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Dotychczas w serii „Kosikowi Sto Lat” ukazały się: 

1. Cudowny obrazek – rys. Ewelina Bookish’a Puklicz, 2010 

2. Złóż to sam! Jacht. Część pierwsza: koło sterowe, 2011  

3. Na jesienne wieczory: „Głos Kosika” – praca zbiorowa, 2012 
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Czego można życzyć pisarzowi, który od lat tworzy najpopularniejszą 

polską serię młodzieżową, jego powieść jest ekranizowana, a on sam ma 

liczne i wierne grono fantastycznych fanów?  

Chyba tylko jeszcze większej ilości tego, co już ma. Życzymy zatem 

Twojej skromnej osobie kolejnych znakomitych pisarskich popełnień – a do 

tego mało kapryśnej weny, licznych, przyjemnych miejsc do pracy, a przede 

wszystkim radości z pisania i chęci do tworzenia. Powodzenia filmu „Felix, 

Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” i powstania kolejnych, 

udanych ekranizacji. Życzymy też geometrycznego powiększania się – może 

nieco nieskromnie – naszego grona, inteligentnych i wiernych fanów… Tak-

że chęci oraz czasu do podróżowania po Polsce i świecie na spotkania z na-

mi. A do tego sporo zdrowia, żeby nic nie krzyżowało Twoich planów. I sta-

wiania sobie coraz to bardziej wymagających celów, w tym zapisania się na 

stałe w kanonie polskiej literatury młodzieżowej. I wielu, wielu nowych, nie-

samowitych i użytecznych gadżetów.  

I oczywiście wszystkiego najlepszego! 

Oficjalny FanClub FNiN 
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Głos Kosika, 

czyli słów kilka zamiast wstępu 

Z grubsza prostokątny klocek, który właśnie trzymasz w rękach, powi-

nien przypominać książkę. Jeśli dostałeś go w swoje posiadanie, to znaczy, 

że należysz do części społeczeństwa, której to tajemnicze słowo przywodzi 

na myśl przyjemne wspomnienia, a nie przepełniony strachem czas spędzony 

na poszukiwaniach znienawidzonej lektury w ciemnej i śmiertelnie cichej 

bibliotece, pod czujnym okiem skrajnie niebezpiecznej bibliotekarki…  

Zapewnie nie trzeba Ci również tłumaczyć, czym jest „antologia”. Nie? 

To dobrze, bo musiałbym sięgnąć do Wikipedii.  

Zagłębiając się dalej w zawartość trzymanego przez Ciebie przedmiotu 

(dla ułatwienia przyjmijmy, że jednak jest to książka), znajdziesz kilka ele-

mentów: bazgroły na przedzie, niezwykle interesującą stronę zapełnioną na-

zwiskami kompletnie nieznanych ludzi z losowo przypisanymi funkcjami 

typu „autor”, „korektor” i innymi takimi bzdurami, masę niezrozumiałych 

słów (istotę ich istnienia wyjaśnimy dalej), dziwną listę z jeszcze bardziej  

kosmicznymi słowami podpisaną jako „Spis treści” oraz tajemniczy dział 

zatytułowany „Życzenia” (nie, nie zaglądaj tam. No, chyba, że nazywasz się 

Rafał Kosik). A wśród tego raz po raz pojawiają się sformułowania „Oficjal-

ny FanClub”, „Felix, Net i Nika”, „urodziny” i inne takie… 

Zapewnie wciąż nie masz pojęcia, co to jest. Ja też bym nie miał, gdyby 

nie to, że współtworzę książkę, którą właśnie trzymasz. Wprawdzie moim 

głównym zadaniem jest przekonać Ciebie, iż jednak warto zajrzeć dalej 

i chociaż spróbować zrozumieć umieszczony tam potok słów, ale nazwijmy 

to hucznie „współautorstwem”. Z miejsca można bowiem wymienić masę 

innych ludzi (podobno, nigdy nie miałem okazji potwierdzić, że rzeczywiście 

istnieją i nie są jedynie wytworem mojej wyobraźni), którzy do powstania 

niniejszej książki przyczynili się dużo bardziej. Ewelina Bookish’a Puklicz 

(naczelna koordynatorka, zapasowa okładkotwórczyni i drukozałatwiaczka), 
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Marcin Dziobal Elantkowski (twórca jednego z potoków niezrozumiałych 

słów i główny pomysłodawca ich wytworzenia, w ramach gratisu został 

składaczem), Adam Snorri Król (eee… on miał coś napisać… Jeśli się 

wyrobił, to gdzieś to jest),  Przemysław CezarIXen Iskra (kolejny 

tekstotwórca), Zuzanna Valixy Koperek (dla odmiany tekstotwórczyni), 

Danisz Fileas Okulicz (ten, co to miał napisać wstęp oprócz mnie… 

podobno, skończył jako tesktotwórca), Magda FNiN_addict Chrobak 

(kolejna co to sprawiła, że ta książka jest tak gruba, maczała też palce 

w pomyśle), Kamil KamcioKowal Kowalczyk (on też coś pisał… pewnie jest 

to podpisane), Patrycja Patrycjolona Wiazowska (ona… w sumie to nie 

wiem, co robiła. Ale miała tu umieścić swoje autoportrety czy ilustracje, 

jakoś tak. Może gdzieś się jakieś znajdą). Wojtek KetevaN Cz. (to coś 

dziwnego, co straszyło przed otwarciem, jest właśnie jego dziełem. Chyba się 

tego wstydzi, bo nie chciał podawać nazwiska) i Małgorzata Gosiaw 

Wróblewska (ją to w ostatniej chwili zwerbował Snorri, żeby mu szubienice 

rysowała. Dwanaście godzin przed wysłaniem do druku). Ach, i Dawid 

Magix Slayer Ciok! On to wszystko podobno korektorował. Nie wiem, nie 

widziałem. 

No tak, zapomniałbym przecież najważniejszych! Trzeba bowiem wie-

dzieć, że w wymienionej wyżej grupie tylko jedna, najważniejsza osoba nale-

ży do klasy wyższej, reszta to zwykli, najzwyklejsi użytkownicy! A przecież 

nic by z tego nie powstało, gdyby nie mentalne (i nieco praktyczne, no ale 

bez przesady, przecież ktoś to musi nadzorować!) wsparcie Zarządu Oficjal-

nego FanClubu! Zatem z niniejszego miejsca pragnę podziękować Zarządowi 

(i mnie samemu w nim oczywiście też). No, i na tym możemy podziękowania 

zakończyć. Ale chyba wciąż nie wiesz, czym ta książka jest, prawda? 

Otóż to jest największą niespodzianką! To jest bowiem prezent urodzi-

nowy! Tak, i to nie byle jaki! I nie dla byle kogo! To bowiem prezent dedy-

kowany człowiekowi, który inspiruje od czterdziestu jeden lat! Jak głoszą 

plotki, człowiek ten jest pisarzem i stworzył między innymi serię Felix, Net 

i Nika – pierwsze z imion należy do maniaka skrótów, do tego stopnia, 

że woli pisać „x” zamiast „ks”. Tak oszczędniej. Mniej tuszu (wróć, atramen-
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tu – on uznaje tylko pióra. Zupełnie jak ja) i papieru. Drugi z wymienionych 

to jeszcze większy spryciarz – ukrywa swe imię pod pseudonimem „Net”. 

Pewnie mają go gdzieś na liście CBŚ czy FBI. Ostatnia, dziewczyna, jest 

jeszcze bardziej tajemnicza. Podobno bowiem „Nika” to samobieżne imię… 

Ale, słyszał kto kiedyś takie?  

Trochę z tematu zboczyłem. Wracajmy zatem.  

Ta książka jest niezwykła nie tylko ze względu na bycie prezentem… 

Jeszcze bardziej niezwykli są jej, już wymienieni, autorzy. Jak już wspomnia-

łem, zupełnie nieznane nazwiska, prawda? No bo o to chodziło! Ale, ciii, nie 

można ujawniać zbyt wiele tajemnic… Przedstawmy zatem jedyną słuszną, 

oficjalną wersję: niniejsza antologia powstała w dowód wdzięczności i uzna-

nia dla niezwykłego pisarza, jakim jest Rafał Kosik, z okazji jego czterdzie-

stych pierwszych urodzin. Nie tylko jest mu dedykowana przez fanów, ale 

również to fani w całości ją stworzyli – od pomysłu, przez zebranie tekstów, 

korektę, złożenie i wydanie. Wszystko dla Rafała Kosika. Brzmi dobrze, 

więc pozostańmy na oficjalnej wersji. Teraz powinieneś więc wiedzieć nie 

tylko, co trzymasz w ręku, ale też dlaczego i czym są owe ogromne potoki 

słów wewnątrz… Zatem tutaj kończy się moja rola. 

Czy zanudziłem Cię na śmierć czy nie, przełóż szybko kartkę i roz-

pocznij rozszyfrowywanie znaczenia tajemnych słów! Szybko, młodzi auto-

rzy szukają wydawnictwa!  

Ups, chyba miałem czegoś nie mówić… 

Wszystkiego najlepszego, panie Rafale! 

Kamil kam193 Mańkowski 
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Felix, Net i Nika 

oraz  

Departament Równoległej 

Rzeczywistości 



Departament Równoległej Rzeczywistości | 13  

 

  



 

 

Magda FNiN_addict Chrobak – Wierszokletka z kilkunastoletnim stażem, trzykrot-

na laureatka ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lipa”. Od paru lat próbuje swoich sił 

także w gatunkach epickich. Forumowa grammar nazi, naczelny narzekacz i notowana kosi-

komanka. Lubi czasem poszkicować. Miłośniczka języków obcych, hoopingu i Pilatesu. 

Obecnie studentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim 

 

Od siebie: 

Odkąd tylko zaczęłam realizować się w fanfiction, marzyłam, żeby napisać coś o Fe-

lixie, Necie i Nice. Odważyłam się wstawić na forum pierwszy rozdział opowiadania 

w kwietniu ubiegłego roku. Kolejne części wstawiałam w nieregularnych odstępach, a po-

mysł na rozwój akcji zmieniał się przez ten rok tak bardzo, jak moje własne życie. Ostatni 

rozdział nie został jeszcze opublikowany na stronie, przeczytał go jedynie (a i to nie jest 

pewne) któryś z korektorów. Akcja dzieje się w czasie post–BM, gdyż opowiadanie zaczę-

łam pisać, kiedy poznaliśmy tytuł dziewiątej części serii. Nie starałam się na siłę Pana na-

śladować, zasugerowałam się jedynie słowami „Świat Zero”; korzystałam ze znanej czytel-

nikom FNiN konwencji. Włożyłam w ten tekst całą siebie, moje poczucie humoru oraz pi-

sarskie umiejętności. W ramach urodzinowych życzeń: życzę Panu, aby dotrwał Pan 

do końca tego opowiadania. Ciąg dalszy raczej nie nastąpi. 
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Magda Chrobak 

 

Felix, Net i Nika 

oraz  

Departament Równoległej Rzeczywistości 

 

I 

Nika stała w przejściu między półpokojem a kuchnią, wodząc małym palcem 

po brzegu kubka. Przerwała czytanie książki już pół godziny temu i od tego czasu przecha-

dzała się po mieszkaniu z kubkiem pełnym gorącej czekolady w dłoni. Zastanawiała się, czy 

jeszcze kiedyś zobaczy ciotkę Amelię. Ta ambiwalentna postać namieszała jej w życiu. 

Krytykowała ją, ale też podjęła się opieki nad nią. Zniknęła równie niespodziewanie, jak się 

pojawiła, zostawiając po sobie ślad w postaci listu pożegnalnego i pełnej jedzenia lodówki. 

Mimo nieprzyjemnych początków znajomości, Nika już dawno nie była nikomu tak 

wdzięczna. 

Minęło kolejne pół godziny. Zaczynała się już poważnie denerwować, kiedy usłysza-

ła pukanie do drzwi. Szybkim ruchem postawiła pusty kubek na szafce i podbiegła 

do drzwi. Otworzyła zamek i pociągnęła za klamkę. W progu płonął ogień – a przynajmniej 

tak mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Nika uśmiechnęła się lekko i gestem zaprosiła 

czerwonowłosą dziewczynę do środka. Zauważyła zdziwione spojrzenie Laury, kiedy 

ta ujrzała jej mieszkanie i spodziewała się jakiegoś kłopotliwego pytania. Nie da się ukryć, 

że w pensjonacie Trzy Kuzynki Laura dała się poznać od tej bardziej oryginalnej strony, 
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jeśli w ogóle któraś z jej stron mogła być w jakikolwiek sposób bardziej niezwykła. Tym-

czasem nic takiego się nie stało. Nawet cisza, trwająca kilkanaście sekund, nie wydawała się 

niezręczna. Nika zdecydowała się przejść od razu do sedna sprawy, ale nie zdążyła nawet 

sformułować zdania, kiedy usłyszała pytanie: 

– To co, strzelimy sobie podwójne cappuccino? 

– Co najwyżej podwójną kawę – odparła Nika. 

– Może być. – Laura „poprawiła” włosy, rzuciła torbę na rozkładany fotel i usiadła 

na kanapie. – To o czym chciałaś porozmawiać? 

Nika nalała wody do czajnika, wzięła głęboki oddech i zaczęła opowiadać. 

 

Felix siedział w fotelu, w swoim jak zwykle zagraconym pokoju–piwnicy. Szkicował 

właśnie prototyp miniodsierściacza do ubrań – Caban ostatnio gubił coraz więcej sierści, 

zostawiając ją oczywiście w najmniej odpowiednich do tego miejscach. Kiedy chłopak 

skończył techniczny rysunek, odetchnął z zadowoleniem i postanowił jeszcze tylko raz zer-

knąć na szkic. Wszystko wyglądało na możliwe do wykombinowania i połączenia. Nagle 

uwagę Felixa zwrócił kształt włącznika, jaki zaprojektował dla swego nowego wynalazku. 

Ku jego zaskoczeniu, nie był on prostokątny, owalny ani nawet kwadratowy. Felix nie mógł 

uwierzyć w to, co widzi, więc przetarł oczy i przyjrzał się papierowemu włącznikowi do-

kładniej. Nie było mowy o pomyłce. Palnął się otwartą dłonią w czoło i westchnął ciężko. 

Włącznik miał kształt serca. 

 

Nika wciąż trzymała w rękach szklankę pełną teraz już zimnej kawy. Szklanka Laury 

była pusta, a dziewczyna wydawała się nienaturalnie ożywiona, jeżeli można tak w ogóle 

powiedzieć o wiecznie rozentuzjazmowanej ekstrawertyczce. 

– Więc… popraw mnie, jeśli się mylę – zaczęła niepewnie – Felix całował się z du-

chem córki szalonego wynalazcy, którego zjawa uwięziła was w domu, w którym cała ro-

dzina zginęła i w którym było przejście do podziemi Warszawy? 

Nika zamrugała szybko, przeanalizowała nieskładną wypowiedź koleżanki i po na-

myśle nieśmiało pokiwała głową. 

– Łau… – Laura prawie podskakiwała na kanapie. – Łau! To bardziej pokręcone niż 

nasza przygoda w pensjonacie. Felix coraz bardziej mi się podoba. 

Nika westchnęła cicho, podeszła do zlewu i wylała zimny napój. 

– Rozumiem, że nic ci o tym nie powiedział. – Nika czuła wyrzuty sumienia. – Nie 

powinnam była tego mówić. Myślałam, że po wspólnej przygodzie coś ci o sobie opowie-

dział. 

– Kto? Felix? – Laura zaśmiała się głośno. – Nie pamiętam, żeby rozmawiał ze mną 

o czymś innym niż o robotach. Nie wyobrażam go sobie rozmawiającego o dziewczynach 

czy emocjach. 
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Nika potarła dłonią skroń i ciągle stojąc przodem do zlewozmywaka, powiedziała: 

– Niemniej, on ma uczucia. Tylko nie umie o nich mówić ani ich wyrażać. 

– No, już, już. To nie jest mały, bezbronny pluszowy miś. Uwierz mi, potrafię go tro-

chę ożywić. – Laura podeszła do Niki i położyła jej rękę na ramieniu. – To słodkie, że się 

tak o niego troszczysz. 

– Dużo razem przeszliśmy – odparła. 

– A jednak o Neta się tak nie martwisz, choć jest roztrzepany i niezdarny. No, ale 

to w końcu twój facet, traktuj go jak chcesz. 

– To nie tak… – Nika zastanawiała się, czy słusznie zrobiła, zdradzając niemal obcej 

osobie tyle szczegółów na temat jej najlepszego przyjaciela. – On jest po prostu inny. Wraż-

liwszy. 

– Czuję, że czegoś mi nie chcesz powiedzieć, mała – wypaliła Laura w typowym dla 

siebie stylu. 

