy ukrytej w podłodze i otworzył ją ukazując zebranym małe po-

mieszczenie piwniczne. Otoczona półkami z przetworami na taborecie siedziała 
wychudzona dziewczynka obierająca ziemniaki. Nawet nie zwróciła uwagi na to, 
że jest obserwowana dalej wykonując swą żmudną pracę. Detektyw Maluch wyjął 
znienawidzoną fajkę na bańki mydlane i wypuścił kilka sztuk, a odgłos ich pękania 
koił jego nerwy.

Następnie zastukał trzy razy w okno, dając znak policji otaczającej chatkę trzech 
misiów. Gdy mundurowi uwijali się przy aresztowanych i Złotowłosej, zadzwonił te-
lefon Malucha. Był to oczywiście Szef wzywający go do nowej sprawy ze świata bajek.

Mężczyzna poprawił szyty na miarę garnitur oraz założył kapelusz po czym wsiadł 
do swego chodzika i skupił się całkowicie na drodze. Detektyw Maluch miał już 4 lata, 
a proporcje nadal półtorarocznego dziecka, lecz nadrabiał to inteligencją, wiedzą 
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i przede wszystkim minom. Był doświadczony w swym zawodzie i uchodził za naj-
lepszego w okręgu siedmiu gór i siedmiu lasów.

– Siadaj Maluch.
Mężczyzna usiadł na dziecięcym krzesełku przodem do Szefa. Widać, że był nie 

w humorze. W gabinecie unosił się smród brudnej pieluchy, a na śliniaczku wielkiego 
grubego bobasa wciąż były resztki deseru. Wszystko mówiło za tym, że lepiej go dziś 
nie denerwować skoro nawet ciasto czekoladowe nie pomogło.

– Co mi dziś powiesz, co? – zapytał swego podwładnego, moszcząc się wygodniej 
na swym krzesełku do karmienia,

– Misie zrobiły z Złotowłosej pomywaczkę, a … – mówił spokojnie detektyw, gdy 
szef mu przerwał,

– Nie o to pytam, Maluch! Czy Ty patrzyłeś dziś na niebo?
– Nie, Szefie. Zwykle robię to w czasie popołudniowej drzemki. – odpowiedział 

powstrzymując się by nie sięgnąć po fajkę,
– To spójrz do cholery!
Maluch posłusznie podszedł do okna i zerknął przez zasłaniające widok ciemne 

żaluzje. Na zewnątrz panował spokój, a ulice zwyczajnie zatłoczone i głośne były 
całkowicie puste. Niebo jak zwykle ozdabiała wielka tęcza ciągnąca się przez cały 
świat bajek.

– Tęcza jest na miejscu, tylko ulice są dziwne puste. Może Kot w butach znów robi 
wyprzedaż ostatnich par…

– Maluch, nie wnerwiaj mnie! Jaki jest kolor tęczy?
– No.. a jaki może być Szefie? Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, 

granatowy i fioletowy. – wymienił detektyw z pamięci,
– Jak możesz tego nie widzieć?!? Tęcza jest koloru krwi! Ulice są puste bo mieszkańcy 

są przerażeni, a Ty nic nie robisz!
Maluch stał jak słup soli, starając się nie stracić fasonu i nie zdradzić się iż nie 

zauważył tak oczywistej sprawy. Odzyskując głos, zapewnił że rozwiąże tę sprawę 
i pognał do swego chodzika stojącego przed biurem agencji.

Kiedy dojechał nareszcie na koniec tęczy, znajdujący się na zielonym wzgórzu ujrzał 
spory tłum Leprikonów (wrednych Irlandczyków) i służby porządkowe zabezpieczają-
ce miejsce zbrodni. Nie musiał pokazywać odznaki, by znaleźć się jak najbliżej garnca 
z którego pochodziła tęcza. Zazwyczaj ogromne naczynie było wypełnione po brzegi 
złotymi monetami rudowłosych skrzatów. Była to cała fortuna rodu rudych karłów 
strzeżona przez dziedzica głowy rodziny, czyli najstarszego syna. Złoto oczywiście 
było zaczarowane i stąd pochodziła piękna tęcza krainy bajek, jednak do tej pory 
nikomu nie udało się go złupić.
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– Co tu mamy Bobi? – zapytał Maluch zwracając się do antropologa sądowego 
z agencji, który akurat pobierał odciski palców.

Dziecko w czarnych goglach i za dużym kitlu zacmokało dwa razy smoczkiem 
i wskazało detektywowi szczyt garnca. Mężczyzna stanął więc na palcach by obejrzeć 
jego zawartość. Z początku nie wiedział na co patrzy, gdy nagle z gęstej czerwonej 
mazi wyłoniło się oko o zielonej tęczówce. Bez wątpienia ciało zostało zmasakrowane, 
a następnie zmiksowane w ogromnym naczyniu. Wyjaśniony został więc krwawy 
kolor tęczy, jednak pojawiła się nowa sprawa. Okrutnego morderstwa.

Maluch sprawdził dokładnie miejsce zbrodni, a następnie polecił Bobiemu wysłać 
mu wyniki składu krwawej zupki, gdy tylko będą gotowe. Następnie udał się do ro-
dzinnej posiadłości Leprikonów w poszukiwaniu wskazówek.

Dom wielkiego rodu irlandzkich skrzatów, mieścił się niedaleko końca krwawej 
tęczy. Otoczony był wspaniałymi ogrodami, w środku których mieściła się ogromna 
posiadłość urządzona wedle najwyższych standardów. Ściany wręcz ociekały bogac-
twem, a tak licznej służby nie powstydziła by się sama Śpiąca Królewna.

Detektyw Maluch został przyjęty i przywitany z najwyższymi honorami i przed-
stawiony samej głowie rodu Leprikonów. Miał on imponującą rudą brodę sięgającą 
mu do pasa, a obrany był według najwyższych standardów w zielone szaty ozdobione 
złotymi guzikami. Na imię miał Sean, co znaczy „mądry i stary”, co bez wątpienia 
do niego pasowało patrząc na jego wiek i doświadczenie w prowadzeniu interesów. 
Zielone skrzaty zajmują się bowiem szeroko pojętą bankowością, przez co są bardzo 
cenni w społeczności postaci z bajek.

Po wymienieniu uprzejmości, detektyw postanowił przejść do rzeczy. Wyciągnął 
kolorowankę z kieszeni i kilka kredek, by robić notatki.

– Panie Sean, kto pilnował tej nocy garnca ze złotem?
– W nocy garniec jest ukryty w podziemiach, daleko przed oczami obcych. Z samego 

rana wynosi go grupa pomocników i stawia na wzgórzu, by tęcza mogła rozświetlić 
naszą krainę. Przez cały czas pilnuje go wtedy dziedzic mego rodu – Liam. – mówił 
spokojnie starzec, gdy jego głos zadrżał – Ale teraz mój syn i fortuna przepadła bez 
wieści, a jedyne co mi zostało to barszcz ze zwłok w naszym zaklętym garncu.

– Bardzo Panu współczuje, ale czy może Pan powiedzieć w jaki sposób jest on 
zaklęty? – dociekał Maluch,

– Cóż, jest on przekazywany w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie od wieków 
wraz z całą fortuną, dlatego musieliśmy go należycie zabezpieczyć. Otoczyliśmy go 
zaklęciami ochronnymi, dzięki którym nikt z poza naszego rodu nie może dotknąć 
złota. Gdyby to zrobił moc garnca pochłonęła by jego duszę, a ciało zostało by znisz-
czone. Nie możliwa jest więc kradzież złota, chyba że przez osobę z naszego rodu.
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Detektyw już chciał zadać pytanie czy któryś z Leprikonów mógłby zdradzić rodzi-
nę, lecz skrzat uciszył go ręką. Widać było, że przyzwyczajony jest do wykonywania 
poleceń.

– Zapewniam Pana, że to rodzinny biznes i każdy z nas dostaje godziwe wynagro-
dzenie, więc nie ma między nami jakichkolwiek sporów! Żaden z nas nie zdradził by 
rodziny chcąc się wzbogacić!

Więcej pytań nie dane było dane zadać Maluchowi, gdyż zrozpaczony Sean, nie 
był w stanie kontynuować rozmowy po tak silnych wrażeniach. Detektyw opuścił 
posiadłość w milczeniu.

Mężczyźnie nie mógł się zastanowić nad zdobytymi właśnie informacjami, gdyż 
znów zadzwonił telefon. Szef poinformował go, iż czeka już na niego kolejna zbrodnia, 
tym razem w domu Śnieżki i 7 krasnoludków. Powstrzymał chęć sięgnięcia po fajkę 
i ruszył chodzikiem w wyznaczone miejsce.

Było tam pełno policji, oczywiście nie mogło tam zabraknąć także i Bobiego. Skrom-
ny leśny domek w środku puszczy nie wyglądał inaczej niż zwykle, nie licząc żółto 

– czarnej taśmy zabezpieczającej miejsce zbrodni. Maluchowi wydało się dziwne, że 
krasnoludy wydobywające drogocenne kruszce ze swej kopalni nie stać na coś bardziej 
wystawnego, ale uznał to kwestią gustu gospodyni.

Udało mu się wypytać kilku policjantów o szczegóły sprawy. Okazało się bowiem, 
że dzięki anonimowemu zgłoszeniu dowiedziano się o całym zajściu. Gdy zjawiła się 
policja domek był pusty, krasnoludki pojawiły się dopiero po godzinie twierdząc, że 
wracają z kopalni. Z braku innych podejrzanych, zostali zatrzymani do wyjaśnienia 
sprawy.

W środku kłębiło się od speców z agencji, więc dopiero po chwili Maluchowi udało 
się dotrzeć do stojącego pod jedną ze ścian antropologa sądowego. Zbierał on właśnie 
próbki wymazu z wysmarowanego krwią boku domu. Dzieciak zacmokał kilka razy 
smoczkiem co detektyw potraktował jako wyraźny znak że nie powinien tu teraz 
przeszkadzać. Posłusznie wyszedł na zewnątrz i uruchomił fajkę z bańkami.

Na ławeczce przed domkiem siedziało siedmiu krasnoludków skutych kajdanka-
mi pilnowanych przez kilku mundurowych. Nim śledczy zadał im pierwsze pytanie, 
powiedzieli równie chórem;

– Nikogo nie zabiliśmy!
– Ale spokojnie Panowie, jeszcze nikt was nie oskarża.
– Jeszcze? To czemu jesteśmy w kajdankach?
– Bo z tego co mi wiadomo byliście jedynymi osobami, które były w pobliżu miejsca 

zbrodni.
– My byliśmy w kopalni, to Śnieżka była w domku.
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– Zasłaniacie się kobietą, nie ładnie Panowie.
– To służka nie kobieta, powinna się cieszyć że ma gdzie mieszkać!
– Służka mówicie?
Widać było, że detektyw Maluch w końcu wpadł na odpowiedni trop.

– Panowie – zwrócił się do policjantów pilnujących krasnali – Zaprowadźcie proszę 
całą siódemkę do środka, ale wcześniej wyprowadzić mi cala resztę.

– Ale..
– To jest rozkaz.
Nie często posługiwał się swoją pozycją, ale miał już dość krwi na dziś i chciał 

skończyć swą kolorowankę w domowym zaciszu. Kiedy już wszystko było gotowe 
wszedł do środka. Widać było że krasnoludki usilnie starają się zachować obojętność, 
jednak wciąż powtarzały ten sam błąd. Każdy z nich kątem oka spoglądał na klapę od 
wejścia do piwnicy. Wokół nie go nie było jakichkolwiek śladów, więc nic dziwnego 
że śledczy jeszcze tam nie zaglądnęli.

Chowając fajkę, detektyw chwycił oburącz za obręcz drzwi do ukrytego schowka 
i pociągnął je w górę. Sam widok wewnętrznej strony klapy upewnił go, że znalazł 
ciało z którego pochodziła krew ze ściany.

Wychodząc rzucił tylko do Bobiego że rano chce już mieć wyniki obu sekcji zwłok 
na swym biurku, po czym wrócił do domu by odpocząć po długim dniu.

Poranek po nocy spędzonej na kolorowaniu nie należał do najprzyjemniejszych, 
jednak Maluch był gotów na kolejny dzień pełen pracy. Na jego biurku w agencji już 
od samego rana znajdowały się potrzebne wyniki, zeznania świadków i różne dowody. 
Zadaniem detektywa było już tylko wskazanie sprawcy i ustalenie biegu wydarzeń. 
W tym celu jednak udał się wraz z aresztowanymi do posiadłości Leprikonów.

W sali gdzie ostatnim razem spotkał się z głową rodu, zgromadził wszystkich po-
trzebnych mu podejrzanych, świadków i specjalistów. Nawet Szef zasiadł w świeżej 
pieluszce, by wysłuchać jego ostatniego werdyktu. Wszyscy czekali w idealnej pełnej 
napięcia ciszy, by wysłuchać wyjaśnienia dwóch najgłośniejszych zabójstw świata bajek.

Detektyw Maluch nie spieszył się. Wydobył fajkę z garnituru i zdjął kapelusz, tak 
jak każą dobre maniery. Zajął miejsce, a gdy już miał pewność że wszyscy patrzą na 
niego, rozpoczął swój ostateczny monolog.

– Rodzina Leprikonów szczyci się swą fortuną od wielu wieków i pomnaża ją sukce-
sywnie rozwijając się w dziale bankowości. Krasnoludki natomiast wydobywają drogo-
cenne kruszce z głębin swej kopalni. Jednak ostatnio dział jubilerstwa zmniejszył swe 
nakłady, gdyż zaczęło im brakować klejnotów do obróbki. Złoże krasnoludów zostało 
wyczerpane, a znalezienie kolejnego pochłonęło ich wszystkie oszczędności. Nie mogli 
przez to wyremontować swej leśnej chatki, a co dopiero zacząć wydobycia w nowym 
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miejscu. Stojąc na skraju bankructwa zwrócili się o pomoc do głowy rodu irlandzkich 
skrzatów, który jednak odnowił im pożyczki ze względu na mała zdolności kredytową. 
Nie przewidział jednak, iż jego własny dziedzic wbrew woli ojca zechce pomóc pięknej 
Śnieżce i uchronić ją przed ubóstwem. Rannikiem po umieszczeniu garnca na miejscu 
przez pomocników, odczekał chwilę i wyjął jego zawartość przekazując co do jednaj 
monety Śnieżce. Niestety zostali oni zauważeni przez Seana. Przerażona dziewczyna 
potknęła się i wpadła do pustego garnca, a moc w nim zaklęta unicestwiła jej dusze 
i zmasakrowały ciało. Liam uciekł wraz ze złotem w obawie przed gniewem surowego 
ojca. Udało mu się dotrzeć do domku krasnoludków, jednak przedtem ukrył złoto 
gdzieś w lesie. Myślał że „przyjaciele” księżniczki pomogą mu w potrzebie, lecz tak 
się nie stało gdyż od początku mieli oni inny zamiar. Chcieli zagarnąć złoto dla siebie 
i opuścić na zawsze krainę bajek a winę zrzucić na Śnieżkę. Jednak bez dziewczyny 
i fortuny nie byli w stanie nic zrobić. Ich ostatnia deska ratunku było znalezienie 
ukrytego złota, a to mógł im ułatwić tylko Liam. Chłopak po poznaniu prawdy nie 
chciał współpracować, więc użyli tortur by wydobyć z niego prawdę. Nie uległ, gdyż 
wciąż był wierny ojcu i rodzinie. Bez silne krasnoludki pozostawiły go w swym domku 
i wyruszyły na samotne poszukiwania. Ranny Leprikon wiedział, że nie pozostało mu 
już wiele czasu więc nadal wiadomość gdzie szukać jego ciała, na więcej nie starczyło 
mu sil. Siedmiu niziołków po bezowocnych poszukiwaniach, wróciło by jeszcze raz 
przesłuchać irlandzkiego skrzata. Widząc ciało i porzucony telefon, wpadli w panikę. 
Zaczęli zmywać ślady krwi z podłogi i mebli, a ciało ukryli w piwnicy. Wybrali to miej-
sce bo tam też przetrzymywali biedną Śnieżkę, którą traktowali jak swą niewolnicę. 
Nie starczyło im jednak czasu by umyć ścianę, gdyż policja była tuż tuż. Uciekli więc 
do lasu, by wrócić po godzinie mając alibi iż byli w kopalni. Jakieś pytania?



Zbrodnia
◆ 

Karolina Rydygier

I

– Ciekawe, jak to jest, co? – Zerknąłem na Jareda – tak po prostu bierzesz nóż, czy 
tasak i kroisz całą swoją rodzinę w kawałki? Jakim trzeba być człowiekiem?.

Nastała cisza, którą przerwało jego głośne westchnienie. – Nie wiem, stary, ale 
popatrz na niego. Widać, że coś z nim jest nie tak.

Spojrzałem. Za szybą siedział, skuty w kajdanki, na pierwszy rzut oka normalny 
facet. Gdybym spotkał go na ulicy, nawet do głowy by mi nie przyszło, że jest zdolny 
do czegoś takiego. Jednak, kiedy spojrzał mi głęboko w oczy, zobaczyłem w nich 
szaleństwo. Coś, co go spętało, uwięziło w jego własnym ciele. Coś, co odebrało mu 
świadomość i pchnęło do poćwiartowania żony i bezbronnego dziecka. Ale on sam 
wyglądał na bezbronnego, nieobecnego. Jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, wy-
glądał, jakby w tym wszystkim stał się swoją własną ofiarą. Po wszystkim po prostu 
usiadł na fotelu i zapalił papierosa wśród, rozrzuconych dookoła, pokrojonych ciał 
swoich najbliższych. Kiedy dotarliśmy na miejsce, był spokojny, jakby na nas czekał. 
Nie protestował, kiedy zakuwałem go w kajdanki. Nie powiedział nawet słowa. To 
czyniło go jeszcze bardziej, w moich oczach, obłąkanym i zagubionym.

– Stary… – moje przemyślenia przerwał głos przyjaciela – kończymy na dziś zabawę 
w policję, podrzucić Cię?

– Jasne.

II

Nie wiem, która godzina, świta, więc nie opłaca mi się już zasypiać. Słyszę, jak obok 
mnie spokojnie oddycha kobieta mojego życia. Myślę o synu, który śpi za ścianą 
i w jednym momencie przed oczyma mam obraz ostatniej interwencji. Ten cholerny 
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facet nie może wyjść z mojej głowy, jakby zaczarował mnie spojrzeniem, przeniknął 
wgłąb mnie, myślę o nim w dzień i noc, to jakaś paranoja, której nie potrafię w żaden 
sposób wytłumaczyć.

– Dalej o tym myślisz? – Monica wtuliła się we mnie, głaszcząc moje ramię.
– Nie. – Pocałowałem ją w czoło i poszedłem zapalić papierosa. W rzeczywistości 

byłem coraz bardziej przekonany, że go znam, że go rozumiem. Że coś mnie z tym 
zwyrodnialcem łączy.

III

– Twoja kawa – Jared podał mi wielki, gorący kubek, wsiadając do radiowozu.
– Dzięki, stary. – Wziąłem łyk. – Nie spałem całą noc.
– Ja też. Wiesz, męczy mnie ta piątkowa interwencja, mam wrażenie..
– Jakbyś go znał, rozumiał, był w jego skórze? – przerwałem mu. Spojrzał na mnie 

zmęczonymi, czerwonymi oczami.
– Dokładnie, stary, z ust mi to wyjąłeś. Ale to nie jest najgorsze, wczoraj, patrząc 

na swoją rodzinę… – zamilkł na chwilę, jakby się wahał, czy to co powie nie zostanie 
uznane za wariactwo – … wyobrażam sobie, jak ich, kurwa, kroję. – Spojrzałem na 
niego, ale odwrócił głowę w drugą stronę.

– Takie zalety naszej pracy. – Powiedziałem, chcąc urwać ten nieprzyjemny temat. 
– Nie pierwsza i nie ostatnia poćwiartowana rodzina, którą było nam dane zobaczyć.

– Jedź już. Nie chcę o tym rozmawiać.
Cholera, to samo wyobrażałem sobie wczorajszej nocy. Odbija mi.