– Nie tyle nie chcę, co nie powinnam. – Rude loki przysłaniały twarz dziewczyny, 

tak, że czerwonowłosa mogła dostrzec tylko jej lekko zadarty nosek. 

– Nie róbmy telenoweli, wykrztuś to i będzie po wszystkim. 

Założyła włosy za ucho, spuściła wzrok i kontynuowała opowiadanie. 

II 

Nika spojrzała na budzik spoczywający na stoliku. Laura wyszła z jej mieszkania  już 

trzy godziny temu, pozostawiając na kanapie rudowłosą dziewczynę, w której głowie kłębi-

ło się mnóstwo wątpliwości. Nika dobrze wiedziała, dlaczego zdradziła czerwonowłosej 

część sekretów superpaczki. Nie była jednak pewna, czy te same argumenty przekonałyby 

Neta, a zwłaszcza Felixa. Jej palce bębniły po oparciu kanapy, wystukując niepokojący 

rytm. Przecież nie powiedziała nic ważnego – nie zagłębiała się w żadne niepotrzebne 

szczegóły, nie opowiadała o podróżach w czasie czy Pałacu Snów. Uchyliła rąbka tajemnicy 

na temat katastrofy w domu Knipszyców, ale nie podała informacji na temat Podwarszawy 

czy Bazyliszka. Omijała wszelkie niebezpieczne detale, skupiając się na tym, co mogłoby 

podpowiedzieć potencjalnej dziewczynie Felixa przez co przeszedł. Skupiła się przede 

wszystkim na Pauli i śmierci babci Lusi. Bezsensowna walka argumentów za i przeciw w jej 

umyśle została przerwana pukaniem do drzwi. Nika nie spodziewała się gości. Przynajmniej 

nie po dwudziestej drugiej. Wstała powoli, podeszła do drzwi i spytała cicho: 

– Kto tam? 

– Dyrygent poznańskich Słowików. 

Nika uśmiechnęła się pod nosem, ze zdziwieniem rozpoznając głos Neta. Wpuściła 

go do środka. 

– Hej, ruda. – Net beztrosko wszedł do pokoju, po czym zreflektował się widząc py-

tające spojrzenie Niki. – No co? Z tymi Słowikami to był taki żart… 

– Domyśliłam się. Co nie tłumaczy jednak twojej późnej wizyty. 

– Tak… – Net poprawił okulary. – Dramat w domu, babskie łzy. Znowu wojna. 



Departament Równoległej Rzeczywistości | 19  

 

– Jak to się stało? – Nika była wyraźnie zbita z tropu. – Przecież dopiero co wszystko 

zostało wyjaśnione. Babcia Adelajda zachowywała się tak, żeby… 

– Pogodzić moich rodziców, tak, wiem. Problem w tym, że teraz mama  już nie chce 

się pozbyć mamy… znaczy babci. 

– A ona chce zostać? 

– Jeszcze nic nie wie, ale chyba się domyśla. – Net nerwowo przełknął ślinę. – Pro-

blem w tym, że tacie nie podoba się ten pomysł. 

Nika nagle coś sobie uświadomiła. 

– Ale dlaczego przyszedłeś do mnie, a nie do Felixa? – Net spojrzał na dziewczynę. – 

Nie żeby coś… tylko, no wiesz, jest późno. 

– Gdyby ciotka Amelia tu była, zostałbym zneutralizowany. – Net wyszczerzył zęby 

w uśmiechu, ale widząc, że nie rozśmieszył dziewczyny, przestał. – To może najkrócej jak 

się da… Z domu wyszedłem dość niespodziewanie. Stwierdziłem, że do Felixa mogę za-

dzwonić już w drodze, bo na pewno znajdzie się dla mnie miejsce w tej jego rupieciarni. 

Odebrał telefon, powiedział, że dziś nie jest najlepszy dzień na to, spytał się, czy dam sobie 

radę i nie czekając na odpowiedź, rozłączył się. 

– No dobra, to nie w stylu Felixa. 

– Co ty nie powiesz? Już mniej bym się zdziwił, gdybyś ty przestała być strażniczką 

prawa i moralności. 

Nika posłała mu w odpowiedzi ciężkie spojrzenie. 

– Czekaj… a może nie chciał mnie przenocować, bo już ma komplet w pokoju? – Net 

podniósł brwi i uśmiechnął się w bardzo specyficzny sposób. 

– Chyba nie mówisz o Cabanie ani… – Zrozumiała aluzję i palnęła się otwartą dłonią 

w czoło. – Nie mów, że naprawdę bierzesz pod uwagę możliwość… 

– Niczego nie powiedziałem. – Net podniósł ręce w geście obronnym. 

Nika usiadła na kanapie. Chłopak przysiadł obok i objął  dziewczynę ramieniem. 

– Tak szybko dorasta. – Net udał, że ociera łzę wzruszenia. – Jeszcze niedawno tracił 

głos przy każdej lasce… Auu! 

Nika trąciła go łokciem trochę za mocno. 

– Nie ujdzie ci to płazem, rudowłosy gadzie. 

Rozpoczęła się walka o przetrwanie rundy łaskotek. Net zdecydowanie wygrywał, 

doprowadzając Nikę do histerycznego śmiechu, przerywanego błaganiem o litość. 

– Poddajesz się? 

– Lepiej uważaj. – Słaby punkt chłopaka, żebra, zostały potraktowane dziewczęcymi 

dłońmi. Walka wydawała się przesądzona i Nika już miała przestać, kiedy nagle znalazła się 

na podłodze, z nadgarstkami przyszpilonymi do podłogi przez dłonie Neta. 

– Aha! – krzyknął triumfalnie. 

– Gratuluję – mruknęła – wygrałeś. 

– To jaka jest moja nagroda? – Net uśmiechnął się zawadiacko. 

Odpowiedzią na pytanie był krótki pocałunek. Nagle chłopak zdał sobie sprawę 
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z niezbyt niewinnej pozycji, w jakiej od kilkunastu sekund się znajdował. Nika chyba też to 

zauważyła, bo spłonęła rumieńcem i próbowała wstać, ale uniemożliwiało jej to ciało Neta. 

– Pozwól, że zsiądę z twych kolan, rumiana niewiasto. – Net maskował humorem za-

żenowanie. 

– Byłoby miło – odpowiedziała Nika, próbując ukryć zaczerwienione policzki pod 

bujnymi lokami. 

Kiedy już oboje zostali przywróceni do pionowej pozycji, chłopak odezwał się: 

– Niech zgadnę. Śpię na fotelu? 

– Dzisiaj na pewno – odpowiedziała rudowłosa i mrugnęła do niego.  

Zanim Net zdał sobie sprawę ze znaczenia tego zdania, Nika znalazła się już 

za drzwiami łazienki. Pokręcił głową, wyjął minilaptopa i zajął się typowymi dla informa-

tyka czynnościami. 

 

Felix siedział przy drzwiach wejściowych do jego domu. Wyglądał na zmartwionego 

i zniecierpliwionego, nie mógł się na niczym skupić. Nie miał nawet ochoty obejrzeć filmu. 

Kiedy stwierdził, że równie dobrze może czekać z kubkiem gorącego kakao, rozległ się 

wyczekiwany dźwięk.  Chłopak nacisnął odpowiedni przycisk, by wpuścić gościa do środ-

ka. Zdążył jeszcze podziękować siłom wyższym za to, że rodziców nie ma w domu i otwo-

rzył drzwi. 

– No hej – rzuciła Laura i pocałowała go w policzek. 

– Cześć. – Nieśmiały uśmiech rozjaśnił twarz Felixa. 

– Wiem, że jest późno, ale stwierdziłam, że najlepiej będzie, jeśli porozmawiamy 

jeszcze dziś. 

– Czy coś się stało? – Felix czuł się lekko zaniepokojony. 

Nastała kilkusekundowa cisza, po czym Laura wypaliła: 

– Od jak dawna Nika się w tobie kocha? 

Felix otworzył usta ze zdziwienia. 

III 

Nika szła boso przez wypełniony światłem jarzeniówek korytarz. Pod jej stopami sze-

leściły kartki papieru. Chciała się zatrzymać, by przyjrzeć im się dokładniej, ale coś nie 

pozwalało jej przerwać marszu. Litery zapisane na papierze rozmywały się, a dziewczyna 

nie mogła się skupić nawet na tyle, by przeczytać jedno słowo. Im dalej szła, tym warstwa 

kartek stawała się grubsza, a słowa dostatecznie duże, by je przeczytać. „Ukłoń się”, głosił 

jeden z wyrazów. Nagle w głowie Niki pojawiła się na krótko wizja – wąskie, sinawe usta 

i delikatnie zarysowany podbródek. Wyschnięte wargi poruszały się powoli, jakby nuciły 

kołysankę. Dziewczyna próbowała dostrzec twarz osoby, była prawie pewna, że jest to ko-

bieta, ale nie mogła poruszyć głową, widziała tylko ten kadr. Niespodziewanie, obraz znik-

nął z jej myśli, a ona znów kroczyła korytarzem, zapadając się po kolana w strumieniu 
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szorstkich kartek. Nogi miała pokaleczone od ostrych krawędzi zapisanych stron. Schyliła 

się i zaczęła rozgarniać sterty piętrzące się przed nią, żeby uniknąć kolejnych skaleczeń, ale 

nadal nie mogła się zatrzymać. Jej wysiłki nie dawały efektu, teraz na jej dłoniach pojawiały 

się otarcia i zadrapania. Gdy  Nika myślała nad tym, jak przerwać ten bezcelowy marsz, siła 

pchająca ją do przodu raptownie zniknęła. Dziewczyna straciła równowagę i upadła na ko-

lana. Podniosła głowę i zamarła – kilkanaście metrów przed nią zaczęła formować się po-

stać – arkusze same rozrywały się bądź zwijały i łączyły. Elementy precyzyjnie dopasowy-

wały się, jakby były zaprojektowane, a nie tworzone spontanicznie ze skrawków. Kiedy 

twór został uformowany, przypominał dorosłego mężczyznę – miał silnie zbudowane ra-

miona i szeroką klatkę piersiową.  Pewne części, z których zbudowane było jego ciało, stale 

się przemieszczały, stwarzając wrażenie, jakby papierową istotą wstrząsały dreszcze. Znie-

nacka, z warstwy kartek znajdującej się najbliżej jego stóp zaczęła wyłaniać się pomarań-

czowa tkanina. Nika patrzyła na nią zaniepokojona, czuła, że już ją gdzieś widziała. Mate-

riał wydawał się być opięty na czymś, a po prawej stronie dostrzec można było nogawkę 

sztruksowych spodni. Kiedy nad powierzchnią pojawił się silnie zarysowany podbródek 

i twarz otoczona zmierzwionymi ciemnoblond włosami, Nika łamiącym się głosem wyszep-

tała: „Net”. Chłopak znajdował się w letargu, ale musiał być choć częściowo świadomy, 

ponieważ mocno zaciskał pięści. „Net! Net!”, papierowa postać, usłyszawszy głos dziew-

czyny, poruszyła się gwałtownie i ścisnęła odsłonięte przedramię chłopca, zadrapując 

je ostrymi rogami tak, że pojawił się na nim krwawy ślad. Pięści ofiary zaciskały się tak 

mocno, że zauważyć można było pulsującą, napiętą żyłę, przechodzącą pod cienką warstwą 

nabłonka i pobielałe od wysiłku knykcie. Nika krzyczała, wzywając Neta, jednocześnie 

zapadając się w białą toń papieru niby ruchome piaski. Mrugająca jarzeniówka, ostatni od-

dech nad powierzchnią i ten głos… Ten znajomy głos  ją woła… 

– Nika! Hej, Nika! – Dziewczyna otworzyła oczy i ujrzała nad sobą zaniepokojoną 

twarz przyjaciela. 

– Mmm. Śniło mi się coś okropnego, koszmar.  

– Czy we wszystkich snach krzyczysz moje imię? – Nika rozbudziła się na tyle, 

by zrozumieć aluzję i dała Netowi kuksańca w ramię. 

– Naprawdę mnie wystraszyłaś, myślałem, że Gerald chciał cię porwać czy coś w ten 

deser – powiedział, poprawiając krzywo założone okulary. 

– Och tak, wtedy na pewno wezwałabym cię na pomoc – odparła drwiąco. 

– Przecież już raz załatwiłem tego jamochłona w markowych ciuchach. Dostało 

mu się równo… – Net przerwał, widząc, że Nika się nie uśmiecha. – Ej, mała ruda, co jest? 

– Nic, po prostu przypomniała mi się sprawa z Pałacem Snów. – Niką mimowolnie 

wstrząsnął dreszcz. 

– Przecież wszystko to dawno się skończyło i na szczęście niewiele zapamiętaliśmy – 

odrzekł Net, okrywając dziewczynę szczelniej kołdrą. 

– Właśnie, a ten sen sprzed chwili bardzo wyraźnie pamiętam. – Nika przymknęła 

oczy i przypominała sobie ważniejsze szczegóły. 
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– Dobra, chodźmy spać, bo jutro nawet te twoje nowe kosmetyki nie zatuszują worów 

pod naszymi oczami – powiedział Net, kierując się w stronę rozkładanego fotela. 

– Umm… Net! 

– Śpiący Królewicz słucha. 

– Czy mógłbyś chwilę ze mną posiedzieć? – Nika wyglądała na wyraźnie zakłopota-

ną. 

– Uhm… – Net zawrócił i przysiadł z powrotem na kanapie, nie wiedząc, co tak na-

prawdę ma zrobić. 

– Dziękuję. – Nika wyręczyła go, kładąc głowę na jego przedramieniu. Teraz Net 

wyglądał na zakłopotanego, ale przemógł się i zaczął głaskać dziewczynę po rudych lokach. 

– Skoro już i tak nie śpimy, to może opowiesz mi, co się działo w twoim koszmarze? 

– spytał. 

– Jeżeli naprawdę chcesz. – Net przytaknął, a dziewczyna powiedziała wszystko, 

co zdołała zapamiętać. 

– Czy jak byłaś mała to często atakował cię papier? – zażartował chłopak. 

– Nie wiem, czy byś się śmiał, gdybyś zobaczył swoją rękę tak pokrwawioną, jak 

w moim śnie. – Nika zmarszczyła nosek, obrażona. 

– O nie, nie! Stop spontanicznym sfoszeniom! –  Net  dotknął palcem wskazującym 

nosa rudowłosej. – Wyprostuję ci te zmarszczki. 

– Przestań! – zaśmiała się Nika i strąciła rękę przyjaciela. Ułożyła się wygodniej 

i przymknęła oczy. 

 

Wczorajsze spotkanie z Laurą nie przebiegło tak, jak się Felix tego spodziewał. Był 

do tego stopnia zaskoczony jej podejrzeniami, że nie wypowiedział ani jednego słowa. 

Ani jednego. Stał tam jak ostatni idiota przez pięć minut, kiedy twarz Laury przybierała 

powoli kolor jej włosów i obudził się dopiero, kiedy wyszła, o dziwo nie trzaskając 

drzwiami. Potem zszedł do piwnicy, robiąc sobie wymówki w myślach, padł na łóżko i za-

snął. Obudził się rano w miarę wyspany i w całkiem niezłym humorze, ubrał się i zamierzał 

pójść do kuchni, kiedy nagle rzeczywistość przypuściła na niego atak. Ogarnęło go uczucie 

takiej bezgranicznej złości na samego siebie, że miał ochotę walnąć się w twarz. Chyba 

pierwszy raz w życiu był aż tak rozzłoszczony. Nie chciał się widzieć z rodzicami, ale nie 

miał szczęścia – mama siedziała już w kuchni, przy porannej dawce promieniowania 

z ekranu laptopa. 

– Dzień dobry – rzucił Felix i skierował się w stronę lodówki. 

– Jajecznica jeszcze ciepła na patelni, kanapki na szafce przy wejściu – przywitała się 

mama, nie odrywając wzroku od komputera. 

– Właściwie to nie jestem głodny – powiedział chłopak, nalewając sobie szklankę so-

ku pomarańczowego. –  Muszę dziś wcześniej wyjść, obiecałem, że… pomogę Nice. 

– Mhm… – Mama najwyraźniej znajdowała się w innej rzeczywistości. 
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Felix westchnął, chwycił kanapki, plecak i wyszedł z domu. Czterdzieści minut póź-

niej znajdował się w autobusie,  kierującym się w stronę znajomej kamienicy z wykuszem. 