IV

– Mógłbyś? – Spytała Monica, podając mi w korytarzu torby z zakupami, po czym 
gorącymi ustami zostawiła czerwony ślad na moim policzku. – Jak minął dzień?

– Dobrze. Co na obiad? – Zapytałem.
– Zaraz coś upichcimy. Pokroisz warzywa? – Na zachętę złożyła na moim policzku 

kolejny pocałunek i poszła do łazienki, a ja zabrałem się za gotowanie.
Usłyszałem tuptanie, coraz głośniejsze. Uśmiechnąłem się pod nosem. Nasz mały 

Kajtek wrócił ze szkoły, odwróciłem się więc, żeby go przywitać i zamarłem w bezruchu.
Nie spodziewałem się, że będzie tak blisko, że rzuci mi się na szyję. Zapomniałem, 

że w dłoni trzymałem nóż. Poczułem jego ciepłą krew na ciele i…
…ogarnął mnie spokój, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie czułem.

V

– Tato? – Usłyszałem złamany, niepewny głos dziecka. Ocknąłem się. Nóż leżał 
na ziemi, a oni oboje wpatrywali się we mnie oczami większymi nawet, niż pięć 
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złotych. Czułem wyraźnie, że oprócz nas był tu ktoś jeszcze… Duch ten wypełniał 
przestrzeń… wypełniał mnie… Ale przecież nie ma duchów! Inny… niematerialny 
świat nie istnieje… duchów nie ma! Nie można być dwoma osobami jednocześnie… 
Nie można…

– Co się stało?
– Kochanie.. – Zaczęła Monica, głaszcząc Kajtka po głowie – Dziecko się boi. Przy-

biegło się przywitać, a Ty upuściłeś nóż na ziemię i kompletnie odciąłeś się od świata. 
Stałeś jak wryty przez pięć minut i wyglądałeś jak naćpany lub niespełna rozumu… Co 
Ty do cholery robisz?! – Spytała, lekko już poirytowana, gdy zobaczyła, jak oglądam 
swoje dłonie w poszukiwaniu śladów krwi, której ciepło wciąż jeszcze na nich czułem.

Nie wiedziałem, co powiedzieć, więc nie powiedziałem nic.
I wyszedłem.
Myśli kłębiły się w mojej głowie i były intensywne jak nigdy. Wciąż czułem spokój, 

choć nie potrafiłem zrozumieć, co właściwie się stało. Przecież byłem tam, na rękach 
trzymałem martwego syna, jego krew rozlała się na moje ubranie, a po sekundzie 
znalazłem się w zupełnie innej sytuacji. Nagle, pierwszy raz w moim całym życiu, 
poczułem się, jakbym miał de ja vu. Jakbym to już kiedyś przeżył, jakby te zbrodnie, 
z którymi miałem przez cały ten czas do czynienia, nie ważne, czy urojone, czy praw-
dziwe, w jakiś sposób się ze sobą łączyły, tworząc układankę. Jak puzzle. Tylko cały 
czas brakowało mi kawałków, żeby dostrzec, jaki obraz układam. To, co do tej pory 
widzę to mężczyzna o szalonych oczach i moje martwe dziecko. Czy byłem duchem 
samego siebie? Przecież to absurdalne… Duch???… samego siebie….

Jedna tylko rzecz nie daje mi spokoju. Jutro znów spojrzę mu w twarz i boję się, że 
ten wzrok pochłonie mnie, jak czarna dziura. Spośród wszystkich interwencji, mniej 
lub bardziej okropnych, ta wydawała mi się znajoma, jakbym już kiedyś ją przeżył. 
Miałem przeczucie, że nic już w moim życiu nie będzie normalne.

VI

– Jesteś pewien, że chcesz się tego podjąć? – zapytał łagodnie Jared – Nie wyglądasz 
najlepiej, może powinieneś wziąć dzień wolny?

– Chcę to mieć za sobą. Muszę z nim porozmawiać. Mogę liczyć na to, że nikt się 
nie dowie? – W odpowiedzi dostałem jedynie pęk kluczy i współczujące spojrzenie.

Jego cela mieściła się w miejscu, które nazwaliśmy hadesem. Trafiali tam Ci, których 
zbrodnie mogłyby być inspiracją do horrorów i filmów grozy dla ludzi o mocnych 
nerwach. Stanąłem przed drzwiami. – Mam jeszcze wybór – pomyślałem. Ale od 
początku wiedziałem, co wybiorę. Przekręciłem klucz i zamknąłem za sobą drzwi.

Siedział na łóżku i spoglądał w okno. Poluzowałem guziki munduru, obleciał mnie 
zimny pot. Zacisnąłem pięści i zęby. Znów wrażenie, że na mnie czekał. Znów. Jakby 
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się spodziewał, jakby znał przebieg dokładnie każdego dnia, jakie życie ma mu do 
zaoferowania. Odwrócił się.

– Witaj. – Powiedział.
Nie wiedziałem, co zrobić. Kiedy przemówił, czułem, jakby niewidzialna pętla zaci-

skała mi się na szyi. – Witaj. – Odpowiedziałem. Jego szalenie spokojne oczy patrzyły 
prosto w moje, a ja się temu poddawałem. Dziwnie znajome uczucie. Uśmiechnął się.

– Znam Cię doskonale. Jesteś Derek, masz żonę Monikę i pięcioletniego synka, 
Kajtka. Mieszkacie w jednorodzinnym domku i od kilku dni masz wizje. Widzisz ich 
śmierć, prawda?

– Zamknij się.
– Widzisz ją, Derek. I będziesz ją widzieć aż do usranej śmierci. – Zaskoczyło mnie 

to, że ktoś taki jak on jest w stanie tak powiedzieć. Całe uczucie zrozumienia i empa-
tii, jaką darzyłem go, mimo tego co zrobił, prysło jak mydlana bańka. – Będziesz co 
noc budził się i widział, jak dusisz żonę. Rano poderżniesz synowi gardło. To będzie 
wracać i wracać, cały czas, aż w końcu ich zabijesz. Zabijesz ich, Derek. Zastanawiasz 
się, dlaczego jestem tak spokojny? Przez dwadzieścia lat miałem te wizje. Widziałem, 
jak stal zatapia się w malutkim ciele mojego dziecka setki razy. Znieczuliło mnie to, 
ich śmierć była dla mnie codziennością.

– A Ty, co widzisz? – Zapytałem, jakbym przejął cały jego spokój. – Poćwiartowane 
zwłoki swojej żony? Swoich dzieci? Powiedz mi, co do cholery jest nie tak z tą sprawą. 
Dlaczego nie daje mi ona spokoju, dlaczego tak na mnie wtedy patrzyłeś? Zobaczyłeś 
siebie we mnie? Chcesz, żebym stał się taki, jak Ty. – Nie wytrzymałem, złapałem 
za klamkę z zamiarem opuszczenia celi tego człowieka, o ile można go tak nazwać. 
Wtedy usłyszałem

– Jestem Tobą, Derek. Ty ich zabijesz.

VII

– Sprawdzałem dziesięć razy. Gdyby nazywał się tak, jak Ty, już dawno byś o tym 
wiedział. – Wiem, że Jareda męczyły moje misje, ale jako partner, któremu wiele razy 
ratowałem dupę, powinien wiedzieć, że wisi mi przysługę. – Poza tym, stary, to jest 
wariat. Może teraz powiedzieć, że jest z kosmosu, albo że Bóg kazał mu to zrobić. Nie 
wierzę, że to łykasz, ziomek.

– Słuchaj, nie zrozumiesz tego.
– Podróże w czasie nie są możliwe, ogarnij się.
– Okaże się, czy są. – Odparłem.
Po około godzinie szukania jakiejkolwiek informacji na temat tego mężczyzny, nie 

znalazłem niczego. Niczego, co mogłoby wskazywać na to, że naprawdę jest mną z przy-
szłości. Ani niczego, co mogłoby temu zaprzeczyć. Ale w końcu byłem na komendzie, 
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niedaleko musiałem szukać pomocy. Poszedłem więc do Marca, który zajmuje się 
cyberprzestępczością. Marc ma dostęp do darknetu. A w darknecie ukrywają się 
ludzie, którzy wiedzą, jak mi pomóc. Skontaktowałem się więc ze specjalistą od po-
dróży w czasie, Simonem.

VIII

– Mam wrażenie, że Cię już kiedyś spotkałem. – Simon miał głos jak mała, wy-
straszona dziewczynka. Dziwne, ludzi z darknetu zawsze wyobrażałem sobie, jako 
gruboskórnych gangsterów.

– Zostaw to dla siebie. Mam, jak do tej pory, przesyt wrażeń.
– Czyli chcesz przenieść się w przyszłość? Mogę spytać, po co?
– Żeby poćwiartować swoją rodzinę. – Odparłem.

IX

Otworzyłem oczy i spojrzałem na swoje dłonie. Były bardziej żylaste, zniszczone. 
Rozejrzałem się po mieszkaniu. – Tak myślałem. Naćpał mnie czymś i przywlókł do 
chaty. – Powiedziałem do siebie. – Co mi do łba strzeliło, żeby ufać ludziom z darknetu, 
którzy chcą mi fundować podróż w czasie..

Wstałem i przeciągnąłem się. Bolała mnie głowa, czułem się osowiały i zmęczony. 
Nie za bardzo rozumiałem jeszcze swoje położenie. Spojrzałem na godzinę i znów 
rozejrzałem się po mieszkaniu. O tej porze powinni być już dawno w domu.

– Monica? – Zawołałem – Kajtuś?!
Nikt nie odpowiadał. Strach ścisnął mi gardło. Wstałem z fotela, z ręki wyleciał mi 

papieros i wiedziałem już, co się stało, i co nadejdzie. Nie chciałem na nich patrzeć. 
Wbiłem więc wzrok w ścianę i odpaliłem następnego papierosa. Czekałem. Jakbym 
już kiedyś to robił.

Niebieskie światła oświetlały moją niewzruszoną twarz. Dźwięk sygnałów odbijał 
się w mieszkaniu głuchym echem. Nie mam już powrotu do przeszłości. I nie mam 
już przyszłości.