Patrzył na swoje odbicie w szybie, zlewające się z przebiegającym za nią widokiem. Jeszcze 

dwa przystanki i będzie musiał stawić czoła problemowi. Jeszcze jeden przystanek i będzie 

musiał spytać się Niki, czemu Laura podejrzewa ją o takie absurdalne rzeczy. Rozległ się 

pisk rozsuwanych drzwi. Już po wpół do szóstej, musi się spieszyć. Lepiej porozmawiać 

z nią w domu, gdzie nie będzie Neta ani żadnych innych niepożądanych świadków. Zatrzy-

mał się przed starymi drzwiami z wytartą tabliczką z napisem „Mickiewicz”. Wziął głęboki 

oddech i zapukał. Nikt mu nie odpowiedział. Chciał zapukać jeszcze raz, ale przeczucie 

kazało mu nacisnąć klamkę. Drzwi ustąpiły, ukazując wnętrze mieszkania. 

– Halo? Nika, to ja, Felix. – Wszedł do środka. Nie potrzebował się nawet rozglądać, 

by zostać zaskoczonym po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku godzin. – O, rany! 

– Co jest? – spytał cicho Net, poprawiając jedną ręką okulary, których zapomniał 

wczoraj zdjąć. Próbował uwolnić drugie ramię i wtedy zdał sobie sprawę, w jakiej sytuacji 

się znajduje. – Dżizas… 

Błysnął flesz. 

– O, stary… – Zły humor Felixa nagle zniknął. Zamiast tego chłopak wyszczerzył się 

w uśmiechu. 

– Czy ty właśnie strzeliłeś mi… nam... fotę? – Net wydawał się bardzo rozbudzony 

i zdenerwowany. 

– Niecodziennie dane mi widzieć takie… – Felix nie dokończył, widząc minę przyja-

ciela. 

– Skasuj to! – wysyczał Net, niestety na tyle głośno, że obudził śpiącą u jego boku 

dziewczynę. 

–  Co się dzieje? – zapytała zaspana Nika, przeciągając się, a raczej próbując, gdyż 

nie mogła wyswobodzić nóg. Otworzyła szerzej oczy i dostrzegła zaczerwienionego 

od powstrzymywanego śmiechu Felixa. Odwróciła się na tyle, na ile mogła, i ujrzała nad 

sobą także czerwoną, ale od mieszanki gniewu i zakłopotania, twarz swojego chłopaka. 

Felix nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Wszystkie jego problemy zniknęły. 

– Chyba oboje przymknęliśmy oczy na trochę dłużej – wymamrotała, rumieniąc się. 

– Wypadało by rozplątać nasze raciczki, ruda łaniu – rzekł Net, próbując się uwolnić 

z objęć Niki i kołdry. – Muszę ustrzelić tego jelenia z cyfrówką. 

Felix przezornie cofnął się i wyjął kartę pamięci z narzędzia zbrodni. 

– Nawet o tym nie myśl! – Chudy chłopak w czarnych spodenkach i białej koszulce 

wyskoczył w stronę niepożądanego gościa, wcześniej uwolniwszy się od pościeli. Felix 

instynktownie rzucił się w kierunku klatki schodowej, porzucając swój plecak i aparat, wło-

żywszy wcześniej kartę do kieszeni spodni. Nika z niedowierzaniem przyglądała się pości-

gowi do drzwi, a potem już tylko nasłuchiwała, jak chłopcy gonią się po schodach. Przetarła 

oczy, poprawiła nieco pogniecioną piżamę i podeszła do okna. Chłopcy stali w kilkumetro-

wej odległości od siebie na chodniku, mierząc się wzrokiem, jakby grali w westernie. Za-
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ciekawieni przechodnie przyglądali im się lub omijali ich, uśmiechając się pod nosem. 

Uwagę przykuwał zwłaszcza Net, podskakujący boso na roztapiającym się śniegu. Roz-

wścieczony ruszył na kolegę, zaganiając go z powrotem do kamienicy. Nika, rozbawiona 

niemal do łez, czekała na ponowne wtargnięcie do jej mieszkania. Nie zdążyła nawet usiąść, 

kiedy przez otwarte drzwi wpadł Felix, przeskoczył swój plecak i wleciał do łazienki, zo-

stawiając za sobą błotniste ślady. Kilka sekund po nim do mieszkania wbiegł Net, sapiąc jak 

rozjuszony (i nieco przemarznięty) byk. Dopadł klamki drzwi od łazienki i szarpnął, ale 

zamek był już zamknięty. Chłopak odetchnął głęboko, spuszczając głowę i kładąc dłonie na 

kolana. Uspokoił się, wyprostował i wysapał: 

– Lepiej upudruj nosek i podkręć rzęsy, bo będziesz musiał mnie nieźle zbajerować, 

żebym odpuścił. 

Nika pokręciła głową i, ciągle skręcając się ze śmiechu, zabrała się do przygotowy-

wania śniadania. 

IV 

Nika stała przed gładką, zieloną płaszczyzną i nagle nastąpił przeskok. Znów szła ko-

rytarzem, tonąc w strumieniu kartek, szukając czegoś.  Co to było? Powinna pamiętać, ale 

coś nie pozwalało jej trzeźwo myśleć. Miała kilka sekund, by rzucić okiem na zieloną, pła-

ską powierzchnię, teraz częściowo zapełnioną przecinającymi się prostymi liniami. Niektóre 

z nich łączyły się albo rozchodziły prostopadle względem innych. Ponownie nastąpił prze-

skok – Nika stała przed ścianą z kartek, zapisanych drukiem tak drobnym, że nie można 

było odczytać ani jednego wyrazu. Pchnęła otwartą dłonią gładź biało–czarnego muru, jed-

nak zdawał się on być odporny na jej dotyk. Nagle usłyszała szelest, rozejrzała się, ale nic 

wokół się nie poruszało, podłoga była oczyszczona z papierowych arkuszy. Wsłuchała się 

w nienaturalnie dźwięczną ciszę, przerywaną miarowym szelestem. Wydawało jej się, że 

z jej zmysłami dzieje się coś złego. Skoncentrowała się i zdała sobie sprawę, że szelest jest 

szeptem. Znajomy głos po drugiej stronie muru szeptał jej imię. Nika spróbowała użyć mo-

cy. Gdy już myślała, że jej się nie udało, mała część powierzchni znajdującej się przed nią 

zaczęła wrzeć. Właściwie można by stwierdzić, że kilkanaście arkuszy właśnie sublimowa-

ło, zostawiając po sobie cienką, przezroczystą poświatę. Dziewczyna ostrożnie dotknęła 

zmienionej płaszczyzny i ze zdziwieniem odkryła, że jest ona zahartowana i gładka jak 

szkło. Zbliżyła do niej policzek i gwałtownie go cofnęła, krzycząc, gdy po drugiej stronie 

tafli pojawiła się dłoń. Znajomo delikatna, lecz wyraźnie chłopięca, teraz zmieniona po-

dłużnym krwawiącym nacięciem wzdłuż środkowego palca. 

– Ruda? Ej, Nika! – Ktoś szarpnął ją za ramię. Spojrzała na jego dłoń i odskoczyła 

odruchowo. Taka sama jak we śnie. Chwyciła mocno rękę Neta i obróciła, tak, by zobaczyć 

jej wewnętrzną stronę. Odetchnęła z ulgą, gdy nie dostrzegła rozcięcia. 

– Okej…  easy  – powiedział Net niepewnym głosem, patrząc to na przyjaciółkę, 

to na tablicę. – Wiedziałem, że mózgi dziewczyn od matmy świrują, ale nie myślałem, że aż 

tak. 
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Nika podążyła za jego wzrokiem. Zielona płaszczyzna, zwana też potocznie szkolną 

tablicą, była pokryta bliżej nieokreślonym schematem, przypominającym fragment planu 

miasta. 

– Czy to jest odpowiedź na zadanie drugie? – spytał skonsternowany Gerald. 

– Panno Mickiewicz, co to właściwie ma znaczyć? – Ekierka przyglądała się wyni-

kowi pracy Niki. 

Net spojrzał Nice prosto w oczy, wzrokiem pytając, co właśnie się stało. Nika spuści-

ła powieki, próbując zakryć szkliste od powstrzymywanych łez oczy. Czuła się, jakby ktoś 

ją gwałtownie wybudził z bardzo długiego snu. Net zdał sobie sprawę, że wcześniej palnął 

głupotę i że musi teraz wybawić rudowłosą księżniczkę z opresji. Mrugnął do dziewczyny 

i odezwał się: 

– Nasza koleżanka zastosowała niezwykle skomplikowaną technikę tasmańskiej wi-

zualizacji głębi matematycznej, stworzoną i opracowaną w laboratoriach położonych blisko 

południowo–wschodniego przylądka Tasmanii.  Warto nadmienić, że niejeden światowej 

klasy matematyk miał problemy z opanowaniem tego sposobu rozwiązywania zadań. 

Z tego, co narysowała nasza koleżanka, można z łatwością odczytać, że wynik zadania wy-

nosi pięć i jedna ósma. – Kilkoro dzieci rzuciło się do spisu rozwiązań, podczas gdy Felix 

usiłował opanować atak czkawki ze śmiechu. 

– Wynik się zgadza – szepnęła dotychczas oniemiała Ekierka. 

– Proponuję nagrodzić nasz nowy matematyczny talent oceną celującą. – Net wzoro-

wo odgrywał swoją rolę. – Taki wyczyn może się już nie powtórzyć. 

Pani Bąk patrzyła szeroko otwartymi oczami to na uśmiechniętego Neta, to na Nikę, 

która starała się nie wyglądać na zdziwioną. Poprawiła mankiety na pulchnych nadgarst-

kach, jeszcze raz spojrzała z niedowierzaniem na Nikę i wpisała jej do dziennika szóstkę. 

– Coś mi tu… – zaczął Gerald, ale przerwał mu dźwięk dzwonka. 

Pierwszy z klasy wypadł Felix, tylko po to, by zasalutować przed wychodzącym wła-

śnie Netem. Przyjaciel uśmiechnął się zawadiacko i skłonił nisko, jak maestro po występie. 

Nika za to wyszła powoli, zamyślona i smutna. 

– Hej, ruda, rozchmurz się – rzekł entuzjastycznie Net. – Dodatkowa szóstka z matmy 

ci się przyda. 

– Tak, dziękuję – odparła sztywno i ruszyła w stronę pracowni fizycznej. 

Chłopcy spojrzeli na siebie porozumiewawczo i podeszli do koleżanki.  

– Co się właściwie stało przed tą tablicą? – spytał Felix. 

– Nie wiem dokładnie. – Rudowłosa próbowała uświadomić sobie, kiedy oderwała 

się myślami od rzeczywistości. – To było jak… wizja. Kontynuacja tego snu z dzisiejszej 

nocy. 

– Znów ci się śniłem? 

– Chwila, chwila, czy ja o czymś nie wiem? – Felix przyglądał się badawczo parze 

przyjaciół. 

– Przecież ci powiedziałem, czemu się razem przekimaliśmy – odrzekł Net. 
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– Nie mówiłam ci, co mi się śniło, bo w sumie nie wydawało się to ważne – odpo-

wiedziała szczerze Nika. – Ale teraz, gdy sytuacja się powtarza, w dodatku w tak dziwny 

sposób… 

– Za pięć minut mamy fizykę, zdążysz opowiedzieć? 

– Nie sądzę, ale to przecież ostatnia lekcja. Mogę ci to wyjaśnić później – odparła, za-

trzymując się przed salą lekcyjną. 

 

Kiedy zabrzmiał dzwonek, przyjaciele, zachowując podstawowe środki ostrożności, 

udali się do kwatery. Naoliwione zawiasy nie skrzypiały, więc superpaczka przemknęła 

cicho na poddasze. Usiedli na swoich miejscach i Nika opowiedziała historię ze snu, omija-

jąc szczegóły dotyczące jej uczuć. 

– Na początku wydawało mi się, że to tylko sen, ale teraz nie jestem już taka pewna – 

zakończyła swoją wypowiedź rudowłosa. 

– Czy powinniśmy chować wszelkie kartki, gdy jesteś w pobliżu? – zażartował Net, 

ale opanował się, widząc miny przyjaciół. Spojrzał na Felixa i dodał lekko obrażonym gło-

sem – No co, to nie ciebie tnie na kawałki golem z papier–mâché. 

– Myślę, że nie ma sensu tego roztrząsać. Na razie za mało wiemy. – Blondyn wstał 

i zaczął przechadzać się po podwyższeniu. – Największy problem to te niespodziewane 

wizje, które pojawiają się w najmniej odpowiednim momencie. Dzisiaj udało nam się z tego 

wybrnąć, ale to był przypadek. 

– Dzięki, stary. 

– Przecież nie o to mu chodziło. – Nika pogłaskała przyjaciela po rozwichrzonej czu-

prynie. – Niemniej, przeraża mnie, że nie mam nad tym kontroli. 

– No, nieprzyjemnie by było, gdybyś tak przysnęła na środku przejścia dla pieszych. 

Albo z głową za oknem tramwaju tuż przed wjazdem do tunelu. – Net bawił się kawałkiem 

ułamanej cegły. 

– Wielkie dzięki, mistrzu pocieszania – rzuciła dziewczyna, wywracając oczami. 

– A jak tam twoja czerwonowłosa koleżanka? – spytał chłopak, chcąc zmienić temat. 

– No właśnie… – Felix wyglądał na zakłopotanego. – Przez to wszystko nie powie-

działem wam najważniejszej rzeczy. 

– Bierzecie ślub? 

– Raczej na odwrót. Widzicie, to zdjęcie które dzisiaj zrobiłem chciałbym pokazać 

Laurze i stwierdziłem, że sprawiedliwie by było, gdybym was jednak spytał o zgodę. 

Para zszokowanych oczu wpatrywała się teraz w Felixa. 

– Jak wiecie, nie jestem najlepszy w sztuce przemawiania na takie tematy, więc, Net, 

zamknij się z łaski swojej i nie komentuj, ok? – Przyjaciel przyłożył prawą rękę do serca, 

a drugą zainscenizował zapinanie buzi na zamek, po czym oparł łokcie na kolanach, gotowy 

do wysłuchania opowieści. 

– Jasne – mruknął Felix i spojrzał na rudowłosą. – Więc w skrócie, to przyszedłem do 
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twojego mieszkania po to, by ci powiedzieć, że wiem, że rozmawiałaś z Laurą. – Nika ner-

wowo przygryzła wargę i spuściła oczy. – A przynajmniej się tego domyślam, bo nie widzę 

innej możliwości. Problem w tym, że chyba przesadziłaś i… ona teraz myśli, że ty i ja… że 

ty coś do mnie… 

Net zacisnął pięści, ale nie powiedział ani słowa. Nika wyglądała, jakby dostała 

czymś w głowę, a  Felix spoglądał na dwójkę przyjaciół nerwowo. Przez chwilę panowała 

cisza. W końcu brunet nie wytrzymał i palnął: 

– Zmieniłaś preferencje czy ja o czymś nie wiem? 

Dziewczyna westchnęła cicho i przyznała się do tego, że rozmawiała z Laurą. Zdra-

dziła trochę szczegółów, ale też nie chciała stawiać siebie w złym świetle. Czuła, jak wyrzu-

ty sumienia trawią ją od środka. 

– Dzięki, ale nigdy więcej już tego nie rób. – Felix przysiadł obok koleżanki 

i uśmiechnął się, chcąc ją pocieszyć. 

– Przepraszam – wymamrotała i przytuliła się do przyjaciela. 

– Ej! Bez dotykania! Nie jestem jeszcze na to gotowy po tych wszystkich wyznaniach 

– powiedział Net, udając zazdrosnego. 

– To jak, mogę jej pokazać to zdjęcie? – nieśmiało zapytał blondyn. 

– Jestem ci to winna – przyznała Nika. 

– No nie wiem, mam na nim trochę nieułożone włosy – odrzekł Net, udając, że się 

waha. 

Przyjaciele zaczęli się śmiać. Wszystkim ulżyło. 

 

Słoneczne popołudnie, zapowiadające zbliżającą się wiosnę, dodało Felixowi odwagi, 

więc kiedy stanął na progu mieszkania dziewczyny, był w miarę rozluźniony i nawet się 

uśmiechał. Zadzwonił do drzwi, ściskając w jednej dłoni aparat fotograficzny. Usłyszał 

lekkie kroki, dobiegające z wnętrza lokalu. Drzwi się otworzyły, ukazując uśmiechniętą 

twarz czerwonowłosej. 

– Hej…  – Spojrzała na Felixa i wyraz jej twarzy wyraźnie się zmienił. – Co ty tu ro-

bisz? 

Felix poczuł, jak ulatuje z niego cały dobry humor i pozytywne nastawienie. 

– Chciałem ci wytłumaczyć…  – zaczął, ale przerwały mu głośne kroki dobiegające 

z klatki schodowej. Zerknął w lewą stronę i zobaczył wysokiego chłopaka w glanach. 

– Res! – zawołała uradowana Laura i zbiegła po schodach, by przywitać gościa, przy-

tulając się do niego mocno. 

Felix poczuł się jakby Laura wymierzyła mu policzek. Przeklinał siebie w myślach, 

patrząc tępo w podłogę. 

V 

Wieczór był pogodny i bezwietrzny, a rozjaśnione od zachodzącego słońca niebo za-
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chęcało do romantycznych spacerów. Felix bez entuzjazmu przyglądał się wędrującym po 

widnokręgu barwnym smugom. Jego dobry nastrój wyparował bezpowrotnie i nawet powrót 

do domu wydawał się przykrą perspektywą.  Stwierdził, że jako prawdziwy mężczyzna 

powinien po prostu zapomnieć. Niestety, Felix w kwestii uczuć ciągle pozostawał chłopcem 

i nie mógł tego tak szybko zmienić. Trudno mu było jednak oprzeć się wrażeniu, że zawsze 

to on zawodzi. Czy on czegoś nie rozumie, czy zawsze coś go omija? Bredzę jak zakochana 

baba, pomyślał. Postanowił zająć się czymś produktywnym, żeby nie zmarnować tego dnia 

do końca. Kiedy znajdował się już blisko domu, poczuł się nieswojo. Próbował walczyć 

z tym wrażeniem, ale zniknęło ono dopiero wtedy, gdy nacisnął klamkę furtki. Wówczas 

stało się coś dziwnego – na chwilę stracił kontakt z rzeczywistością, a przed jego oczami 

pojawił się rozmazany, szary obraz. Po chwili pojawiły się kontury, kształty się wyostrzyły. 

Zauważył korpusy człekokształtnych robotów, obrys niezakrytych niczym, pracujących 

siłowników. Nie zdążył zanotować nic więcej, wizja zniknęła równie niespodziewanie, jak 

się pojawiła. Zdezorientowany Felix wszedł do domu, gdzie został przywitany przez śpiące-

go przy wejściu Cabana. Jeszcze bardziej zaskoczył go widok rodziców, przytulonych do 

siebie na kanapie i oglądających film. O tej porze się to nie zdarzało. W sumie nigdy ich 

takich nie widział – promiennych i beztroskich. Zaczął się zastanawiać, czy nie przegapił 

rocznicy ich ślubu, ale jego prywatny kalendarz, schowany w zakamarkach pamięci, wyklu-

czał taką możliwość. Jako dobry syn powinien zostawić ich w tym błogostanie i udać się jak 

najszybciej do swojego pokoju. Zabrał  tylko trochę jedzenia z lodówki i zszedł do piwnicy. 

Wiedział już, co powinien najpierw zrobić. Uruchomił komunikator Net.com i wybrał połą-

czenie z Niką. Po kilku chwilach burza rudych loków wyświetliła się na ekranie. 

– Hej, jak tam akcja ze zdjęciem? – spytała na przywitanie dziewczyna. 

– Kiepsko, nawet nie chcę o tym gadać. – Felix zastanawiał się, czy robi właśnie ża-

łosną minę. – Chciałbym porozmawiać o czymś innym. 

–Okej, mów. – Nika uśmiechnęła się pocieszająco do przyjaciela. 

– Już nie tylko ty masz problem z wizjami. – rzekł, przechodząc od razu do konkre-

tów. Odpowiedział mu dźwięk upadającej łyżeczki w mieszkaniu Niki. 

 

Net wymknął się z domu, by uzupełnić zapas niezdrowej żywności w pobliskim su-

permarkecie. Przechodził właśnie przez parking, kiedy tuż przed jego nosem przejechał, 

z niesamowitą jak na ten samochód prędkością, jasnoniebieski opel astra. 

– Dżizas... – Net próbował opanować przyspieszony puls, który był automatyczną re-

akcją na bliskie spotkanie z rozpędzonym wozem. 

Z zaparkowanego na dwóch miejscach dla niepełnosprawnych auta wysiadła typowa 

warszawska dziunia, ubrana w futerkowe ocieplacze na nogi, czarne legginsy i przykrótką 

puchową kurteczkę. 

– Chyba pani o czymś zapomniała – rzekł Net. 

– Tak, a o czym? – spytała. 
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– To miejsce dla inwalidów – wyjaśnił spokojnie. – Poza tym do rajstop zazwyczaj 

ubiera się spódniczkę. 

Dziunia wykorzystała swoje najgłupsze spojrzenie, pokazując, że nadal nie wie, 

co zrobiła źle. Net nie mógł się oprzeć wrażeniu, że ma do czynienia z tlenionym blond 

pierwotniakiem. 

– Po dłuższym zastanowieniu, należy się pani to miejsce. Taką niepełnosprawność też 

powinni brać pod uwagę – powiedział Net i ulotnił się, zanim do rozmówczyni dotarł sens 

jego wypowiedzi. 

Na szczęście poszukiwanie produktów bogatych w tłuszcze i węglowodany szło 

gładko i było o wiele przyjemniejszym zajęciem. Przechodząc wzdłuż półek wypełnionych 

paczkami z powietrzem i odrobiną chipsów, wpakował kilka rodzajów ziemniaczanych 

frykasów do koszyka i ruszył w stronę działu z napojami, by upolować butelkę coli. Po na-

myśle udał się do działu mrożonek, aby wziąć jednodniowy sok marchewkowy dla przy-

krywki i zadowolony udał się do kasy. Znajdował się w trakcie przeliczania drobnych, kiedy 

przed oczami mignął mu rząd cyfr. Nieco zdziwiony, Net wytarł szkła okularów i potarł 

powieki, ale na nic to nie pomogło – teraz widział już tylko same cyfry. Przemykały przed 

nim z zawrotną prędkością, tworząc coś na kształt kaskad. Net zbliżył się do jednej z nich 

i delikatnie dotknął strumienia liczb. Poczuł chłód i nie mógł się oprzeć wrażeniu, że umiał-

by rozszyfrować ten kod, gdyby tylko mógł się skupić. Oparł się mocno na stopniu utwo-

rzonym z charakterystycznego ciągu zer oraz jedynek i… nagle cała matematyczna sceno-

grafia rozmyła się i zniknęła. Net ocknął się, przewieszony przez ściankę wózka z zakupa-

mi. Jego nos celował w opasły brzuch przestraszonego jegomościa. 

– Co pan najlepszego wyrabia? – spytał otyły mężczyzna. 

– Amm… ammm… – zająknął się Net i przypadkiem podsunął tym sobie niezły po-

mysł. Opuścił nogi na ziemię i odpowiedział – Medytuję. 

– W centrum handlowym? – spytała kasjerka, przyglądająca się tej scenie zza skle-

powej lady. 

– Stanie w kolejce bardzo mnie stresuje – powiedział Net, zapłacił za zakupy i oddalił 

się szybkim krokiem w stronę wyjścia, odprowadzany przez kilka zaciekawionych spojrzeń. 

Wrócił do domu z zamiarem opróżnienia wszystkich opakowań (oprócz tego 

od soczku marchewkowego) przy jakimś dobrym filmie. Włączył tylko na chwilę komuni-

kator i od razu przywitało go połączenie konferencyjne. 

– Siema, co jest? – przywitał się Net, chrupiąc przekąski. 

– Robisz wyżerkę i nas nie zaprosiłeś? – rzucił oskarżycielsko Felix, ale się uśmiech-

nął. 

– Dziwi cię to jeszcze? – prychnęła Nika. 

– Chyba nie o tym chcieliście ze mną rozmawiać? 

– No tak, uznaliśmy, że dobrze by było cię poinformować, że wizje to już nie tylko 

problem Niki – powiedział Felix, pocierając policzek. 

– Rany, to dobrze. – Netowi wyraźnie ulżyło. 
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– Dobrze?! – krzyknęli równocześnie jego współrozmówcy. 

– Nie chciałem się przyznawać, ale miałem dzisiaj błąd w matrixie – bąknął Net 

i niechętnie opowiedział przyjaciołom o zajściu. 

– No nieźle, mistrzu Zen – powiedział Felix, próbując opanować śmiech. 

– Nie mówiłeś, że znasz takie techniki – zaśmiała się Nika. 

– Bardzo śmieszne, niewdzięczna ruda niewiasto! – wymamrotał naburmuszony Net. 

– Okej, uspokójmy się, sprawa jest poważna – rzekła dziewczyna, wciąż chichocząc. 

– Co ty nie powiesz, tracimy świadomość o losowych godzinach, w losowych miej-

scach i nie możemy temu zapobiec – odparł brunet. 

– Jeśli tak na to spojrzeć, to rzeczywiście brzmi dość niepokojąco – przyznał szczerze 

Felix. – Ale nie mamy pewności, że te napady się powtórzą. 

– Dżizas, nie nazywaj tego tak, brzmi jakbyśmy mieli padaczkę. – Net nerwowo po-

tarł czoło dłonią. 

– Coś musimy zrobić – wtrąciła Nika. – Powinniśmy spróbować zapobiec następnym 

wizjom. 

– Myślę, że lepiej będzie je zbadać, poznać ich źródło i zanalizować dokładnie to, co 

każde z nas zobaczyło – odparł racjonalnie blondyn. 

– Nie wiem jak wy, ale ja czuję tłuste ciary na plecach, wszystko to kojarzy mi się 

z Pałacem Snów – powiedziała Nika. – Dlatego też głosuję za tym, żeby się w to nie pako-

wać. 

– Od kiedy to ty nie chcesz wszystkiego badać? – zdziwił się Net. 

– Dziwnie się czujesz, jak ktoś tchórzy prędzej niż ty? – Felix wyszczerzył zęby 

w uśmiechu. 

– Ja nie tchórzę! – wrzasnęli równocześnie  Net i Nika. 

– Nic nie mówiłem. – Felix rozłożył ręce i zacisnął wargi. 

– Chyba czas na naradę w sześć oczu – rzekł Net. 

– Załatwimy to jutro, teraz chodźmy spać – odparła rudowłosa, przeciągając się. 

– Nie omówiliśmy jeszcze najważniejszej kwestii…  – zaczął Felix, ale Nika się roz-

łączyła. 

– W końcu zostaliśmy sami, mój Romeo – powiedział Net, robiąc z ust dzióbek. – Jak 

tam przepraszanie twojej punkówy? 

– Bardzo kiepsko – mruknął w odpowiedzi. – Przeżyłem bliskie spotkanie trzeciego 

stopnia z jej byłym. Przynajmniej tak mi się wydaje. 

– O stary! Ty to masz pecha – wykrzyknął Net. – A jak zareagowała na sweet focię? 

– Sweet focia nie miała nawet okazji do zadziałania swoim urokiem – odparł smutno 

chłopak. – Laura nie wyglądała na zadowoloną, że w ogóle przyszedłem. 

– No i co? Stałeś tam jak ten kołek, bo znikąd pojawił się jakiś gościu? 

– Miałem czekać aż zaczną się całować? – rzucił wściekle Felix i rozłączył się. 

– Co ja takiego powiedziałem? – mruknął Net w przestrzeń. 

– Cóż, jak zwykle wykazałeś nadzwyczajne umiejętności w dziedzinie bycia nietak-
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townym – rozległo się z głośników. 

– Manfred! Podsłuchiwałeś! – Zdenerwował się chłopak. 

– Gdybym tego nie zrobił, o całej sprawie dowiedziałbym się za tydzień. Albo gdyby-

ście byli już po uszy w tarapatach – odparł szczerze program AI. 

– Dobra, uznajmy, że ci wybaczam – odburknął Net. – Ale więcej tego nie rób. 

– Krzyżuję moje wirtualne palce i przysięgam, że nigdy więcej. 

– Skoro tak… – powiedział brunet, zamknął klapę minilaptopa i zszedł do kuchni. 

Przy stole siedziała mama, opierając  głowę na dłoniach. Chłopak zdecydował, że powinien 

się zachować jak dobry syn i zapytać czy coś się stało, mimo że miał ochotę wycofać się na 

palcach do pokoju. 

– Jeszcze nie śpisz? – spytała mama, nie odwracając się. 

– Chciałem tylko napić się wody – odparł krótko i usiadł na krześle obok. 

– Cola już się skończyła? – Uśmiechnęła się i poczochrała syna pieszczotliwie. 

– Coś się zmieniło… w wiadomej sprawie, mamo? 

– W końcu, tak. – Spojrzała smutno na Neta. – Babcia wyjeżdża na pół roku, załatwić 

sprawy związane ze sprzedażą jej domu. 

– Czyli to znaczy… 

– Że wraca do Polski, tak – oznajmiła spokojnie mama. – Zamierza kupić osobne 

mieszkanie blisko naszego. 

– To świetnie! – wykrzyknął. – W takim razie, mamo, czemu wciąż jesteś przygnę-

biona? 

– Widzisz, synku, to nie jest takie proste. Kłótni z tatą już nie cofnę, a babci nie bę-

dzie sześć miesięcy. Trochę się w tym pogubiłam. – Potarła skronie i położyła obie ręce na 

kolanach. Net milczał. Nie miał pojęcia, co mógłby w tej sprawie zrobić. Relacje między 

dorosłymi są niesamowicie skomplikowane, pomyślał. Jednak z Niką jest dużo prościej, 

wystarczy ją przeprosić i przytulić. Westchnął, pocałował mamę w policzek i powlókł się na 

górę. 

 

Felix siedział na łóżku z podciągniętymi pod brodę kolanami. Oparł ręce na nogach 

i poddał się ogarniającej go apatii. Teraz nawet pojawienie się wizji wydawało mu się zba-

wieniem. Jednak, jak to w życiu zwykle bywa, kiedy najbardziej czegoś pragniemy, prze-

korny los ze wszystkich sił stara się, byśmy tego nie otrzymali. Felix odniósł wrażenie, 

że zachowuje się, jakby na coś czekał, ale nie był nawet w stanie wymyślić, co by to mogło 

być. Z melancholii wybudził go dźwięk nadejścia SMS–a.  Leniwie sięgnął po telefon 

i wyświetlił wiadomość. Przeczytał ją i podniósł brwi ze zdziwienia. Tego się bynajmniej 

nie spodziewał. 

VI 

Felix siedział w jednej z ostatnich ławek i tępo patrzył przed siebie. Próbował wymy-



32 | Głos Kosika 

 

ślić jakiś plan działania na dzisiejsze spotkanie, chciał mieć dobre argumenty. Drugi raz nie 

zniósłby podobnego upokorzenia. Mimo wszystko, nie był w najgorszym nastroju, SMS 

uspokoił go i pocieszył. Tylko dlaczego chciała się z nim zobaczyć w takich okoliczno-

ściach? 

– Felix? – Nika wychyliła się i pomachała mu ręką przed oczami. 

– No, o co chodzi? – szepnął. 

– To fizyka, twoja ulubiona lekcja. – Spojrzała na niego uważnie. – A ty w ogóle nie 

słuchasz. Felix? Felix! 

Wystarczyło, że profesor Czwartek przerwał na chwilę swoją prezentację, aby Nika 

zorientowała się, że mówi za głośno. Przeprosiła za przeszkadzanie, ale do końca lekcji 

zerkała kątem oka na Felixa. Net przypatrywał się tej scenie z boku, bardziej zdziwiony niż 

zaniepokojony zachowaniem przyjaciela. Ten natomiast siedział, opierając się niedbale 

o ławkę i nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest w centrum zainteresowania . Skupiał się na 

tym, że po tej lekcji będzie musiał stawić czoła potworowi o imieniu damska zazdrość. Wy-

posażał się całe przedpołudnie w przeróżne bronie, ale obawiał się, że żadna nie będzie wy-

starczająco dobra, by pokonać bestię. W końcu odrzucił wszystkie opcje i postanowił wypo-

sażyć się w najbardziej niezawodną, choć prostą broń – prawdę. 

– Ninja, widzę cię – powiedział Net, dostrzegłszy Felixa stojącego za załomem ścia-

ny. 

– Nie chowałem się – odrzekł tamten. 

– Co ty się tak zakampiłeś na tej lekcji? Zwykle aż się ślinisz na te wszystkie do-

świadczenia, a dzisiaj co? 

– A dzisiaj nie – odparł po prostu Felix i ruszył w stronę wyjścia. 

– Co on się tak zacichociemnił? – rzucił Net do Niki. – Już nic nie można od niego 

wyciągnąć. 

– Nie przesadzaj, ostatnio opowiedział nam wszystko, co było potrzebne. 

– Mojej ciekawości nie zaspokoił – sprzeczał się. 

– Jesteś większym plotkarzem niż niejedna dziewczyna – odrzekła Nika i uśmiechnę-

ła się nienaturalnie szeroko. 

– Moja męska duma zwija się pod batem twych plugawych słów. – Net zaprezento-

wał krótką scenkę, obrazującą dręczonego razami człowieka, po czym odpowiedział podob-

nym, sztucznym uśmiechem. 

Nika roześmiała się, tym razem zupełnie szczerze i pogłaskała Neta po policzku. 