X

– Nie patrz mu w oczy.. – Powtarzałem sobie – Nie patrz mu w oczy… – Siedzia-
łem w pokoju przesłuchań skuty w kajdanki. Panowała głucha cisza. Nagle zza szyby 
usłyszałem cichą rozmowę:

– Ciekawe, jak to jest, co? Tak po prostu bierzesz nóż, czy tasak i kroisz całą swoją 
rodzinę w kawałki? Jakim trzeba być człowiekiem…





Śnieżka
◆ 

Monika Tańska

Te uczucia następowały kolejno – najpierw był strach i niepewność, kiedy matka 
zachorowała, potem rozpacz, kiedy zmarła. Po rozpaczy była bezradność. Kiedy 

cztery lata później ojciec postanowił ponownie się ożenić, wróciła niepewność, ale taka 
inna, niż ta, kiedy miała sześć lat i chorowała matka. Do niepewności doszło zwątpienie, 
potem brak zaufania. A kiedy przełamała się do macochy, a ta do niej, to ojciec zaczął 
chlać i zmieniać metresy w szybkim tempie. Macocha nie mogła się wyżyć na nim, 
bo to jednak król. Wyzywała się więc na niej i kolejne uczucia pojawiły się w sercu 
Śnieżki. A wśród nich dominował lęk. Przed tym, że zrobi coś źle, że czymś się narazi. 
Do tego kompletny brak pewności siebie. Na dodatek weszła w okres dojrzewania, jej 
ciało zaczęło nabierać krągłości. I to mocno złościło starzejącą się macochę.

Jakiś tydzień przed jej szesnastymi urodzinami na zamku odbywała się kolejna 
libacja. Ojciec, wielki brodacz o donośnym glosie i zachowaniu, w którym rubaszność 
mieszała się z wielką agresją, głośno stwierdził, że jego córka już dorosła i musi być 
kobietą. Wtedy do mozaiki jej uczuć doszło obrzydzenie. Obrzydzenie do ojca, do 
siebie i do całego otoczenia. Bo jak mogło być inaczej, skoro własny ojciec na oczach 
wszystkich swoich zapijaczonych przyjaciół rozerwał jej na piersiach sukienkę, kiedy 
ją całował i ślinił? A w oczach macochy nienawiść… I Śnieżka wiedziała już, że teraz 
będzie dla niej rywalką o względy ojca, że teraz będzie oskarżana o romansowania 
z własnym ojcem. Ojcem, do którego nie mogła już mieć żadnych pozytywnych uczuć.

Uratował ją wtedy Eryk, który był wielkim łowczym dworu. Po prostu podszedł, 
odepchnął króla, wziął Śnieżkę na ręce, uciekł z nią na dziedziniec, z którego szybko 
odjechali konno. Ona ciągle w tej rozerwanej sukience, on w stroju do polowania. 
Pędzili długo i daleko, aż dziwne, że koń tyle wytrzymał. Galopowali między drze-
wami, wypadli nagle na jakiś trakt i skręcili na południe, oddalając się od zamku. 
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Tętent kopyt roznosił się głucho wśród nocnej ciszy, echo odbijało się od olch i brzóz 
rosnących wzdłuż drogi. Śnieżka się bała, bardzo się bała. Kiedy patrzyła na szarość 
olch i biel brzóz oblewane światłem Księżyca, zdawało jej się jakby widziała tańczące 
królewny z jakiegoś leśnego królestwa. Zdawało jej się jakby słyszała glos potężnego 
leśnego władcy wołającego ją do siebie.

Powietrze robiło się coraz gęstsze i jakieś takie lepkie. Czuli się tak, jakby ktoś 
chciał spowić ich jakimś klejem. Eryk mocniej uderzył konia ostrogami i skierował go 
w boczną ścieżkę, która odchodziła od tej dziwnej drogi. Wspinała się ona nieco pod 
górę i po kilkuset metrach docierała do rozleglej polany, na której zobaczyli ognisko, 
ledwo widoczny w mroku duży wóz i dwóch mężczyzn. Dziwni byli to mężczyźni, 
niewysocy, średniego wzrostu człowiekowi sięgaliby może do łokcia, ale byli bardzo 
krępi i umięśnieni. Na głowach mieli skórzane hełmy, pod nimi krzaczaste brwi, per-
kate nosy i wielkie brody, spod których nie można było dostrzec ust.

Zatrzymali się. Zresztą, koń i tak nie miałby siły biec dalej. Jeden z tych dziwnych 
mężczyzn podniósł rękę i przemówił głębokim nosowym głosem:

– Jeśli chcecie, to zapraszamy do nas. Po waszym tempie i tym, jak panienka kur-
czowo trzyma się pana kubraka wnoszę, że nie pan rozerwał jej sukienkę – mówił 
głosem pozbawionym jakiejkolwiek emocji. – Tym bardziej nie mamy nic przeciwko 
waszemu towarzystwu.

Zeszli z konia, Śnieżka usiłowała zasłonić swoje piersi resztkami materiału, Eryk 
natomiast stał i patrzył z niepokojem na swoich dwóch gospodarzy.

– Jesteśmy gwarkami, jedziemy za robotą – powiedział drugi, tak samo beznamięt-
nym tonem.

– Jesteśmy też specjalistami od pozbywania się – dodał pierwszy.
– O tak, to zdecydowanie! – teraz drugi się zaśmiał. – Na przykład zaraz pozbędziemy 

pana kłopotów związanych z ziemskim bytowaniem, natomiast panienkę pozbędziemy 
przyodziewku i kto wie… Może nawet i cnoty. Jeśli jest.

Dopiero wtedy usłyszeli szmery za sobą. Wyszło jeszcze pięciu takich samych 
niskich brodaczy. A dalej wszystko toczyło się szybko – na Eryka spada jakaś pętla, 
skacze na niego kilku napastników, obezwładniają go, dwóch łapie Śnieżkę. Wkrótce 
Eryk siedział związany i jeden z mężczyzn trzymał go za głowę sycząc mu do ucha, 
że nie wolno zamykać oczu, że trzeba patrzeć na to, co się dzieje. A działo się coś 
strasznego.

Śnieżka nigdy potem nie była w stanie opowiedzieć o tym, co wówczas czuła, co 
myślała. Starała się uciec, nie mogła ciałem, to chociaż duszą. Ale ten ból, kiedy po 
kolei ją gwałcili, ten smród ich ciał i odzieży, to wszystko ją trzymało tam, na wilgotnej 
ziemi w lesie o kilka godzin drogi od rodzinnego zamku. Mimo wszystko, podczas 
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którejś z rzędu kolejki, kiedy dwóch trzymało Eryka, by patrzył i zmieniali się kolejno, 
zaczęła czuć obojętność. Jakby to już nie była ona.

Po kilku godzinach, kiedy już świtało, zostawili ją. Nawet nie była związana. I tak 
nie miałaby siły na choćby próbę ucieczki a oni doskonale o tym wiedzieli. Zostawili 
ją leżącą i podnieśli Eryka. Zakneblowali mu usta i ponieśli w stronę drzewa, pod 
którym znajdowało się wielkie mrowisko. Przywiązali go ciasno, całkowicie unieru-
chomionego nieco nad mrowiskiem i szybkimi ruchami toporka jeden z nich odrąbał 
mu stopy. Kiedy wracali mrówki już zaczynały go zjadać. Śnieżka patrzyła na to nieco 
obojętnie. To dziwne – wiedziała, że powinna być teraz przerażona, że powinna mu 
współczuć, ale nie była w stanie.

Dwóch krasnoludów przyniosło dużą szklaną skrzynię, jakby trumnę. Wsadzili ją 
do niej i umieścili pionowo na wozie. Wtedy widziała, że nie jest sama. Na wozie stały 
jeszcze 4 skrzynie, ale tylko dwie z nich były zajęte. W jednej stała piękna szczupła 
blondynka z niesamowicie długimi włosami, które nie tylko sięgały do jej stóp, ale 
zwijały się dokoła nich. Wyglądała zupełnie inaczej od Śnieżki, która miała bladą cerę, 
krótkie kruczoczarne włosy i dużo pełniejsze kształty. Natomiast lokatorka drugiej 
skrzyni nie była człowiekiem. Śnieżka zauważyła to dopiero po chwili, bo początkowo 
była pewna, że ma omamy. Ta akurat skrzynia była cała wypełniona wodą, w której 
unosiła się dziewczyna z burzą jaskrawo rudych włosów, niewielkimi piersiami i krą-
głymi biodrami, pod którymi nie miała nóg, ale rybi ogon.

Wędrowali tak po pograniczu, od wiosek do miast, od miast do klasztorów, od 
klasztorów do rycerskich kaszteli… Wszędzie, gdzie się zatrzymywali ściągały tłumy 
mężczyzn, którzy dokonywali szybkiej transakcji i brali jedną z nich – na godzinę, na 
noc, na kilkanaście minut. Zależało to tylko od zasobności portfeli. A że krasnoludy 
nie były wybredne co do klienteli, to czasami zdarzał się nawet jakiś żebrak, który za 
chwilę kobiecego ciała odwdzięczał się wykonaniem jakiejś pracy.

Nocami Śnieżka leżała, nigdy nie mogąc usnąć i zastanawiała się nad tym, dlaczego 
jest taka obojętna, dlaczego nie ma siły walczyć. Zastanawiała się też nad tym, dlaczego 
nie szuka jej nikt z dworu ojca, dlaczego nigdzie też nie spotkała nikogo znajomego. 
Nie było odpowiedzi na pytania.