– Mój ty mężczyzno. – Net udowodnił, że nie zachowuje się jak mężczyzna, rumie-

niąc się zupełnie jak zawstydzona dziewczynka. Poprawił okulary i dla równowagi zaczął 

bawić się jej włosami. Oboje, zajęci sobą nawzajem, nie zauważyli Felixa, który zawrócił, 

by porozmawiać z nimi przed spotkaniem. Blondyn spojrzał na nich, pokręcił głową i za-

wiedziony odszedł. Ostatnio wydawało mu się, że wszystkim przeszkadza – rodzicom 

w udanym wieczorze, przyjaciołom w zacieśnianiu więzi, Laurze w… ? Zaczął się poważ-

nie zastanawiać, czy powinien iść na to spotkanie. Miał naprawdę dość bycia uwikłanym 
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w jakieś nieprzyjemne sprawy. Poza tym, choć ciężko było mu się do tego przyznać przed 

samym sobą, czuł się zraniony. Sprawiedliwość jest ślepa i zdecydowanie nie po jego stro-

nie. Nie widział sensu w przeprowadzeniu kolejnej akcji przepraszania, która i tak zapewne 

skończy się kłótnią. Mimo wszystkich tych wątpliwości i niedomówień, postanowił zaryzy-

kować i udał się na umówione miejsce.  

Opustoszałe okolice pubu o nieokreślonym kolorze ścian i nieznanej nazwie wydawa-

ły się, nawet tak niezorientowanemu w randkowych rytuałach chłopakowi jak Felix, nieod-

powiednie na spotkanie z dziewczyną. Spojrzał na ekran GPS–a i z niechęcią stwierdził, 

że jest pod właściwym adresem. Teraz już zupełnie przeszła mu ochota na rozmowę. Niech 

to, przecież nie jechał taki kawał drogi po to, żeby teraz zawrócić. Poprawił sobie dłonią 

grzywkę tak, by nie wpadała mu w oczy i pchnął poobdzierane drzwi. Ze środka buchnęło 

ciepłe, przesiąknięte zapachem piwa powietrze. Felix z niepokojem rozejrzał się po prawie 

pustym lokalu. Zaciekawieni widokiem tak młodej osoby łysiejący posiadacze pokaźnych 

brzuchów zaczęli przyglądać się Felixowi i uśmiechać się szyderczo. Kiedy blondyn zdał 

sobie sprawę, że coś tu jest poważnie nie tak, poczuł czyjąś ciężką, na pewno nie damską, 

dłoń na swoim ramieniu. Chciał ją strącić, ale palce nieznajomego zacisnęły się boleśnie na 

jego przedramieniu. Felix odwrócił się, by spojrzeć na osobę, która  właśnie starała się 

o zostawienie siniaków na jego ręce i ze zdziwieniem odkrył, że poznaje tego wysokiego 

chłopaka. Spojrzał w dół, na jego obuwie i wówczas uświadomił sobie, że tego SMS–a nie 

wysłała Laura. 

 

Zanim Net i Nika zdążyli się zorientować, Felix zniknął im z oczu. 

– Czy ja mam tylko takie wrażenie, czy nasz almost lover czegoś nam nie chce po-

wiedzieć? – Net nawet nie ukrywał rozdrażnienia. – Ostatnio wszyscy mamy jakieś tajemni-

ce, które w sumie i tak wychodzą szybko na jaw. Kłamstwa mają krótkie nogi i płaskosto-

pie. 

– Ja się w to nie mieszam – odparł a zapobiegawczo Nika, przypominając sobie, 

że ostatnio jej troska przyniosła więcej szkód niż pożytku. 

– Ja tu wyczuwam jakąś czerwonowłosą, zakręconą punkówę – ciągnął Net, udając, 

że zwęszył jakiś trop. 

– Siad, piesku! – rozkazała Nika, machając odpowiednio ręką. 

– Tak nisko nie upadłem, nie zmieszczę się pod kobiecym pantoflem – odburknął 

Net, uśmiechając się mimowolnie. 

– A pod glanem byś się zmieścił? – spytała Nika, podnosząc zawadiacko brew. Net 

spojrzał na nią wzrokiem seryjnego, psychodelicznego klauna–mordercy i wyciągnął ręce 

w geście, który nie pozostawiał złudzeń co do jego zamiarów.  

– Run – rzucił. 

– Nie! Nie możesz, w szkole zabrania się torturowania uczniów. – Przełknęła ślinę. – 

Tylko nie łaskotki! 
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Tego dnia przed szkołą widziano dwójkę nastolatków, ścigających się w topniejącym 

śniegu. 

 

– Pogadamy – rzekł spokojnie nieznajomy, nie pytając Felixa o zdanie. 

– Jak tylko puścisz moje ramię – wysyczał przez zaciśnięte zęby. Ludzie w barze za-

czynali wymieniać znaczące spojrzenia między sobą. Chłopak rozluźnił uchwyt i podszedł 

do oddalonego stolika, po czym skinął na Felixa. 

– Chyba się domyślasz, o czym chcę porozmawiać – zaczął chłopak. 

– Tak, Res – odparł, kładąc nacisk na ostatnie słowo. – Ale żebyś się nie zdziwił, nie 

odpuszczę tak łatwo. 

– No, proszę, proszę – wychrypiał Res, uśmiechając się gorzko. – Czy ty masz 

w ogóle pojęcie z kim rozmawiasz, blondi? 

W Felixie krew zawrzała, ale jego spokojne usposobienie pozwoliło mu się w porę 

opanować. 

– Domyślam się, że z chłopakiem Laury – wysyczał przez zaciśnięte zęby. 

Na twarzy Resa, niespodziewanie, pojawił się wyraz zdziwienia. 

– Chłopakiem? – Wydusił w końcu. – Bynajmniej. Jestem jej bratem. 

Felix gapił się na chłopaka, jakby na środku głowy nagle wyrósł mu kaktus. 

– To… wiele wyjaśnia. I wiele zmienia. 

– Posłuchaj młody, moja siostra ostatnio nie była zbyt szczęśliwa przez ciebie, z tego, 

co pisała w mailach. 

– Pisała… o mnie? – powiedział zduszonym głosem Felix. 

– No błagam, man up! – Res przewrócił oczami i klepnął Felixa w plecy tak, że tam-

ten na chwilę stracił oddech. – To ma być męska rozmowa, żadnych błagań, szlochów czy 

innych babskich chwytów. 

W obskurnej knajpie, przy porysowanym stoliku, dwóch nastolatków mierzyło się 

wzrokiem. 

VII 

Nika i Net, zmęczeni i zasapani, wpadli przez lekko skrzypiące drzwi do lokalu, 

w którym mieściła się kawiarenka Zbędne Kalorie. 

– Przegrałeś! – wysapała Nika, uciskając mocno mięśnie pod żebrami. – Stawiasz! 

– Oszukiwałaś! – Net oskarżycielsko wyciągnął wskazujący palec w jej stronę. – 

W takich butach nie mogę z tobą konkurować, glaniaro. 

– Tak się tłumacz – odparła ze śmiechem Nika, zajmując przytulne miejsce w kącie, 

obok grzejnika. – Może powinieneś trochę potrenować? – Szturchnęła go delikatnie palcem 

w brzuch. 

– Kobieto, czego ty ode mnie wymagasz? – oburzył się Net. – Ja ćwiczę umysł, nie 

mięśnie. 
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Pani Basia podeszła do stolika, próbując ukryć uśmiech za zasłoną z długich blond 

włosów. 

– To co zwykle, gołąbeczki? – zaśmiała się, odgarniając jednak kosmyk za ucho. 

– Gołąbeczki? – zdziwił się Net. – To może od razu turkawki? 

Nika zarumieniła się i zachichotała cicho. 

– Właściwie to mam dzisiaj ochotę na kubek ciepłego kakao – powiedziała Nika, 

grzejąc zmarznięte dłonie o kaloryfer. 

– Cóż, w takim razie dwie szarlotki i dwa kubki kakao. – Net nie mógł zrozumieć, 

czemu pani Basia tak dziwnie się na niego patrzy. – Mam coś na nosie? 

– Nie, nie, raczej w oczach. – Mrugnęła do Niki, gdy Net odwrócił się, by zastanowić 

się nad sensem tego zdania. Rudowłosa udała, że niczego nie zauważyła i przyłożyła we-

wnętrzną stronę dłoni do policzków, żeby je ogrzać. 

 – Wiesz o co jej chodziło? – zapytał Net, wieszając ich okrycia na wieszaku. 

 – Szkła ci zaparowały – odparła Nika, i zdjęła mu z nosa okulary, maskując zmie-

szanie. 

 – Sam bym to zrobił – rzucił Net, pozbawiony zmysłu wzroku. – Ładna z ciebie ru-

da plama. 

 Nika skończyła wycierać okulary i podała je chłopakowi. 

– Thanks, ginger – podziękował Net, przypadkiem dotykając ręki Niki. Przed jego 

oczami na ułamek sekundy pojawił się jasno oświetlony korytarz. – Dżizas! 

– Co się stało? – spytała Nika w momencie, kiedy Net chwycił ją mocniej za rękę. 

Obraz przed jej oczami zawirował i znalazła się w oświetlonym jasnymi jarzeniówkami 

korytarzu. Obok niej stał ktoś i trzymał ją za rękę. Kiedy jej wzrok przyzwyczaił się do oto-

czenia, rozpoznała burzę ciemnoblond włosów, panoszącą się na głowie przyjaciela. 

– No siemka, mała. Zawsze przenosisz się do innego świata, gdy cię dotykam? – za-

żartował Net, poruszając brwiami jak Johnny Bravo. – A tak serio, to wszystko OK? 

– Czy my…? – Nika potarła czoło wierzchem dłoni i rozejrzała się pobieżnie.  – Czy 

my mamy wspólnie wizję? 

– Chyba tak. Ale wydaje mi się, że siedzimy teraz też w Zbędnych Kaloriach – od-

powiedział Net. 

– Też? – przestraszyła się dziewczyna. – Jak to możliwe, że obydwoje jesteśmy świa-

domi w tej wizji? Zwykle byłeś bierną postacią albo raczej ofiarą. 

– No dzięki – pufnął chłopak, puszczając jej rękę i ruszając naprzód. 

– Czekaj!  Nie o to mi chodziło – podbiegła do Neta i spojrzała na niego poważnie. – 

Teraz jesteśmy oboje świadomi, w dodatku wiemy, że jesteśmy jednocześnie w innym miej-

scu. Ja nie widzę kartek, ty pewnie nie widzisz matrixowych kaskad. To jak synchroniczne 

zasypianie, kiedy próbowaliśmy dostać się razem do Pałacu Snów. 

– Racja – przytaknął Net. – Tam, w kawiarence, położyłem swoją dłoń na twojej i tak 

jakoś nas tu wrzuciło. Trochę tu pusto. 

Rzeczywiście, korytarz był pusty, jeśli nie liczyć wiszących pod sufitem lamp i bia-
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łych drzwi rozstawionych w nierównych odstępach. 

– Idziemy dalej, czy po prostu otwieramy jakieś drzwi i wtedy zastanawiamy się czy 

wiać? – spytał pragmatycznie. 

Nika nie odpowiedziała na jego pytanie, tylko po prostu nacisnęła klamkę najbliż-

szych drzwi i uchyliła je na tyle, by móc zajrzeć do środka. Stała tak, z głową po drugiej 

stronie framugi i po parunastu sekundach zreflektowała się i zatrzasnęła szybko drzwi. 

– Dżizas! Zrobiłaś to tak szybko, że mogłaś sobie przytrzasnąć głowę – krzyknął Net, 

patrząc na rudowłosą. Ta nie wyglądała za dobrze. Zbladła i nerwowo patrzyła na inne 

drzwi. 

– Chodźmy dalej – rzuciła i pospiesznie ruszyła dalej. – Tu nie ma nic ciekawego. 

– Serio? Tak łatwo mnie nie nabierzesz. 

– Od kiedy to się nie boisz? – rzuciła złośliwie Nika. 

– Nie no, teraz, jak mi już wjechałaś na moje męskie ego, to zajrzę tam na pewno. – 

Nika ruszyła jak pershing w stronę drzwi i zasłoniła je swoim chudym ciałem. 

– Za cienka jesteś na takie triki. – Net z łatwością oderwał ją od klamki, której się 

uporczywie trzymała. – No, co tam jest, że nie mogę tego zobaczyć? 

Nika jęknęła i puściła ramię chłopaka. Zaczęła intensywnie patrzeć się na czubki 

swoich martensów. 

– Okeej… – Net był wyraźnie zaniepokojony, ale też zaciekawiony. Odetchnął głę-

boko i otworzył drzwi na oścież. Otworzył szeroko oczy i poczerwieniał na twarzy. – Dżi-

zas! Ja piórkuję, co to ma być! 

Nika przełamała się, podeszła do niego i przytuliła się do niego w pasie. Delikatnie 

ją odepchnął. 

 

Tymczasem Felix był w trakcie decydującego starcia z bratem Laury. 

–… no i jak już mówiłem, interesuję się robotami. Nic nadzwyczajnego – zakończył 

swoje opowiadanie Felix. 

– Robotami, mówisz? – Res zdawał się intensywnie nad czymś zastanawiać. – Czy-

tasz książki Lema, oglądasz Star Wars? 

Felix pokręcił wolno głową. 

– Nie o to chodzi, chociaż w sumie masz rację. Ja konstruuję roboty. 

Mina chłopaka widocznie się zmieniła. Felix nie był pewien, ale wydawało się, 

że udało mu się zaimponować Resowi. 

– Nieźle. – Brunet uśmiechnął się pod nosem. – Może trochę cię nie doceniłem. Za-

projektowałeś już jakiegoś R2D2? 

– Posłuchaj, nie chcę i nie będę opowiadał ci o moim największym projekcie. – Sie-

dzący naprzeciw niego chłopak wyglądał na lekko rozzłoszczonego. – Za to mogę ci poka-

zać parę robotów, które wziąłem ze sobą. 

Położył plecak na kolanach i wyciągnął z niego starego Penetratora, yoyobota i dwa 
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Służuki. Starając się zachować jak największą dyskrecję, by nie wzbudzić niepotrzebnego 

zainteresowania, Felix prezentował po kolei działanie każdego robota i opowiadał o jego 

funkcjach. Na początku Res próbował zachować minę pokerzysty, ale ciekawość zwycięży-

ła – zaintrygowany chłopak przyglądał się przedmiotom, brał je do ręki, by przyjrzeć się 

z bliska szczegółom i co chwilę zadawał pytania. Po skończonej prezentacji to Felix był 

górą. 

Res odetchnął głęboko, przymknął na chwilę oczy i uśmiechając się, powiedział: 

– Widzę, że się pomyliłem. – Otworzył oczy. – Chyba jesteś w porządku. 

– Za to ty nie jesteś – odpowiedział mu dziewczęcy, ale stanowczy głos. Chłopak ro-

zejrzał się, poszukując źródła głosu. Felix też go rozpoznał. Zdenerwowany, odwrócił się 

i ujrzał Laurę, siedzącą okrakiem na krześle przy sąsiednim stoliku. Miała na sobie powy-

cierane, ciemnofioletowe spodnie i zupełnie czarną koszulkę bez żadnego nadruku. Całkiem 

przy okazji Felix stwierdził, że dziewczyna wygląda genialnie. 

– Spokojnie, siostra – rzekł Res obronnie. – Już sobie wszystko obgadaliśmy. 

Laura wstała z krzesła, podeszła wolno do stolika, nachyliła się nad stolikiem tak, że 

prawie stykała się czołem z  głową brata i wówczas wysyczała: 

– Jak mogłeś – walnęła pięścią w stół, aż yoyobot podskoczył na blacie – ukraść moją 

komórkę i napisać w moim imieniu wiadomość ?!  W życiu ci już nie zaufam! 

– Hej, hej. – Chłopak próbował ją uspokoić, wyciągając powoli ręce w jej stronę. – 

Nie spinaj się tak, chciałem tylko coś sprawdzić. 

– No to sprawdziłeś – warknęła. – Felix, idziemy! 

Blondyn był tak zaskoczony tym, że Laura się do niego odezwała, że zerwał się 

z miejsca, wrzucił roboty pospiesznie do plecaka i pobiegł za dziewczyną, która  właśnie 

wychodziła przez drzwi. 

– Co za tupet! – krzyczała, nie zwracając uwagi na oglądających się za nią ludzi. Fe-

lix szedł szybkim krokiem u jej boku. – Nawet nie był na tyle mądry, żeby usunąć tę wysła-

ną wiadomość. Pacan… 

– Laura – próbował jej przerwać Felix. 

– …dyta, kretyn! – Laura zatrzymała się by wziąć głęboki oddech. 

– Laura… – Chłopak delikatnie złapał ją za ramię. 