Po kilku miesiącach kolejna ze szklanych skrzyń zyskała sobie lokatora. To było 
tak – jechali sobie skrajem dość gęstego lasu, kiedy drogę zajechało im trzech rycerzy 
w pełnych zbrojach. Opiekunowie zaczęli kląć, kiedy rozpoznali w rycerzach panów 
Borsa, Lancelota i Galahada. Bali się, że ci, zgodnie z rycerskim etosem, wybiją ich 
i uwolnią dziewczyny. I rzeczywiście na początku Lancelot oznajmił, że prawdopodob-
nie nadszedł czas, by krasnoludy pożegnały się z życiem. Wtedy Bors zaproponował 
mu, by nie przelewać krwi, bo to piątek, post, lepiej bez przyjemności i że może siądą 
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i pohandlują. Rozwścieczyło to Galahada, który zacząć wrzeszczeć, że tak się nie 
godzi, że ich zadaniem jest pomagać wszystkim cierpiącym, kiedy jadą po Graala, że 
jak to tak siadać z takimi typami. Mędrek, najstarszy krasnolud, widząc na twarzach 
dwóch pozostałych rycerzy wyrazy zniecierpliwienia i rozdrażnienia, postanowił 
uderzyć i odezwał się z szerokim uśmiechem:

– Panowie, po co sobie wzajemnie psuć interesy, skoro możemy sobie sami wza-
jemnie pomóc?

– Zamknij się! – wrzeszczał Galahad.
– Co masz na myśli? – pytał Bors.
– Ano wy nam interesu nie zepsujecie, towar nasz naszym pozostanie, my natomiast 

pozbędziemy się waszego balastu – mówił, wskazując brodą na Galahada. – A to wam 
zależy, żeby ten prawiczek jechał z wami? Potem będziecie mieli w legendzie, że żeście 
znaleźli Graala, ale tylko on jeden był godzien go dotknąć. I z was się robią jakieś fra-
jery. No to lepiej, żeby w legendzie mówiono, że panowie Bors i Lancelot go znaleźli.

– Że co ty gadasz? – Bors pytał z ustami rozdziawionymi ze zdziwienie.
Jednak zanim przeszło zdziwienie pana Borsa i zanim krasnolud odpowiedział, 

zanim jeszcze Galahad pojął o czym mowa, Lancelot zdzielił go solidnie maczugą. 
Galahad padł na ziemię. Kiedy się ocknął był już bez towarzyszy. Stał w szklanej skrzyni, 
ubrany jedynie w krótką do pępka koszulę. Oj, współczuła mu Śnieżka i żal jej było 
tego chłopca. I cieszyło ją, że jest w stanie wreszcie mieć jakieś uczucie. Żałowała go 
zawsze, kiedy ktoś wskazywał na niego palcem i płacił za niego. Szczególnie dużym 
wzięciem cieszył się w okolicach klasztorów i wtedy też szczególnie dużo łez zalewało 
jego szlachetną twarz, gdy wracał do szklanego więzienia.

Śnieżka zaczęła odczuwać współczucie. Zrozumiała też coś jeszcze. Otóż, siedmiu 
krasnoludków wieczorami często otwierali jedną ze skrzyń i używali sobie całą noc. 
Teraz najczęściej robili to z Galahadem. Wtedy zrozumiała, że oni nie robią tego, by 
zaspokoić żądzę, że nie ma w tym dążenia do uzyskania przyjemności, że dominuje 
tu chęć upokorzenia, skrzywdzenia, poniżenia i sprawienia bólu. I zaczęła czuć obrzy-
dzenie. I pomyślała, że to chyba dobrze, że wracają do niej uczucia. I bała się, że teraz, 
kiedy one wrócą, będzie silniej cierpiała przez to, do czego jest zmuszana.

Potężny ryk rozbrzmiał spomiędzy drzew, gdy przemierzali – po raz pierwszy 
w życiu – Stumilowy Las. Zaraz potem rozległo się gromkie „Hop, hop, hoop!” Kra-
snoludy zaczęły się rozglądać z lekkim przerażeniem w sercach. Nagle na drogę przed 
nimi wyskoczył, odbijając się na ogonie, tygrys. Stanął i uśmiechał się z dziwnym 
błyskiem w oku.

– O czym myślisz, Puchatku? – krzyknął.
– Ooo tym saaamym, Tygrysku – zabrzmiał basowy głos zza ich pleców.
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Odwrócili się i zobaczyli dziwnego żółtego niedźwiedzia ubranego w czerwoną 
koszulkę i stojącego na dwóch łapach. Krasnoludy zaczęły nerwowo macać przy-
troczone do pasów topory. Nadaremnie. Przy błyskawicznym i szaleńczym ataku 
dwójki dziwnych przybyszów nie zdążyły nawet ich wyjąć.

Podczas tej dziwnej walki, czy raczej rzezi, skaczący Tygrysek rozwalił też do-
szczętnie wóz. Wtedy rozbiła się jedna z szyb skrzyni, w której była uwięziona Śnieżka. 
Skorzystała z tej okazji i bez zastanowienia zaczęła uciekać. Biegła i biegła przed siebie, 
nie oglądając się za siebie, nie zastanawiając się, co stanie się z jej towarzyszami niedoli. 
Chciała tylko uciec i być daleko.

Wędrowała tak lasami, boso, w samej tylko białym satynowym peniuarze sięgającym 
do polowy uda, żywiąc się tym, co znalazła i unikając ludzi. Chowała się, kiedy tylko 
usłyszała jakieś glosy. Tak bardzo bała się znów spotkać człowieka.

Spotkała człowieka po kilku dniach wędrówki. W nocy usłyszała jakieś dziwne 
dźwięki dochodzące zza górki, pod którą spała. Wspięła się i z przerażeniem zauwa-
żyła kobietę, która w blasku ogniska kopała jakiś dół. Leżące obok ciało mężczyzny 
świadczyło, że ten dom z pewnością ma być grobem. Grób był już głęboki do wysokości 
jej kolan, wkrótce więc zaczęła taszczyć do niego ciało, zasypała je i wtedy… Wtedy 
kobieta zaczęła się śmiać, tańczyć i śpiewać coś rozsiewając na grobie jakieś nasiona.

Przerażona Śnieżka chciała się jakoś stamtąd wycofać, podniosła się, w tym samym 
czasie kobieta odwróciła się w jej stronę i ich oczy spotkały się ze sobą. I znowu strach, 
przerażenie, rezygnacja i ucieczka, szybki bieg, byle dalej i dalej.

Nawet nie zdawała sobie sprawy, że kiedy ta kobieta ją zobaczyła, to niesamowicie 
się uradowała. Teraz wiedziała, że nie musi się ukrywać, że może ogłosić, że była 
świadkiem, jak w tym lesie ktoś zakopuje ciało jej męża, ktoś, kto pewnie tego męża 
uprzednio zabił i że tym kimś była młoda czarnowłosa kobieta.

Najpierw usłyszała ujadanie psów. Potem krzyki mężczyzn. Wtedy coś w niej 
pękło. Nie chciała się już bać, nie chciała uciekać. Nie było chyba śmierci, która 
mogłaby być gorsza od takiego życia, jak to jej. Zatrzymała się. Niedługo potem 
została otoczona przez zgraję gończych psów. Po kilku chwilach dołączyło nich kilku 
jeźdźców. I tak Śnieżka udała się z nimi, z dłońmi przywiązanymi do strzemienia 
jednego z konnych.

Proce był szybki. Sędziowie – dwóch rycerzy, ksiądz i wójt – jednogłośnie uznali ją 
winną, przyjmując wiarą zeznania żony zamordowanego, która była jedynym świad-
kiem. Śnieżka milczała, nie broniła się. Czuła nadchodzącą radość, oto za moment 
zostanie pozbawiona życia i znów będzie szczęśliwa. Być może znów będzie ze swoją 
mamą. I na jej twarzy pojawił się uśmiech. Ktoś krzyczał, że wiedźma się cieszy, że 
dalej raduje ją jej zbrodnia. Ale te krzyki odbijały się od niej.
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A kiedy stała na szafocie i zobaczyła kata, który zbliżał się do niej z postronkiem, po-
czuła wdzięczność dla tego anonimowego mężczyzny. Chciała go wyściskać i ucałować. 
Zrobiłaby to, gdyby nie te więzy na rękach. Jeszcze moment i dzięki temu skrytemu 
za kapturem człowiekowi już nigdy nie będzie musiała z przerażeniem czekać, kto za 
moment zostanie jej kochankiem, już nigdy nie będzie musiała uciekać, już nigdy nie 
będzie się bała. Zaraz będzie koniec.

A wieczorem tego dnia, pijący mętne i cienkie piwo kat rozglądał się po sali w karcz-
mie. Siedział sam, nie chciał niczyjego towarzystwa. Burknięciem spławiał podchmie-
lonych kmieci chcących postawić mu napitek, odtrącił jakąś sprzedajną dziewkę. 
Dzisiaj nie był w stanie się bawić. Dzisiaj siedział i rozmyślał. Co chwilę wracał pa-
mięcią do dzisiejszej egzekucji. Przypominał sobie piękną uśmiechniętą dziewczynę, 
przypominał sobie radość w jej oczach. I zastanawiał się, dlaczego widział to, a nie lęk, 
przerażenie, błaganie o odpuszczenie. Najbardziej nie mógł zrozumieć, dlaczego ta 
dziewczyna, kiedy nałożył na jej alabastrowo białą szyję pętlę, spojrzała mu w oczy 
i powiedziała jedno słowo: „Dziękuję”.



Krąg
◆ 

Anna Wyporska

– Zostaniemy tu na noc – oświadczył Finn i zaczął przygotowywać sobie posłanie 
pod rozłożystym dębem.

– Żartujesz sobie, dzieciaku? Jesteśmy niecałą godzinę drogi od najbliższej gospody. 
Co oznacza niecałą godzinę od ciepłego żarcia, wygodnego łóżka i tego, co w tych 
stronach uchodzi za piwo. Idziemy.

– Nigdzie się stąd nie ruszę.
– Owszem, ruszysz się. Niw? Przemów bratu do rozsądku.
– Uważam, że całkiem tu ładnie – rzuciłam i także zaczęłam się rozpakowywać.
Finn był Wrażliwym. Nauczyłam się już ufać jego przeczuciom, więc jeśli mówił, 

że powinniśmy tu nocować…cóż, prawdopodobnie tak było. Poza tym miejsce rze-
czywiście wydawało się urokliwe. Niewielka, okrągła polanka, kwadrans od głównego 
traktu, cała pokryta grubą warstwą mchu i gęsto usiana stokrotkami. Dookoła cichy, 
stary las, szumiący kojąco pod dotykiem lekkiej, wczesnoletniej bryzy…

– Jesteście nieznośni – burknął Halvar i wciąż mamrocząc gniewnie, jął wyciągać 
z sakwy swoje rzeczy.