– A ty! Z tobą jeszcze nie skończyłam! – Obróciła się i pocałowała Felixa, który za-

skoczony tym nagłym gestem, odruchowo objął ją w pasie. Tym razem to nie był zwykły 

buziak w policzek. 

 

Ręka Neta omsknęła się i kontakt między nim, a Niką został przerwany. Oboje prze-

budzili się w tym samym momencie i od razu spojrzeli na siebie. Szkliste oczy Niki błagal-

nie wpatrywały się w roziskrzone gniewem oczy Neta. 

– Dżizas! – szepnął oburzony. – To jakaś pogrzana, porąbana równoległa rzeczywi-

stość! 
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Nika zwalczyła chęć rozpłakania się, przełknęła ślinę i wymamrotała: 

– Te drzwi przypominały mi fragment z tą dziwną salą z „Alicji w Krainie Czarów”. 

– Tak, tylko, że tu nie czekała na nas milutka Królowa Kier, tylko coś o wiele gor-

szego. 

– Myślisz, że to było ostrzeżenie czy groźba? – spytała Nika. 

W tym momencie pojawiła się pani Basia z ich zamówieniem. 

– Co się z wami działo? Wyglądaliście, jakbyście spali z otwartymi oczami. 

– Aaa… długo tak siedzieliśmy? – zapytał cicho Net. 

– Przynajmniej pięć minut – odparła, przyglądając im się badawczo. – Na pewno 

wszystko w porządku? 

– Jasne, mieliśmy błąd w matrixie, zawiechę, defekt mózgu, złapaliśmy nieogar… 

– W takim razie ciepłe kakao na pewno wam się przyda – zaśmiała się i odeszła 

w stronę lady. 

– Net… – zaczęła Nika. 

– Sądzę, że dostaliśmy zwiększoną dawkę – dwa w jednym – odpowiedział dziwnie 

zmienionym głosem i spojrzał smutnym wzrokiem na zmartwioną dziewczynę. 

VIII 

Net odprowadził Nikę do kamienicy, a właściwie to wlókł się trzy kroki za nią i pró-

bował sprawiać wrażenie obojętnego. Dziewczyna przez całą drogę walczyła z chęcią obej-

rzenia się za siebie, ale coś nie pozwalało jej zacząć rozmowy. Nie mogła zrozumieć, czemu 

Net ją odepchnął, kiedy zobaczył co znajduje się za drzwiami. Jasne, widok własnego pora-

nionego i krwawiącego ciała, nad którym stoi kilkumetrowy robot modułowy, nie robi do-

brego wrażenia, ale przecież cała trójka w tej wizji była martwa. Niemniej, wszyscy żyją 

i mają się całkiem dobrze – w czym więc problem? Przestraszył się groźby? Nika uśmiech-

nęła się na samą myśl. Prawda, Net nie jest zbyt odważny, ale chyba zdaje sobie sprawę, 

że podobne starcie z Mortenem w formie robota nie ma prawa zdarzyć się ponownie. Kiedy 

w końcu dotarli pod właściwy adres, musieli się przemóc, powiedzieć sobie chociażby zwy-

kłe „dobranoc”. 

– Może wejdziesz? – spytała Nika i podniosła wzrok na wysokość ramion Neta. – 

Mam wodę i herbatę. 

– Nie dzięki, ostatnio skończyło się to dzikim pościgiem, odmrożonymi stopami 

i jednym podskakującym na zimnie rozczochranym bałwanem. 

Nika mimowolnie parsknęła śmiechem. Po chwili jednak ściągnęła usta i wymamro-

tała: 

– Dlaczego mnie odepchnąłeś, tam, w… tym równoległym świecie? Ciągle mnie 

to męczy. 

– No wiesz, nie jestem przyzwyczajony do widoku ciebie i Geralda, gruchających so-

bie jak jeden gołąbek i jeden głąb. – Chłopak spojrzał na Nikę i z zaskoczeniem zauważył, 

że jej twarz się rozpromienia. 
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– Więc to dlatego! – Nika odrzuciła włosy do tyłu i przekornie założyła ręce. – My-

ślałeś, że chcę coś przed tobą ukryć. 

– Nie, to dlatego, że zupa była za słona – odburknął, nie wiedząc do czego zmierza 

dziewczyna. 

– Chodź jednak na tę herbatę. Nasze wizje się różniły, trzeba to wytłumaczyć. – Nie 

czekając na reakcję przyjaciela, odwróciła się i weszła na nieoświetlone podwórko. 

 

Felix szedł przed siebie, ciągle oszołomiony zmiennością płci żeńskiej. Czuł w sobie 

nieznane dotąd ciepło i wydawało mu się, że ktoś wrobił go w występ w komedii roman-

tycznej. Jak inaczej wytłumaczyć starcie z bratem dziewczyny, jej wybuchową reakcję oraz 

to, że teraz ona idzie obok i trzyma go za rękę? „Przydałby się jakiś algorytm na te baby”, 

pomyślał i spojrzał na Laurę. Jej błyszcząca czerwienią fryzura kontrastowała z dość bladą 

twarzą i półkolem białych zębów, ukazanych w lekkim uśmiechu. Jakby się tak głębiej za-

stanowić, cała Laura była jednym wielkim oksymoronem i absurdem, osobą tak skrajnie 

odmienną od Felixa (i reszty populacji), że aż intrygującą. Zamyślony chłopak nie zauwa-

żył, że stoją już przy drzwiach mieszkania i że chochliki z jej oczu śmieją się do niego rado-

śnie. 

– Halo, tu planeta Ziemia! – zakrzyknęła wesoło właścicielka chochlików, zgarniając 

Felixowi kosmyk włosów z czoła. – Życzy pan sobie wejść na pokład? 

– Co, jaki pokład? – Felix zmrużył oczy i próbował przypomnieć sobie drogę do tego 

miejsca. Ku jego zaskoczeniu przypomniał sobie tylko rozważania na temat stojącej teraz 

przed nim dziewczyny. Przeciągnął dłonią po twarzy i westchnął – Nie wiem, co sobie po-

myślą twoi rodzice, jeśli wproszę się o tak później godzinie. 

– O to nie musisz się martwić – odparła, wyciągając pęk kluczy i uśmiechając się 

w ten szczególny sposób, który utwierdza mężczyzn w przekonaniu, że ich niewiedza, jeśli 

chodzi o znajomość zachowań kobiecych, jest bezkresna. 

– Tak – bąknął bezmyślnie i został wciągnięty do mieszkania. Rozejrzał się i z zasko-

czeniem stwierdził, iż wygląda ono najzupełniej normalnie. Zawsze wyobrażał sobie, że 

na ścianach powinny wisieć futra Yeti, szkielety kosmitów, kolorowe kryształy, modele 

starych gitar i plakaty hippisowskich ugrupowań. Tymczasem przed oczami miał w miarę 

nowoczesne, przytulne mieszkanie z odrobiną PRL–owskiego paździerzowego kiczu, pod-

trzymującego kilkaset tomów o różnokolorowych grzbietach. Laura chyba zorientowała się, 

o czym rozmyśla jej gość i rzuciła: 

– Pewnie spodziewałeś się namiotu wróżki skrzyżowanego z imperialnym frachtow-

cem? Cóż, jeśli nie przeszkadza ci telewizor z czasów Bieruta, to nie znajdziesz tu nic nie-

zwykłego. 

Felix odzyskał rezon i zaśmiał się lekko. 

– Powstrzymam się od wydawania wyroków, dopóki nie zobaczę twojego pokoju. 

– Drugie drzwi po lewo, zapraszam. Zaraz przyjdę, tylko zrobię coś do picia. 
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Po chwili wahania przekręcił fioletową gałkę w drzwiach i wszedł do… przytulnego, 

dziewczęcego pokoju. Na oko dziesięć metrów kwadratowych, ściany w kremowym kolo-

rze, gdzieniegdzie ozdobione jakimś plakatem lub zdjęciem, a wokół łóżka praktycznie 

przyklejone tapety. Oprócz tego rzucały się w oczy: duże biurko, zarzucone skomplikowa-

nymi szkicami, cztery regały zawalone poniszczonymi woluminami i jednoosobowe łóżko 

z misternie wykonaną żeliwną ramą. „Pewnie strasznie skrzypi”, pomyślał Felix. 

– I co, zdałam test? – zapytał głos zza jego pleców. Pytany odwrócił się i został znie-

nacka potraktowany całusem. Bezczelnie szeroko się uśmiechając, Laura odstawiła kubki na 

biurko i wciągnęła nieco zażenowanego chłopaka do pokoju. 

– Fajne szkice – bąknął, próbując ratować resztki swojej uciekającej w popłochu 

przytomności umysłu.  – Co prawda znam się tylko na technicznych, ale te wyglądają na 

bardzo dopracowane i w ogóle… 

Odpowiedział mu jęk sprężyn po drugiej stronie pokoju. Nerwowo przełknął ślinę. 

Dziewczyna usiadła na łóżku, to pewnie coś znaczy w ich dialekcie. A on stoi tu jak ostatni 

łom i ogląda obrazki. Obrócił się i zobaczył, że podciągnęła jedną nogę pod brodę, a drugą 

machała powoli w przód i w tył. 

– To ten, zrobiłaś czekoladę? – zaczął niepewnie i niewiele myśląc przysiadł na kra-

wędzi łóżka. Chwilę później cały świat przysłoniła mu burza czerwonych włosów. 

 

– Ja piórkuję! – Okrzyk Neta odbił się echem po półtorapokojowym mieszkanku. – 

Ty miałaś jeszcze lepszą fazę niż ja! Zawsze mówiłem, że aktywność fizyczna szkodzi, nie 

powinniśmy byli biegać. 

Nika zaśmiała się cicho, wodząc palcem po pustej już szklance. Zawsze lepiej roz-

mawiać niż się obrażać. Przyzwyczajona była do wybuchów zazdrości Neta, które oprócz 

bycia nieznośnie dziecinnymi, były też niewątpliwie przyjemnie schlebiające. Mimo to za-

pytała zadziornie: 

– A więc, znowu byłeś o mnie zazdrosny? 

– Pfff – pufnął Net, wyciągając nogi i zakładając ręce za głowę. – Kobieto, co ty za 

teorie spisowe tworzysz. Niedługo jeszcze powiesz, że mi się podobasz z tym rudym maka-

ronem na głowie. 

Nika w odpowiedzi oparła łokcie na stole i ujmując twarz w dłonie, uśmiechnęła się 

przesadnie szeroko i zatrzepotała rzęsami. 

– Co za monster! – Net zaśmiał się, po czym dodał – No dobra, zakrętasy mogą być, 

ale szpachlę proszę odłożyć, mordka się trzyma na miejscu i bez zaprawy. 

– Dzięki, ale mascarę sobie zatrzymam. Mam po niej większe oczy. 

– Tak, tak, po masakrze wytrzeszcz zostaje na długo – odparł z zawadiackim 

uśmieszkiem. 

– Co ja z tobą mam – westchnęła Nika i zabrała się za zmywanie naczyń. 

– Dobra, ruda, ja się ulatniam – powiedział Net i cmoknął Nikę w policzek. – Woda 
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była pyszna, jesteś mistrzynią kuchni. 

– Dziękuję, ach, dziękuję! – Nika udała zachwyconą i dygnęła z gracją. 

– Nie zapomnij zalokować makaronu na jutro, lubię świderki – rzucił i pomachawszy 

dziewczynie na pożegnanie, zniknął za drzwiami. Nika, uśmiechnięta od ucha do ucha, uda-

ła się do swojego pokoiku. 

 

Felix z ulgą stwierdził, że Laura nie planowała zastosować ataku całusów, tylko się-

gnęła po coś znajdującego się na najbliższej półce. 

– Grasz w Scrabble? – zapytała, machając mu przed nosem angielską wersją gry. 

– Nawet często, ale na własnych zasadach – odparł. 

– Ach tak, pamiętam jak w Trzech Kuzynkach wywołaliście przez to nietoperzowe 

tornado. 

– No tak, tego nie sposób zapomnieć – parsknął rozbawiony Felix, rozpakowując pu-

dełko. – Latające kucyki i podziemne przejścia… 

– Tak, nieczęsto zdarzają się takie przygody. 

– Żebyś wiedziała – przekornie odparł Felix i uśmiechnął się pod nosem. Wziął 

w palce przypadkową kostkę z literką i znalazł się… tuż obok Neta i Niki, oświetlony dziw-

nym, niebieskawym blaskiem. Dziewczyna płakała, a łzy skapywały jej na ramię leżącego 

obok przyjaciela, zaciskającego z bólu zęby. Jego bark był rozerwany przez niecelnie wy-

mierzony nabój. Gdzieś w tle ktoś śmiał się obleśnie, ktoś wrzeszczał po niemiecku, słychać 

było odgłosy szarpaniny. Felix patrzył na zalanego ciemną krwią Neta i zupełnie nie wie-

dział, co się dzieje. Nika zaczęła go szarpać za ramię, krzycząc jakieś niezrozumiałe słowa 

i w tym momencie poczuł, że wszystko się rozmywa. Kiedy ponownie się ocknął, leżał na 

podłodze w jasno oświetlonym pokoju, a nad nim pochylały się dwie zaniepokojone twarze. 

IX 

Felix patrzył w napięciu na twarz Neta w okienku komunikatora i oczekiwał na wy-

buch radosnego kwikania. Na szczęście tym razem przyjaciel niespodziewanie okazał się 

trochę bardziej taktowny. 

– No stary, trochę pojechałeś. Z deka żenua, ale mam nadzieję, że twoja męska duma 

nie ucierpiała za bardzo – skomentował dopiero co usłyszaną od Felixa historię. 

– Chyba upadłem na mózg – westchnął blondyn. – Po co poszedłem do niej, przecież 

wiedziałem, co się z nami dzieje ostatnimi czasy. 

– Poluzuj skarpetki, wszystko będzie OK – odparł tamten i na chwilę zniknął z kadru. 

W tle słychać było dziwaczne piski i szurania. 

– Net? To miło, że się przejąłeś – burknął Felix i już miał strzelić klasycznego focha 

i zamknąć okno, kiedy na jego ekranie zalśniła monochromatyczną zielenią zapluta buzia 

radosnego bobasa. 

– A puci–puci – gaworzył głos z offu. – A gugu, patrz jakim Felix jest ładnym chłop-
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cem. Podoba ci się? Tiaak, ślicny pultasek, plawda? 

– Podziwiam grację, z jaką twoja siostra pluje na monitor, ale może byś się tak sku-

pił? – sarknął w odpowiedzi chłopak. 

– Stary, ale co ja mam ci powiedzieć? – Net zamyślił się na chwilę, głaszcząc siostrę 

po rzadkich i jasnych włoskach. – Co ty właściwie zrobiłeś, kiedy już się ocknąłeś? 

– Na początku nie widziałem konturów, wszystko było rozmyte. Tamten świat prze-

mieszał się z tym. Kiedy już zorientowałem się, co się właśnie wydarzyło, wypaliłem, że 

jestem chory na abrotynofaskomatonurię. 

– Jeny, o tym nie wiedziałem! – wykrzyknął Net, aktywując siedzącą mu na kolanach 

syrenę alarmową. 

– Czy twój mózg dopasował się do poziomu myślenia twojej siostry? Przecież nie ma 

takiej choroby! Nawet nie wiem, czy dobrze powtórzyłem nazwę. Oczywiście Laura to łyk-

nęła. Za to jej brat chyba wolał nie wiedzieć, co mi jest i nie dopytywał się. 

– Dzwonisz do mnie o tej godzinie i jeszcze narzekasz – marudził Net. – Ja tu muszę 

się troszczyć o plankton, przecież widzisz, że sam sobie nie radzi. 

Jakby w odpowiedzi na wywód brata, siostrzyczka zamachała rękami i nadęła policz-

ki. 

– Plankton chyba ma własne zdanie na ten temat. – Felix zaśmiał się cicho. 

– Ale przewinąć to już się sam nie przewinie. A mama poległa i regeneruje siły na 

kanapie. 

– A twój tata? 

– Pewnie buja się od jednego kompa do drugiego w swoim centrum sterowania 

wszechświatem i nawet nie pamięta, że posiada potomstwo potrzebujące stałej opieki. 

– Musisz w sobie wykształcić pierwiastek niańczący – odparł Felix, mocno już roz-

bawiony. 

– Wykształcić? Pff! – odburknął Net. – Ja już nie muszę levelować, osiągnąłem po-

ziom kangurzycy w połogu. 

Felix parsknął głośnym śmiechem, za co skarcił się w myślach chwilę później – było 

już po północy. 

– Dobra, muszę uśpić, znaczy ululać szkodnika i sam chętnie się wyciągnę. – Net 

ziewnął, a za nim powtórzyła siostrzyczka. – Do jutra rano. 