* * *

Noc minęła spokojnie i rankiem nawet zrzędliwy kransolud wydawał się mieć dobry 
humor. Tylko Finn był jakiś nieswój.

– Hej, mały, coś ty taki ponury? – zagadnęłam go.
– Tu się stało coś niedobrego. Te drzewa na polanie były bardzo smutne, Niw. Chciał-

bym wiedzieć dlaczego – chłopiec uparcie wpatrywał się w ścieżkę.
– Cóż, możemy spróbować się czegoś dowiedzieć w gospodzie. Wiesz, oberżyści są 

zawsze dobrze poinformowani – odrzekłam i zwichrzyłam mu włosy, kryjąc niepokój.
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* * *

Po około pół godzinie, drzewa przerzedziły się i w oddali spostrzegliśmy pierwsze 
chaty. Pola po obu stronach traktu pełne były pracujących chłopów. Żniwa. Wyglądało 
na to, że tym razem plony były wybitnie obfite. To dobrze. Będą mogli odetchnąć po 
tegorocznej ciężkiej zimie.

Na ganku pierwszej z chat bawiły się dzieci. Pięcioro, z czego najstarsze miało może 
z 6 lat i najwidoczniej pilnowało całej reszty. Śpiewały na całe gardło jakąś piosenkę 
w miejscowym języku. W pewnym momencie spostrzegłam, że Finn śpiewa razem 
z nimi.

– Ej, Finn, od kiedy mówisz po tutejszemu? – rzucił w tej samej chwili Halvar.
– Co? – chłopiec spojrzał na niego nieprzytomnie.
– Skąd znasz tę piosenkę?
– Nie wiem… Chyba Kaasi ją znała…
– Kto to, na Topór, jest Kaasi?
Odpowiedział mu tylko zmartwiony wyraz na twarzy chłopca.

* * *

– Długo państwo zostają?
– Pewnie kilka dni. Musimy solidne odpocząć przed dalszą podróżą i uzupełnić 

zapasy.
Obiad był świetny. Dobrze było wreszcie, po dwóch tygodniach, poczuć w ustach 

smak czegoś innego, niż suchy prowiant. Halvar poszedł do pokoju, uciąć sobie porząd-
ną poobiednią drzemkę, Finn rozglądał się po głównej sali, a ja gadałam z oberżystą. 
Musiałam przyznać, że był bardzo sympatyczny.

– Chciałam o coś zapytać… W drodze tutaj, mijaliśmy w lesie polanę, taką niewielką, 
okrągłą, z gęstym mchem, stokrotkami i ogromnym dębem na skraju. Godzinę drogi 
stąd, położona nieco poniżej głównego traktu. Nic nadzwyczajnego, ale zaniepokoiła 
mojego brata…

– Myślę, że mówi pani o Kręgu. Pasowałby do opisu. Nie dziwię się, że chłopiec się 
przestraszył – to przeklęte miejsce, tutejsza ludność omija je szerokim łukiem. Mam 
nadzieję, że uczyniliście państwo to samo.

– Wujku Zaw, jaki skarb kryje dziś twoja kieszeń? – zapytał nagle Finn, który wi-
docznie skończył już oglądać salę.

Oberżysta spochmurniał, przeprosił uprzejmie, mówiąc, że musi zająć się zupą, 
gotującą się na zapleczu i wyszedł.

– Finn? Wytłumaczysz mi dlaczego pytałeś tego pana o  zawartość jego 
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kieszeni? – zapytałam dość poirytowana. Zachowywał się dziś jeszcze dziwniej niż 
zazwyczaj.

– Nie wiem, skąd przyszło ci do głowy to pytanie, chłopcze, ale sprawiłeś mu nim 
przykrość. Od kilku miesięcy nikt tak do niego nie mówił – odezwał się nagle głos 
z drugiego kąta sali. To była żona oberżysty, która zajęta była wycieraniem blatów.

– Przykro mi – powiedział Finn, spuściwszy wzrok – To było niechcący.
– Kaasi zawsze zadawała mu po pytanie – Kaasi… gdzieś już słyszałam to imię… – To 

był ich mały rytuał. Ona pytała, a on po kolei sprawdzał wszystkie kieszenie i zawsze 
wyciągał z nich dla niej jakąś drobnostkę: to jabłko, to jakiś błyszczący kamyk, to 
łódeczkę z kory… Zawsze bardzo się cieszyła, obtańcowywała go w kółeczko i dawała 
całusa w policzek. Uwielbiał ją, z resztą tak samo, jak jej ojciec, Marba. Wciąż za nią 
tęskni…

– Co się stało?
– Cóż, to bardzo nieszczęśliwa historia. Nie wypada mi o niej mówić, przepraszam – 

i także zniknęła na zapleczu.

* * *

– Dobra mały – powiedziałam do Finna, gdy znaleźliśmy się już sami w pokoju – 
postaraj mi się wytłumaczyć na spokojnie o co chodzi z tą całą Kaasi i dlaczego dziś 
cały dzień zachowujesz się tak dziwnie. To przez ten cały Krąg, prawda? Wygląda na to, 
że wszyscy tutaj się go boją, a myśmy w nim spali, boś się uparł. Tylko po kolei. Krąg?

– Po prostu, gdy tamtędy przechodziliśmy, poczułem… wołanie. Myślę, że to dobre 
słowo. Coś mnie wołało i po prostu wiedziałem, że powinniśmy tam przenocować, żeby 
dać mu więcej czasu na wyjaśnienia. To ten dąb mnie wołał. Ten, pod którym spałem.

– I co? Wytłumaczył ci? – postanowiłam przyjąć nawet najbardziej niewiarygodny 
scenariusz. Przy tym dzieciaku naprawdę przestaje mnie cokolwiek dziwić.

– Tak. Chyba tak. We śnie. Tylko, że ja tego snu nie pamiętam zbyt dobrze. Właściwie 
to wcale go nie pamiętam. Pozostawił tylko wrażenie. Niemiłe – tu zadrżał lekko – I… 
obrazy. Takie krótkie scenki. Pojawiają się, gdy kogoś zobaczę i wtedy zachowuję się 
tak dziwnie, jak powiedziałaś – mówiąc to, zarumienił się. Zwichrzyłam mu czuprynę.

– Rozumiem, że to śpiewanie po tutejszemu i pytanie, które zadałeś oberżyście 
to właśnie były te sytuacje. Wtedy pojawiły się te „scenki”, tak? – zachowywałam 
spokojny, łagodny ton.

– Mhm. Dokładnie.
– I jak to wygląda?
– Trochę jak… wspomnienie. Takie krótkie. Przebłysk. Wiesz, takie, jak te z naj-

wcześniejszego dzieciństwa.
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– Hmmm… ciekawe. Pojawiły się jeszcze jakieś inne?
Potrząsnął głową.

– Tylko te dwa.
– Rozumiem. Niech będzie… A ta cała Kaasi?
– Nie wiem. To imię pojawiło się po prostu w mojej głowie. Miała siedem lat i chyba 

tu mieszkała. W tej wsi.
Zamyśliłam się.

– Wiesz, Niw, myślę, że to jej wspomnienia.
– Brzmiałoby logicznie. Tylko skąd się wzięły u ciebie? Skąd ten dąb je miał?
– Nie wiem – odparł Finn z nieszczęśliwą miną.
– Hej, nie rób miny, jak kopnięte gobliniątko. Dowiemy się. Myślę, że żeby zrozu-

mieć to wszystko, musimy najpierw usłyszeć, co się stało z Kaasi. Będziemy, niestety, 
musieli być nieco wścibscy… Ale sprawa dotyczy także ciebie, mój osłowaty braciszku, 
więc nie mamy wyjścia. Spróbujmy zacząć od zebrania większej ilości informacji.

* * *

Wtajemniczyliśmy Halvara i – z niemałym ociąganiem – obiecał pomóc. Jednocze-
śnie uznaliśmy, że obcy, pałętający się po wsi i zadający pytania na, jak było widać, 
nie do końca wygodne tematy, nie zostaną zbyt uprzejmie przyjęci. Zwłaszcza, że 
chłopi mieli teraz pełne ręce roboty. Oficjalnie zaangażowaliśmy się więc w zbiory, 
jako dorywcza pomoc. Wieczorami przesiadywaliśmy w głównej sali gospody, gdzie 
po całym dniu pracy wielu zbierało się na zasłużony odpoczynek przy kufelku, czy 
dwóch. Tak minęły 3 dni. Finna nawiedziło jeszcze kilka „wspomnień”, nawiąza-
liśmy znajomości. Przy pracy, a już szczególnie przy piwie, ludziom rozwiązują się 
języki, więc dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Po pierwsze, rzeczony Krąg cieszył się 
złą sławą od pokoleń. Zawsze działo się tam coś dziwnego: polana jest zielona, bez 
względu na porę roku – nawet zimą, wśród największych śniegów. Opowiadano 
o głosach, wołających przypadkowych wędrowców, o pojawiających się światłach, 
śpiewie, niewyjaśnionych zniknięciach tych, którzy odważyli się tam zapuścić. To 
wszystko było jednak tylko legendą. Do niedawna. Cztery miesiące temu, jedno 
z wioskowych dzieci – Kaasi – postanowiło wybrać się na tę polanę, wierząc, że 
uda mu się wyprosić, u mieszkających tam duchów, koniec przedłużającej się zimy. 
W nocy, gdy wszyscy spali, wymknęło się z domu. Wkrótce potem, tknięty złym 
przeczuciem ojciec, obudził się i odkrywszy, że jego ukochanej córki nie ma, udał 
się na poszukiwania. Wrócił nad ranem, na wpół oszalały z rozpaczy, bo po dziecku 
nie pozostało nic, poza szaliczkiem, który łopotał smętnie na gałęzi krzewu, przy 
drodze do Kręgu.
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Wielu opowiadało również o ciężkiej zimie, którą Kaasi chciała zakończyć. Prze-
dłużyła się o ponad miesiąc, co w obliczu skromnej ilości zapasów – pola w zeszłym 
roku obrodziły bardzo ubogo – dla większości oznaczało przerażający głód.