Przyjaciele rozłączyli się niemal równocześnie. Felix nie mógł pozbierać myśli. Czuł, 

że w głowie ma jakąś wielką, skomplikowaną machinę, której nie potrafi rozgryźć, a która 

wymaga natychmiastowego przeglądu. W tym wieku nie powinno się myśleć o tak poważ-

nych sprawach jak miłość czy trwały związek, więc chłopak winił się w duchu za to, że 

rozdrabnia się nad tyloma sprawami. Zaczął także rozmyślać o poprzednich przygodach – 

podróżach w czasie, Pałacu Snów, Orbitalnym Spisku. Nagle zdał sobie sprawę, że okres 

Teoretycznie Możliwej Katastrofy i podróży Wunrungiem oraz niebezpieczne wyprawy do 

Pałacu Snów mają wiele wspólnego z wizjami z innej rzeczywistości, które ich teraz nawie-

dzają. Zwłaszcza jego nieszczęsna ostatnia wizja w mieszkaniu Laury – ta wydawała się 
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szczególnie przerażająca i niepokojąca. Jeszcze nie wypróbowali wspólnego wejścia w trans 

– Felix nie wiedział, od czego można by zacząć, do tej pory żadnemu z nich nie zdarzyło się 

wejść do drugiej rzeczywistości z kimś innym. W sumie nie zdążył się zapytać Neta, czy 

znów został zaskoczony podobnym zjawiskiem, ale skoro się nie skarżył, to pewnie nic się 

nie stało. Co innego Nika, ale było już stanowczo za późno, żeby do niej napisać. Chłopak 

postanowił, że porozmawia z nią w szkole i wspólnie zastanowią się nad rozwiązaniem tego 

niewątpliwie coraz bardziej niebezpiecznego problemu. Nie miał pojęcia, że klucz do za-

gadki spoczywa w pomiętej kopercie na dnie szuflady w jego własnym pokoju. 

 

Nika budziła się tej nocy kilkukrotnie i za każdym razem wydawało jej się, że coś jest 

nie tak. Było jeszcze ciemno, kiedy zdecydowała, że nie uda jej się już zasnąć. Tym razem 

jej strach był sprecyzowany – bała się, że nie będzie potrafiła odróżnić snu od wizji. 

Bo właściwie, jak to zrobić? W obydwu przypadkach fabuła jest dziwna i poplątana, może 

być powiązana z przeszłością, teraźniejszością i domniemaną przyszłością. Jedyną rzeczą, 

która odróżniała niektóre wizje od marzeń sennych, wydawała się być kontrola nad wła-

snym ciałem, nad swoim sennym awatarem. Praktycznie nigdy nie udało jej się zapanować 

nad sobą we śnie (pomijając przygody z Zegarmistrzem), natomiast w tych niespodziewa-

nych napadach różnych obrazów zawsze potrafiła działać tak, jak chciała. Pragnienie, 

by rozgryźć drugą rzeczywistość okazało się nie dość silne, gdyż Nika porzuciła rozmyśla-

nia na ten temat i zajęła się powtarzaniem materiału na kartkówkę z historii. 

 

Net obudził się wcześnie rano. Na tyle wcześnie, że musiał trzy razy sprawdzić, czy 

na pewno ma dobrze nastawiony zegarek. Niewątpliwie czuł się wyspany i wypoczęty, co 

tylko potęgowało uczucie zdezorientowania. Zajrzał do pokoju bratosiostry i upewniwszy 

się, że maluchy śpią smacznie, skierował się w stronę kuchni. Mama leżała w tej samej po-

zycji, co wczoraj, widać nie starczyło jej sił, by się przebrać w piżamę ani nawet rozłożyć 

kanapę. Netowi przypomniała się sytuacja z czasów epidemii senności i przestraszył się 

swoich myśli, ale zrezygnował z budzenia umęczonej rodzicielki. W zamian przygotował 

dla niej wykwintne, jak na jego umiejętności, śniadanie, przykleił do talerza post–it 

z uśmiechniętą emotikonką i sam zabrał się za jedzenie. Poranne otępienie nie pozwalało 

mu myśleć o niczym zbyt poważnym, więc tylko przypominał sobie wczorajsze żarty 

z Niką i uśmiechnął się sam do siebie. Zawsze miał wrażenie, że kiedy myśli o Nice, wy-

gląda jak retard, szczerząc się do siebie na wspomnienie zabawnych sytuacji. Od czasu do 

czasu wzdragał się na myśl o tym, jak długo są ze sobą, w myślach zaczynały złowieszczo 

dzwonić dzwony kościelne, a Nika wymagała od niego wyznań miłości. Na szczęście, jak 

dotąd udawało mu się zawsze opanować ten atak natrętnych myśli i pomyśleć po prostu: 

„Fajnie jest, nie ma po co na siłę szukać wad w całkiem udanym związku”. Na słowo 

„związek” znowu dostawał dreszczy, ale nabyte ostatnimi czasy dzięki bratosiostrze cier-
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pliwość i spokój ducha pomagały opanować typowo nastoletnią, bezsensowną panikę. Mała 

ruda całkiem uatrakcyjniła mu życie, poza tym była bardzo przyjemna dla oka, nadgorliwie 

miła i uczciwa, przeżyli razem najbardziej niesamowite chwile swoich dotychczasowych 

żyć. Tak, zdecydowanie nie można przekreślać takiej przyjaźni tylko dlatego, że boimy się 

zakochać. Na tę myśl Net zakrztusił się kanapką i kaszlał tak głośno, że mama obudziła się 

i ruszyła mu na pomoc. 

– Dzięki – wykrztusił Net, kiedy już udało mu się zaczerpnąć powietrza. – Przez tę 

miłość to naprawdę można umrzeć. 

– Jaką miłość? – zapytała uśmiechnięta mama i zwyczajowo zwichrzyła mu włosy. 

– Też bym cię poczochrał, ale dzisiaj nie muszę. – Wskazał na awangardową kon-

strukcję na głowie swojej mamy. – A takie tam… filozofuję za dużo i kończy się źle, jak to 

z nadmiernym analizowaniem bywa. 

– Nie mów mi tylko, że dorastasz!  W to nie uwierzę! 

– A kto niańczy twoje dwujajowce, wyrodna protoplastyczko? – odpalił Net, żując 

tost. 

– O matko, bratosiostra! 

– No właśnie, o matko! Twoje niedorosłe i niedojrzałe emocjonalnie dziecko zamiast 

uczyć się, niańczy swoje rodzeństwo, w dodatku nieodpłatnie.  I jeszcze robi ci śniadanie! 

Co ty na to? 

– Dumna jestem – odparła i ucałowała go w policzek. – Ale własnych dzieci jeszcze 

chyba nie planujesz? 

Net ponownie się zakrztusił, tym razem sokiem malinowym. 

– Kobieto, ty mnie chcesz wykończyć! – wycharkał, wciąż próbując nabrać powie-

trza. – Dzień zapowiada się wspaniale, nie ma co. 

– No już, nie marudź, idź się spakować. Ja pozmywam. 

– Sprytnie, próbujesz mnie udobruchać. Nie dam się tak łatwo! Żądam artystycznej 

kanapki na drugie śniadanie – powiedział Net, wspinając się po schodach. – Masz trzydzie-

ści minut, żeby udowodnić swojego plastycznego i rodzicielskiego skilla! 

Pół godziny później pojawił się na dole i wparował do kuchni z okrzykiem: 

– Busted! Pewnie próbowałaś oszukiwać! 

– Sam zobacz. – Wskazała na tackę, na której leżał… chlebowo–warzywno–mięsny 

pad Playstation 2. 

– Ale odjazd! – Net musiał się pohamować, aby nie zepsuć pracy mamy przez wpa-

kowanie jej w całości do jamy ustnej. – Aż szkoda będzie zjeść, ale się poświęcę i to zrobię. 

Tylko najpierw cyknę fotkę. 

Mama uśmiechnęła się szeroko i zabrała za uporządkowywanie produktów. Net zgar-

nął kanapkę do opakowania, cmoknął mamę w ucho (bo nie trafił w policzek) i wyszedł 

z mieszkania.  Chwilę później zakręciło mu się w głowie, zsunął się po ścianie i położył się 

na podłodze. Przed jego oczami wirowały dziwnie znajome obrazy, ale były tak natrętne, że 

powodowały fizyczny ból i dezorientację. Po kilku minutach karuzela fałszywych wspo-
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mnień ustała, a Net poczuł się na tyle pewnie, że usiadł i zaczął rozcierać sobie skronie. 

Sprawa zaczynała się robić niebezpieczna, realnie poważna. Co jeśli podobne objawienie 

napadnie go na ruchliwej ulicy albo na schodach, czy nawet w szkole? Albo zginie, albo się 

z tego nie wytłumaczy, historia brzmiałaby zbyt nieprawdopodobnie. „Przynajmniej wiem, 

że od psychiatry dostanę witaminę C i aspirynę”, przypomniał sobie Net. Przygnębiony, 

wstał i ruszył w stronę windy. Zdecydowanie potrzebował pomocy przyjaciół. 

 

Nika była w połowie drogi do szkoły, kiedy nagle poczuła, że coś złego dzieje się 

z jej wzrokiem. Widziała wszystko jak przez filtr – przed oczami przelatywały jej kadry 

z przeżytych przygód, niezapomnianych walk z wrogami, cudownych dni, kiedy nie mar-

twiła się o to, że trafi do sierocińca. Wydawało jej się jednak, że pewne szczegóły się nie 

zgadzają, jakby do prawdziwej historii dopisano zupełnie niepasujący akapit, który pamięć 

zawzięcie odrzucała. Poza tym ciągle miała przed oczami panoramę miasta i to tylko potę-

gowało zagubienie. Postanowiła przystanąć obok pobliskiej kawiarenki i przeczekać atak 

wizji. Kiedy udało jej się uspokoić, spostrzegła, że nie czuła upływu czasu. Zostało jej nie-

całe pół godziny, żeby dotrzeć punktualnie do szkoły. Roztrzęsiona, ale z zaciętą miną, ru-

szyła z miejsca. Wiedziała, że teraz jest to problem, którego nie można dłużej lekceważyć. 

Superpaczka musi zacząć działać razem. Po raz kolejny, zupełnie nieświadomie i bezwol-

nie, zostali wciągnięci w coś, czego osobno nie mogli zrozumieć. 

X 

Szkoła z pewnością nie była wymarzonym miejscem na poważną rozmowę, jednak 

Felix, Net i Nika byli świadomi tego, że dłużej nie mogą zwlekać. Chłopcy dotarli do szkoły 

na czas, ale Nika spóźniła się na pierwszą lekcję, którą na jej nieszczęście była informatyka. 

Profesor Eftep wyszczerzył swoje wielokolorowe zębiska w uśmiechu seryjnego zabójcy 

i zaczął: 

– Panna Mickiewicz jak zwykle wykazuje się nonszalancją i spóźnia na zajęcia. 

Dziewczyna stała w drzwiach pracowni i nie wiedziała czy ma dalej stać, usiąść czy 

może uciekać co sił w nogach. 

– Ależ proszę, siadaj, nic ci nie grozi – wymruczał głosem pederasty. – No może 

oprócz małego odpytywania. 

– Za spóźnienie to może pan najwyżej postawić jej kreskę w odpowiedniej rubryczce, 

a nie odpytywać – wypalił Oskar, kiedy Nika zajmowała miejsce przy swoim stanowisku. 

– No oczywiście, tak też zrobię. A teraz, zupełnie bez związku z tym jednorazowym 

wybrykiem… 

– Podobno notorycznie się spóźniam – mruknęła oskarżona pod nosem. 

–… zapytam gadatliwą pannę o szlachetnym nazwisku o to, co takiego ważnego robi-

ła dziś rano, że nie mogła trafić do szkoły. 

Trafił w dziesiątkę. Na to jedno pytanie z pewnością nie mogła odpowiedzieć praw-
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dziwie, a na wymyślenie dobrej wymówki nie ma już czasu. Felix przyjrzał się jej uważnie 

i już miał zadać nauczycielowi losowe pytanie, kiedy odezwał się Net: 

– Pewnie szukała sposobu jak uchronić się przed tym brudnym nochalem, który wty-

ka Szanowny Pan Eftep w nieswoje sprawy. 

Twarz nauczyciela przybrała kolor dorodnego bakłażana z domieszką pomidorowej 

wściekłości. Zdołał się on jednak opanować i całą swoją frustrację przeniósł na krnąbrnego 

ucznia. 

– W jakim języku programuje się w Dev–Pascalu? 

– Jakiego koloru jest pomarańczowa pomarańcza – sarknął Net. 

– Zła odpowiedź. – Eftep ponownie wyszczerzył zęby w uśmiechu Kubusia Rozpru-

wacza. Net nawet nie drgnął. Tym razem to on zamierzał wygrać. Nauczyciel męczył go 

dalej, a z każdym pytaniem mina rzedła mu coraz bardziej. Net nie tylko przez całą lekcję 

udzielał poprawnych odpowiedzi, ale także wydobywał z głębi pamięci szczegóły, które 

dobijały i tak już będącego na skraju rozstroju nerwowego belfra. Pod koniec godziny 

wszyscy uczniowie znajdowali się w stanie euforii graniczącej z ekstazą, a Eftepowi zaczęła 

niekontrolowanie drgać powieka. Net właściwie półleżał na swoim fotelu, nogę założył na 

nogę, zamknął oczy i wypowiadał zdania tonem znudzonego eksperta. Kiedy zostały już 

tylko dwie minuty do dzwonka, Kuba odezwał się cicho: 

– Powinien pan mu wstawić szóstkę. 

– Właśnie! – powtórzyły inne osoby w klasie. 

– Ja to byłbym nawet za dwoma szóstkami –rzekł odważnie Oskar. 

W oczach nauczyciela błyszczała żądza mordu. 

– A macie jakikolwiek dowód na to, że ten oto… uczeń – mówił z obrzydzeniem 

Eftep – w ogóle udzielał się na tej lekcji? 

– Myślę, że kilkunastu świadków wystarczy spokojnie – odezwał się w końcu Felix, 

który był pod wrażeniem występu Neta. 

– Ja – powtórzę – ja, decyduję o tym, co mu wstawię – ryknął wściekle informatyk, 

opluwając stojący przed nim monitor. 

– Zgadzam się z panem w stu procentach. – Gerald nie przepuściłby za nic szansy 

pogrzebania triumfu Neta i podlizania się nauczycielowi. – To nawet na dwójkę nie zasłu-

guje. 

– Jamochłonie, błagam cię, przestań się ośmieszać i zamknij otwór gębowy – odpa-

rował Net. 

– Proszę pana… – zaczął Oskar. 

– Czego?! 

– Bo mi przypadkiem nagrały się wszystkie odpowiedzi Neta i zupełnie przypadkiem 

ten plik wysłał się do wszystkich kolegów z klasy. 

To mógł być koniec – głowa Eftepa eksplodowałaby jak bomba wodorowa, rozniosła 

klasę i wszyscy by zginęli. Nic takiego się jednak nie stało. Okazało się, że system nerwowy 

i procesor główny nauczyciela nie wytrzymał obciążenia i zwiesił się jak Windows Vista. 
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Po prostu siedział w swoim wykrzywionym do tyłu fotelu i nic nie mówił, oddychał cicho, 

ale chrapliwie. Net podszedł do jego biurka, wpisał sobie odpowiednią ocenę do dziennika 

i poklepał amebę informatyczną po ramieniu.  

– Polecam się na przyszłość – szepnął do nauczyciela, ale na tyle głośno, że nawet 

siedzący na końcu sali Kuba mógł go usłyszeć. 

Uśmiechnął się szeroko, ukłonił przed klasą i przy akompaniamencie oklasków 

i dzwonka wyszedł z klasy. Nika i Felix dopadli go chwilę później, oboje mieli łzy 

w oczach przez duszenie w sobie śmiechu, ale teraz rechotali jak szaleni, głośno i zupełnie 

bezwstydnie, wspierając się wzajemnie, żeby nie upaść na ziemię. 

– O, stary – zdołał wysapać Felix. – To jest dar. 

Nawet Nika na chwilę zapomniała o możliwych reperkusjach postępowania chłopaka 

i rzuciła się, by go wycałować za ratunek. 

– Łał. Nie wiedziałem, że aż tak zapunktowałem – wysapał Net, kiedy Nika w końcu 

dała mu odetchnąć. – Jak to wyglądało z waszej perspektywy? 

– Naprawdę spektakularnie, a teraz wszyscy musimy pogadać – zakomenderował Fe-

lix. 

– Więc wy… też? – zdziwiła się Nika. 

– Ale o co cho? – Net był zbyt zajęty kąpaniem się w blasku chwały. 

– Wszyscy chcemy porozmawiać o wizjach? – upewniła się dziewczyna. 