* * *

– Chciałbym usłyszeć tą historię z ust kogoś z jej rodziny. Najlepiej Marby.
– No nie wiem, Finn… słyszałeś ile musieli przejść ci ludzie. Wścibstwo ma swoje 

granice…
– Nie, Niw. Musimy ich zapytać. Uwierz mi. Jesteśmy o krok od rozwiązania całej 

tajemnicy i nie możemy się teraz zatrzymać. Poza tym, zasługują na to by wiedzieć 
o tych wspomnieniach…

– Dobrze… – westchnęłam – A więc niech będzie…

* * *

W ten sposób znaleźliśmy się w chacie Marbów, sam na sam z Jasar, matką Kaasi, 
tonącą we łzach.

– To była naprawdę ciężka zima. Nasza spiżarnia była już właściwie pusta. Gło-
dowaliśmy. Zjedliśmy nawet naszego psa i kota, karmiła nas już tylko jedna jedyna 
krowa, a to nie wystarczało na wyżywienie siedmioosobowej rodziny. Do tego jeszcze 
doszła Kaasi, ze swoją chorobą. Zawsze była słabego zdrowia, wiecie, ale tym razem 
było z nią naprawdę źle. Setark, który zna się na leczeniu najlepiej w całej naszej wsi, 
ogłosił, że jeżeli nie dostanie lekarstwa, nie doczeka wiosny. A lekarstwa nie było 
skąd wziąć… Ona była taka spokojna… Powtarzała w kółko, żebyśmy się nie mar-
twili, że sobie poradzimy. Raz na jakiś czas wspominała także o Kręgu – wierzyła, że 
mieszkają tam dobre wróżki… – tu głos jej się załamał. Odczekaliśmy w milczeniu, 
aż się pozbiera. Cały czas trzymałam jej rękę –…i że powinniśmy tam iść, poprosić 
je o pomoc. Wcale się nie skarżyła, wiecie? Miała siedem lat i nie narzekała ani razu, 
mimo, że Setark mówił, że bardzo ją boli. Głównie leżała, w gorączce. Ale raz na 
jakiś czas wstępowały w nią jakieś niewyjaśnione siły i wstawała z posłania, żeby się 
pobawić, albo nam pomóc… Odsyłaliśmy ją, oczywiście, z powrotem, ale za każdym 
razem na nowo świtała nadzieja, że jednak wydobrzeje… To musiał być jeden z tych 
przypływów. Pewnej nocy po prostu wstała i wyszła. Marba mówił, że obudził się 
w nocy i wiedział już, że jej nie ma, zanim zajrzał do jej pokoju. Wiecie, poczuł to. 
Poprzedniego wieczora miała straszną gorączkę i ciągle majaczyła o tych wróżkach… 
więc skierował się w tę stronę… ale widać przyszedł za późno… – przy ostatnich 
słowach jej głos przeszedł w łamliwy szept – Odkąd wrócił z tego lasu, już nie jest 
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taki sam. Coś w nim pękło. Nie uśmiecha się już. Przedtem robił to bez przerwy. To 
był jego sposób walki ze światem, wiecie. Teraz jest ponury i milczący. Prawie nie 
spędza z nami czasu, nawet tych kilku minut, które zawsze potrafił dla nas znaleźć… 
Przesiaduje tylko w oborze, coś reperuje, sprząta, jest wiecznie pogrążony w pracy… 
To pewnie po to, by o niej nie myśleć…

* * *

Wychodząc, postanowiliśmy zajrzeć do obory… Nagle Finn wyprostował się jak 
struna, jego źrenice rozszerzyły się.

– Musimy biec do Kręgu. Natychmiast – rzucił tonem nieznoszącym sprzeciwu.
Pobiegliśmy ile sił w nogach.

* * *

Za późno. Pędząc przez gęste krzewy w stronę Kręgu, ujrzeliśmy oślepiający blask 
i gdy już dotarliśmy na miejsce, na polanie, obok starego dębu stało już tylko niewiel-
kie, bardzo samotne drzewko. Dookoła wciąż kwitły stokrotki, a powietrze przesycał 
zapach świeżego mchu.

* * *

Marba nie wiedział, co robić. Jego rodzina głodowała, dzieci mdlały po kilka razy 
dziennie. On sam nie jadł już prawie od tygodnia. Na dodatek, najukochańsza córka, 
chora, cierpiała niesamowicie. „Nie dotrwa do wiosny” – słowa Setarka wciąż odbijały 
się echem w jego głowie. To wszystko nie dawało mu spokoju. Czuł się absolutnie 
bezsilny wobec miażdżącej mocy zimy. Nie mógł spać. Dni i noce ciągnęły się niemi-
łosiernie wśród nieprzerwanego lęku o teraźniejszość. Nie potrafił znaleźć ukojenia 
nawet w pocieszających słowach Kaasi – przeciwnie, wpędzały go one w jeszcze gor-
sze poczucie winy. Widział jej ból i nie mógł mu ulżyć. Ciągle szeptała mu o dobrych 
duchach, które powinni poprosić o pomoc.

– Tatusiu, zobaczysz, trzeba je poprosić i wszystko będzie dobrze. Poczekaj, tylko 
odzyskam trochę siły… i sama tam pójdę, na pewno nam pomogą.

– Dobrze, skarbie, dobrze… – powtarzał, głaszcząc małą główkę – Pójdziemy, ale 
teraz spróbuj się trochę przespać…

I tak codziennie.
Pewnego wieczoru Kaasi dopadła jeszcze silniejsza gorączka niż zazwyczaj. Wciąż 

majaczyła o wróżkach i magicznej polanie, zwijając się w ciasny kłębek, na skutek 
potężnego bólu.
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Wówczas w Marbie coś pękło. Odczekał, aż wszyscy zasną, ubrał się i Kaasi, wziął 
ją na ręce i zagłębił się w las. Było niesamowicie zimno. Śnieg padał gęsto, stopniowo 
pogłębiając zaspy, które miejscami i tak sięgały już do pasa. Marba brnął wytrwale 
naprzód, mając wrażenie, że ta wędrówka trwa już całe lata. Po nie wiadomo jak 
długim czasie, dotarł wreszcie do Kręgu. Wydawał się całkowicie nierealny – czarna 
wyspa mchu wśród białego oceanu. Upadł na kolana. Na rękach wciąż miał wiotkie, 
wstrząsane dreszczami ciałko. Przytulił je do siebie, bardzo mocno, czując, jak po 
policzkach spływają mu gorące łzy. Nagle coś chrupnęło cicho i piąstka dotąd naci-
śnięta na jego kaftanie, opadła bezwładnie. Marba zawył nieludzkim głosem. Był to 
mrożący krew w żyłach krzyk bezgranicznej rozpaczy.

Trwał tak przez wiele godzin, tuląc w ramionach swoje najukochańsze dziecko, 
którego cierpienie zakończył jednym, krótkim uściskiem.





Zbrodnia w krainie robotów
◆ 

Oktawia Zarudzka

Światło jarzeniówek migało niczym diamentowa kula, tworząc na ścianach roz-
maite wzory. Mogło się wydawać, że zanikająca jasność potęguje mroczny efekt, 

jednak Chad pozostawał niewzruszony. Odkąd rozpoczął swoją karierę, odwiedzał 
wiele podobnych miejsc. Pobite okna, obskurne tapety, meble poplamione krwią – po 
takich widokach łatwo pokochać swoje małe, praktycznie nieumeblowane mieszkanie. 
Przyzwyczaił się do pociętych kanap, splamionych piwem dywanów, dlatego nie był 
zaskoczony, gdy ujrzał ścieżkę z krwi barwiącą białe kafelki.

Podążał wzdłuż małych punkcików, które z każdym jego krokiem stawały się coraz 
większe. Wydawało się zabawne, w jaki sposób kropki tworzyły chaotyczny obraz. 
Chad miał nieodpartą ochotę wyciągnąć ołówek i połączyć je w całość. Znów poczuł 
się jak chłopiec uparcie dążący do celu.

Chada bawił sposób, w jaki zwłoki wywołują dawne wspomnienia. Obecność 
wszelkiego sprzętu elektrycznego tylko zwiększała jego ubaw. Pralki obserwowały 
Chada jednym okiem, magnetofony wsłuchiwały się w najcichszy oddech, a królowe 
robotów kuchennych przyjmowały jego obecność z otwartymi ramionami. To właśnie 
w ich królestwie kończyła się ścieżka.

Zaskoczył go wygląd mężczyzny, który wykonał krwawe arcydzieło. Był niski 
i pulchny. Broda wiła się na zakrwawionej koszuli, a palce u dłoni tonęły w tłuszczu.

– Ładnie się zapuścił, jak sądzisz Chad ? – usłyszał śmiech policjantki.
Zirytował się słysząc damski głos. Chciał rozwiązać sprawę samodzielnie, jednak 

musiał działać z doświadczonym partnerem. Chad spoglądał na najbliższe półki. 
W sklepie panowała cisza. Brak jakichkolwiek oznak życia.

– Zbrodnia w krainie robotów – zamruczał pod nosem. – Cheryl możesz podać 
mi latarkę?
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Kobieta zerknęła na swój pasek.
– Zostawiłam ją w innej alejce, ale zaraz ją przyniosę – odpowiedziała odchodząc.
Chad z trudem powstrzymywał się od nieprzyjemnych uwag. Zagryzając wargi 

wsłuchiwał się w odgłosy kroków roznoszących się po sklepie.
Przyglądając się mężczyźnie tworzył w głowie różne wersje jego śmierci. Rozważał, 

czy trafił na nieudacznika, czy jednak był to przejaw słabości. Zabójstwo, samobójstwo? 
Zdecydowanie wierzył w drugą wersję.

Nagle poczuł na barkach dotyk czegoś chłodnego. Gdy rozmyślał, nie zwracał 
uwagi na otoczenie. Nie był pewien, czy kroki Cheryl ponownie wybrzmiały w sklepie. 
Niewiele myśląc spojrzał za siebie i dostrzegł…

Zapadła ciemność. Upajał się swoją nieświadomością, chwilą wytchnienia, dopóki 
znów nie ogarnął go chłód. Otworzył oczy i dostrzegł dziesiątki robotów kuchennych 
wpatrujących się wprost w niego. Nie dowierzając, ponownie mrugnął, lecz abstrak-
cyjny obraz wciąż nie znikał.

– Przepraszam – coś metalowego poklepywało go po ramieniu.
Chad spojrzał na urządzenie, które spowodowało zamieszanie. O jego ramię opierał się 

mały mikser mający oczy oraz usta. Jednak nie były to ludzkie narządy. Wyglądał, jakby 
zostały namalowane kolorowymi mazakami przez dziecko. Były koślawe, niesymetrycz-
ne, a kształtem przypominały czarne dziury, przez co miksery wyglądały jak zdziwione.

– Ekhm… – maluch najprawdopodobniej próbował zwrócić uwagę Chada. – Nie 
miałem zamiaru pana wystraszyć.

– Ta, bo jeszcze skończyłby jak grubas – miksery ze śmiechem kręciły mieszadłami.
– Możecie się nie odzywać? Chociaż dzisiaj pozwólcie mi cokolwiek wytłumaczyć. 

Dobrze wiecie, że chciałem go przerosić za wcześniejsze zachowanie taty.
– Nie będziemy nikogo przepraszać! – wykrzyknął jeden z mikserów. – Ten grubas 

dobierał się do miseczki mojej żony! Dostał to, na co zasłużył!
– Ojcze, on tylko oceniał jej stan! Ile razy ci powtarzałem, że w taki sposób zacho-

wują się ludzie, gdy chcą coś kupić?
Zdezorientowany Chad wsłuchiwał się w sprzeczkę mikserów. Wciąż miał nadzieję, 

że niedługo wybudzi się z tajemniczego snu. Choć musiał przyznać, że chęć rozwiązania 
kryminalnej zagadki stawała się coraz większa. Nie potrafił porzucić nierozwiązanego 
zlecenia, nawet jeśli wszystko działo się jedynie w jego podświadomości.

– Stop! – krzyknął lekko poirytowany.
Wzrok mikserów skupił się na Chadzie. Tymczasem on spokojnie usiadł, rozejrzał 

się i kontynuował śledztwo.
– Który z was wspomniał o żonie? – przed szereg wystąpił ciemny, starszy model 

miksera. – Rozumiem, że z zazdrości zabił pan niewinnego człowieka? Jak zareagował, 
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gdy spostrzegł skaczący w jego stronę mikser? Może podobnie jak pan również wołał 
ukochaną żonę przed śmiercią? Uważa się pan za doskonały przykład dla syna?

Chad zadawał wiele pytań licząc, że mikser nie wytrzyma nacisku i przyzna się do 
winy. Uwielbiał prowadzić przesłuchania. Czuł, że to on ma władzę.

– Hola, hola! Chciałem go tylko wystraszyć, aby więcej nie zbliżał się do mojej 
żony! To już nie moja wina, że grubasek zemdlał. Może miał za dużo tłuszczu, żeby 
utrzymać się na nogach przy tylu wrażeniach.

W sklepie roznosiło się echo śmiechów.
– W takim razie kto zadał cios? – Chad wskazał na ranę pokrzywdzonego.
– Pewnie krasnale – mały mikser podsunął pomysł. – one zawsze rozrabiają. Ostatnio 

ukradły moje mieszadło! Jeśli an chce, to z chęcią was tam zaprowadzę.
– Niech będzie. Kiedy tu wrócę, ciało ma pozostać nietknięte – wyzywająco spojrzał 

na resztę mikserów.
Nastała cisza. Chad podążał za skaczącym mikserem. Zabawne, że żadne dziecko 

nie dorysowało im nóg. Tak jakby mazak wypisał się najważniejszym momencie. Chad 
zastanawiał się, czy mikser był zmęczony ciągłym podskakiwaniem.

Krążyli alejkami, a końca nie było widać. W tym czasie Chad podziwiał ziejące 
ogniem kuchenki, strzelające kostkami lodu zamrażarki, czy zmywarki żonglujące 
talerzami. Widział wiele zaskakujących rzeczy, jednak nigdzie nie dostrzegał krasnali. 
Do momentu, gdy mikser zatrzymał się przed jedną z pralek i zapukał. Drzwiczki się 
uchyliły, a ze środka wyskoczyły trzy krasnale w kolorowych, spiczastych czapkach. 
Ich siwe brody sięgały kolan, a grymas widniejący na twarzy zniechęcał do podejmo-
wania rozmowy.

– Znowu ty? – najstarszy krasnal zwrócił się do miksera. – Czego tym razem po-
trzebujesz? Oddaliśmy ci mieszadła.

– Należące do innego miksera!
Przyszliśmy zadać pytania odnośnie zabójstwa – przerwał im Chad. – Znalazłem 

świadków, którzy uważają, że mogliście uczestniczyć w zabójstwie.
– Nic nie wiemy o zbrodni. Z chęcią czasem komuś dołożymy, ale ostatnio mamy 

zbyt wiele do zrobienia.
– Poza tym nie powinieneś szukać swojej lalki? – wtrącił krasnal w czerwonej czapce.
– Lalki?
– Blondwłosa, średniego wzrostu, dość ładna.
Chad pomyślał o Cheryl. Miał nadzieję, że chociaż we własnym śnie będzie działał 

sam.
Chad się rozglądnął. Podświadomie błagał, aby pozostała niewidoczna. Jego uwagę 

przyciągnął wielki telewizor znajdujący się kilka alejek za pralkami. Na jego ekranie 
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wyświetlano program przyrodniczy. Stado lwów cierpliwie czekało na nową zdobycz, 
którą okazała się… kobieta. Do tego pechowo przypominająca Cheryl. Ssaki biegły 
za swą upatrzoną zdobyczą. Ich grzywy mieniły się w słońcu. Kobieta rozpaczliwie 
szukała schronienia. Nagle coś zalśniło przy jej piersi. Odznaka?

Chad nie miał ochoty wyciągać pochopnych wniosków, jednak wzrok go nie mylił. 
Z rozbawieniem oglądał rozgrywającą się scenę, gdy ktoś pociągnął go za nogawkę.

– Jeszcze chwilę i bym ugryzł – poinformował jeden z krasnali. – Ruszaj się. Idziemy 
do grubaska.

Chad ruszył za postaciami.
– Czy Cheryl nic nie grozi? – był zaskoczony własnym pytaniem.
Zdał sobie sprawę, iż mimo braku sympatii do ludzi, chciałby aby policjantka 

przeżyła.
– Pożarł ją telewizor. Może nie jest najlepszym schronieniem dla ludzi, jednak 

w obecnej sytuacji będzie tam bezpieczna – odpowiedział mikser.
Chad miał zamiar zapytać co miał na myśli mówiąc o obecnych zdarzeniach, ale 

słowa zamarły mu na ustach. Spojrzał przed siebie i był pewien, że poznał odpowiedź 
na niezadane pytanie.

W wielu alejkach wszczęto bójki. Telefony rysowały, łamały płyty CD, przez co 
zostawały miażdżone przez radia. Chad zastanawiał się, jak długo pozostawały w spo-
czynku, skoro reagują tak agresywnie.

Dotarłszy na miejsce zbrodni Chad przypomniał sobie o najważniejszym pytaniu, 
którego nie zdążył zadać. Był zły, że wykazał się taką nieuwagą. Popełnił błąd, na który 
więcej nie może sobie pozwolić.

– Krasnale, przyznaję, że skutecznie odwróciłyście moją uwagę – miksery ucichły. 
– Jednak mam doświadczenie i o wielu sprawach wręcz nie potrafię zapomnieć. Czy 
przedstawicie dowody potwierdzające waszą niewinność? Może znajdą się świadkowie 
krasnalich czynów? Skoro mieliście tak wiele obowiązków, ktoś musiał przypadkowo 
was zobaczyć. Po za tym skąd wiedzieliście, że ofiara była pulchniejszą osobą?

– Ty jesteś naszym świadkiem – stanowczo oznajmił krasnal w czerwonej czapce.
Chad wybuchnął śmiechem. Sądził, że magiczne postacie mają pewien urok. Teraz 

był przekonany, iż nie posiadają rozumu. Echo jego śmiechu niosło się po sklepie. 
Krasnale podeszły do trupa i nacisnęły guzik ukryty w jednym z jego butów. Nagle 
mężczyzna zmalał, po czym zamienił się w breloczek.

Chad stał zszokowany, nie potrafiąc wydobyć z siebie słowa.
– To tylko zabawka – krasnal potrząsnął breloczkiem. – Człowiek był plastikowy. 

To tylko atrapa.
– Ten sen staje się coraz bardziej nierealny.
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– Chad, przypomnij sobie. To nie jest sen, nie jesteś człowiekiem, a my od wielu 
dni nie mogliśmy cię znaleźć. Uciekłeś ze szpitala z poważnym urazem głowy. Jeśli 
na nie wierzysz spójrz pod swój płaszcz.

Zdenerwowany Chad odchylił poły płaszcza. Ujrzał krótki tułów i nóżki stojące 
na drewnianych koturnach.

– W takim razie dlaczego Cheryl jest człowiekiem?
– Pochodzi z telewizji. Pomogła nam w poszukiwaniach i wymyśleniu planu zbrodni. 

Gdy cię odnalazła, przyprowadziła do sklepu oraz oddała w nasze ręce. W chwili, gdy 
ją zobaczyłeś, poszukiwała właśnie swojego kanału.

– Chad nie powinieneś być zdziwiony. Lubisz kryminały, dlatego wcieliłeś się w po-
stać detektywa – wtrącił mały mikser.

Chad był oszołomiony. Zaczął przypominać sobie szczegóły dotyczące pobytu 
w szpitalu. Białe ściany, krasnale w niebieskich kitlach. Nie chciał uwierzyć, że jego 
przygoda dobiegła końca.

Tymczasem reszta krasnali ściągnęła jego koturny, zakuła w kajdanki i zaczęła pro-
wadzić Chada w stronę pralek. W alejkach zapanował spokój, maszyny ucichły. Chad 
wsłuchiwał się w bicie własnego serca. Wchodząc do pralki zdążył jedynie pomyśleć 
o nowych osobowościach. W jaką postać wcieli się następnym razem?
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