Obaj chłopcy przytaknęli, triumfator przestał się uśmiechać sam do siebie i przybrał 

posępny wyraz twarzy. Przyjaciele odsiedzieli pięć minut na lekcji historii i wymknęli się 

cicho do kwatery, żegnani pufaniem Aurelii i groźbami donosu przez Geralda. 

– Czyli co, wkraczamy w nowszy wymiar rzeczywistości. Szczerze mówiąc, podoba 

mi się to tak bardzo, jak gra polskiej reprezentacji w nogę. – Chłopak zdjął okulary i prze-

tarł zaspane oczy. 

– Już romansidło klasy Z byłoby lepsze, ale nie mamy wyboru. Zastanówmy się le-

piej, jak się z tego wyplątać. Bezboleśnie – podkreślił drugi. – Za każdym razem wizje ata-

kują w inny sposób – Nika, powiedziałaś, że tym razem nie wywaliło cię z… no, głównego 

świata, tak? 

Przytaknęła, przytulając się mocniej do Neta, który już odruchowo zaczął głaskać ją 

po głowie. 

– Kurczę, fajne te kluchy masz na łepetynie. 

– Skup się! 

Nika dostała czkawki. 

– Świetnie, teraz to ty nas sabotujesz? – Naczelny myśliciel superpaczki wstał i za-

czął się przechadzać po strychu. – Dobra, do rzeczy. Wizje potrafimy odróżnić od rzeczywi-

stości, potrafimy w nich samodzielnie myśleć i poruszać się, zdarza się przenieść do nich 

samemu i w większej grupie. Co jeszcze? 

– Wizje zdecydowanie nawiązują do naszych przeszłych doświadczeń. Najczęściej 

tych przykrych, o których chcielibyśmy zapomnieć. Czyli… 
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– Atakują naszą podświadomość! No jasne! – Net aż założył okulary, żeby lepiej od-

bierać dyskusję. – Te wcześniejsze próby – sen Niki, mój błąd w matrixie – to były pierw-

sze kroki wdzierania się do naszej nieświadomej, sennej części mózgu. 

– Nie mamy na nie wpływu, atakują nieregularnie, w ten świat wchodzimy mimo-

wolnie. Poza tym nie mają szkodliwego wpływu na nas i otoczenie. 

– Hmm, to nie jest jednak epidemia, tak jak w przypadku Pałacu Snów. Ale i tak wy-

daje mi się, że coś je łączy. Ale dlaczego coś takiego miałoby się dziać właśnie teraz? Może 

Pałac znów się uaktywnił? – Felixowi z wysiłku pulsowały żyły na skroni. 

– Stary, nie myśl tak intensywnie, bo się w Hulka zamienisz. Już ci tętno podskoczyło 

– zauważył Net. 

– Ale wtedy najważniejsza była społeczność, masy ludzi potrzebne były do utrzyma-

nia Pałacu. Te wizje już trochę trwają, nie sądzę, żeby sytuacja miała się powtórzyć, Ze-

garmistrz… – Nika nie dokończyła, bo przerwał jej okrzyk kolegi. 

– To jest to! – Felix nie wiedział czy stać, czy usiąść z wrażenia. – Znów planuje coś 

na własną rękę. Muszę… nie, teraz nie mogę… 

– Chodzi ci o wizytówkę? – podchwycił Net.  – Poproś waszego odźwiernego, Gole-

ma–Golema, o odszukanie jej. Pamiętasz w ogóle gdzie ją rzuciłeś? 

– Oczywiście, ja to nie ty – żachnął się wynalazca. – Jest w osobnej kopercie w biur-

ku. Trzeba by wysłać mu wiadomość. 

– Zrobione – oznajmił zwycięsko brunet, machając komórką przed przyjacielem. – 

Widzisz, wyprzedzam twój tok rozumowania. 

– Przecież ty sam podsunąłeś mi ten pomysł. Po prostu podążaliśmy myślowo w tym 

samym kierunku. 

– Dobra, nieważne kto, ważne, że coś w końcu wymyśliliśmy – odparła z ulgą Nika, 

poprawiając spódniczkę i szykując się do wstania. – Możemy już iść na lekcję? 

– Zostało jakieś 15 minut, oszalałaś? – Net podszedł do Bolesława Łysego. – Jak bra-

kuje ci rozrywki, to przypomnij sobie, co wyprawiało się tu ponad rok temu… Ja piórkuję! 

Teraz sam się boję, jak o tym pomyślę. 

– Zdolny jesteś, nie ma co. – Mrugnęła do niego i podeszła, by się przytulić. Stanęła 

na palcach i zaczęła go głaskać po natapirowanej czuprynie. – No już, maleństwo, nie ma 

się czego bać, kiedyś w końcu dorośniesz i zmężniejesz. 

– Ty… – Obrażony zmrużył oczy i ścisnął usta w grymasie. 

– No dobra, bez fochodąsów i innych kaprysów. – Felix nie wczuwał się w roman-

tyczną atmosferę. 

– Co, zazdrościsz, bo twoja laska się nie odezwała po tym, jak wykonałeś omdlenie 

z gracją słonicy afrykańskiej w zaawansowanej ciąży? – Net spojrzał na ekran wyświetla-

cza, ale nadal nie dostał odpowiedzi. 

– Przecież to nie jest proste zadanie wyszukania czegoś w sieci, jakie zwykle zlecamy 

Manfredowi. Golem–Golem musi fizycznie się przemieścić, znaleźć i otworzyć kopertę, nie 

niszcząc jej… 
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– Domyślacie się, co tam może być? – spytała rudowłosa. – Nie mam pojęcia, czy 

trop Pałacu zaprowadzi nas dokądkolwiek. Jakoś pochopnie podejmujemy ostatnio decyzje. 

– Bo nie chcemy znów pakować się w ruchome piaski – odparł szczerze Net. – Ja 

chcę wylogować się z tamtej rzeczywistości i cieszyć tą. Jedna mi w zupełności wystarczy, 

nie muszę łazić jakimiś korytarzami i otwierać obleśnych, starych drzwi, za którymi znajdu-

ję jeszcze bardziej odrzucające widoki. 

– Przypomniało mi się coś! Pamiętacie ten plan, który narysowałam podczas wizji na 

matematyce? Nie wzięliśmy go pod uwagę – zauważyła trzeźwo Nika i zabrała Netowi ko-

mórkę. – Pewnie zrobiłeś zdjęcie, prawda? 

– Poczekaj, dziewczyno, przecież na tak małym ekranie nic nie zobaczysz, a fotka 

dawno została zgrana na kompa. Ale nie wiem, czy coś z tego odczytamy – mruknął, wy-

szukując dany plik w pamięci minilaptopa. 

– Nie zastanowiliśmy się nad najważniejszymi kwestiami – brnął dalej Felix, jakby 

wypowiedź Neta o niepakowaniu się w tarapaty nie miała miejsca. – Dlaczego i w jaki spo-

sób ktoś – może Zegarmistrz, próbuje się dostać do naszych umysłów? 

– Bo jest zdziwaczałym zakapiorem, który błąka się po domu, w którym ludzie znika-

ją, a w kib… toalecie lęgną się obślizgłe bździągwy nie z tej ziemi? 

– Jest to jakiś argument – odpowiedział machinalnie Felix, nadal usiłując znaleźć ra-

cjonalne wytłumaczenie. – Już wyostrzyłeś to zdjęcie, możemy spojrzeć, Picasso? 

– No cóż, arcydzieło fotografii to nie jest, ale dokonując prostej analizy porównaw-

czej, stwierdzam, że jest to fragment planu miasta Warszawy.  I zanim zasypiecie mnie po-

chwałami, mam tylko jedno do powiedzenia: Net, jesteś bezdusznym ojcem. 

– Manfred! – Nika przywitała starego cyfrowego przyjaciela z nieukrywanym entu-

zjazmem. – A twojemu nieznośnemu opiekunowi zaraz się dostanie, nie martw się. 

– Wiesz jak to jest, nauka, rodzice, bratosiostra, panienki… – tłumaczył się nieskład-

nie Net. 

– Ekhm. Nie chcesz się może poprawić z tym ostatnim? – Dziewczyna zmierzyła go 

groźnym wzrokiem. 

– No i widzisz, co przez ciebie palnąłem – skarżył się na Manfreda młody informa-

tyk. – Teraz się do mnie nie odezwie przez tydzień albo będzie ciągnąć na zabugowanym  

pout mode. 

– Nie możesz mnie obwiniać o brak kontroli nad tym co mówisz. Ja się za ciebie nie 

wypowiadam. Mademoiselle, przepraszam za tego nieokiełznanego młokosa. 

Nika uśmiechnęła się szeroko i pogłaskała klawiaturę komputera. 

– Możecie się skupić? – Felixowi nie w głowie były słowne gierki. – Manfred, prze-

stań podrywać Nikę i podaj mi nazwę dzielnicy i parę głównych ulic. 

– Pewnie się wam to nie spodoba, ale to na Pradze. 

– To może najpierw zróbmy sobie łańcuszki z czosnku, kupmy zestawy saperów 

w Niesklepie i tak na wszelki wypadek, nie idźmy tam. 

– Hej, ja tam mieszkam, pamiętasz? – Nika pomachała mu ręką przed oczami. 
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– A jakie ulice? 

– Macie tutaj zaznaczony obszar, sami popatrzcie – odpowiedział zniecierpliwiony 

program AI. 

– Słodki Dżizasie, przecież to Praga Południe! Ja będę grzeczny, ale nie idźmy tam – 

lamentował Net. – A co do ciebie rudzielcu, to ty mieszkasz już praktycznie na Targówku! 

– Dobra, nieważne, zaraz zacznie się przerwa, a my musimy stąd wyjść, zanim ktoś 

będzie nas mógł zobaczyć – powiedział Felix, który wyraźnie nie miał humoru na podobne 

potyczki geograficzne. 

– Dobra, zmiatamy. Manfred, mordko ty moja, dziękuję, ale zamykam kompa. Damy 

ci znać, jeśli coś się zmieni w naszej sprawie. 

– Jakiej właściwie…  – Manfred nie zdążył nawet zapytać, co się dzieje. 

Przyjaciele stali pod klasą polonistyczną i czekali ciągle na sygnał od Golema–

Golema. Równo z dzwonkiem otrzymali wiadomość. Pierwszy przeczytał właściciel telefo-

nu, a potem, marudząc już i błagając o zaniechanie sprawy, niechętnie pokazał tekst reszcie 

superpaczki. 

*Przed chwilą treść się zmieniła, nie wiem jak, bo to przecież zwykły papier. Potem 

przekażę Felixowi, co było napisane wcześniej, macie tu dwie kreski– ulice z zaznaczonym 

punktem.* 

– Czyli to samo, co narysowałam – powiedziała zdziwiona Nika. – Tylko tu mamy 

już konkrety. 

– Patrzcie, jest jeszcze jakaś nazwa. – Felix przewinął treść wiadomości, a oczom 

przyjaciół ukazał się zdobiony napis: 

Departament Równoległej Rzeczywistości 

XI 

Popołudniowe, wczesnowiosenne słońce ogrzewało zmarznięte policzki, tylko czę-

ściowo osłonięte bujnymi, rudymi lokami. Nika wyciągnęła ręce w górę, jak najbliżej cie-

płych promieni i delikatnie poruszała dłońmi. Próbowała nie myśleć o niczym, ale nie potra-

fiła opanować tej trudnej sztuki na dłużej niż kilka sekund. Ulotna błogość opuszczała jej 

umysł, dając lękom i zmartwieniom szansę na rozpoczęcie okupacji. Dziewczyna westchnę-

ła cicho, rozgrzewając parą lekko wyschnięte wargi. Niepokojące przeczucie przenikało 

każdy nerw i sprawiało, że do nieprzyjemnych podmuchów wiatru dołączały lodowate ciar-

ki. Nagle poczuła przejmująco zimny ucisk w okolicy gardła. Odwróciła się gwałtownie 

i pisnęła, strącając z karku ręce niedoszłego mordercy. 

– Do reszty ci odbiło? – wrzasnęła odruchowo. 

– Ależ się nafumfałaś. – Wzrok Neta napotkał roziskrzone gniewnym wyrzutem oczy 

ofiary. – Ok. Luz, sorki. Palce mi zesztywniały z zimna, więc szukałem ciepła instynktow-

nie, wiesz, zwierzęca chęć przetrwania. 

– Raczej zwierzęce maniery. – Nika przewróciła wymownie oczami i zmarszczyła 

nosek, po czym uśmiechnęła się delikatnie. 
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–Te twoje rude loki są takie ogniste, że aż gorące. Stwierdziłem, że warto zaryzyko-

wać… 

– I dobrać się do mojej szyi tymi zlodowaciałymi łapskami? – odpaliła ironicznie Ni-

ka i zanim chłopak się zorientował, położyła swoje dłonie na jego nieosłoniętej niczym szyi. 

– Brr! – Netem wstrząsnął dreszcz. – O ty, zdradliwa bestio! Cały dzień trzymałaś rę-

ce w śniegu czy co? 

Dziewczyna tylko przysunęła swój policzek do jego i rozkoszowała się łaskoczącym 

dotykiem Netowych włosów na swojej skórze. Chwilę milczała, lecz w końcu ujawniła 

swoje obawy: 

– Znów plączemy się w jakieś ciemne sprawy. Mam bardzo niemiłe przeczucie, że 

tym razem to naprawdę moja wina. 

Net objął ją przyjaźnie ramieniem i odparł pocieszająco: 

– Przecież my wszyscy mamy ten sam problem. Jeśli nie pasuje ci altruistyczna wer-

sja pomagania bliźniemu, to weź pod uwagę tę egoistyczną – każdy z superpaczki chce po-

móc sobie. 

– Niby tak, ale właściwie – co zamierzamy teraz zrobić? Masz jakiś genialny plan 

działania? Czy jak zwykle na spontanie wpadamy obładowani ciężkim sprzętem i próbuje-

my wyjść z tego cało? 

– Zapomniałaś o pościgach i wybuchach. – Net starał się uklepać swoją bujną czu-

prynę tak, by zasłaniała mu czerwone od mrozu uszy.  

Do przyjaciół dołączył Felix, który jako jedyny nie marzł w swoim doskonale dopa-

sowanym  do pogody ubraniu. 

– Nie zastanowił was fakt, że Zegarmistrz zmienił adres? To zupełnie inna część mia-

sta – zaczął, usiłując poluzować pasek plecaka. 

– Jak się jest takim polskim Voldemortem, to można mieć nawet sto siedzib. 

– Nie mogę znieść tego, że ten koszmar znów zatruwa nam życie, a nie minęło nawet 

pół roku. Gdybym tylko znalazła sposób, żeby kontrolować…  –  Wypowiedź Niki zagłu-

szona została serią głośnych trzasków i wybuchów, jakby nieumiejętny iluzjonista zamiast 

samego obrusa, ściągnął na podłogę także całą zastawę obiadową. Wszyscy odruchowo 

skulili się, a Zosia, która właśnie schodziła po pokrytych lodową ślizgawką stopniach, do-

słownie przylgnęła do barierki. 

– Felix, czy zdradziłeś komuś tajemnicę Fight Clubu? – spytał słabym głosem Net, 

ciągle mając zamknięte oczy. 

– Nie, tylko ktoś się przeszedł po ulicy z deluminatorem, patrz – odrzekł zdziwiony 

Felix, podchodząc do roztłuczonych kloszy. 

Net otworzył oczy i rozejrzał się. Kilka latarni ulicznych zamieniło się w szklane tu-

lipany, a niektóre kule rozprysły się, pozostawiając po sobie tylko stalowe słupy i koraliki 

drobin na chodniku. 

– Przecież nie ma teraz trzaskającego mrozu – mruknęła Nika, czując, jak drżą jej 

palce. Była pewna, że tym razem to nie była sprawka temperatury. Jej serce łomotało tak 
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mocno, jakby i ono chciało pęknąć. Podniosła głowę, a jej oczom ukazał się nieprzyjemny 

widok. Net kucał przy klasowej czarnowłosej piękności, jakieś dziesięć metrów od ławki. 

– … huk i wtedy się przewróciłam, ale to nie najgorsze – narzekała Aurelia, przyjmu-

jąc pomocną rękę nastoletniego dżentelmena. – Trencz z nowej spring collection i botki za 

pięć stów – zniszczone! 

– Pewnie pralnia chemiczna załatwi sprawę. – Net  służył chętnie radą. – Albo Felix 

wynajdzie jakiś nowy robo– odplamiacz. 

– Może wynajdzie jej najpierw nowy mózg – wymamrotała pod nosem Nika, zatrzy-

mując się na miejscu tragicznego zabrudzenia zamszu. 

– Coś mówiłaś? – Aurelia spojrzała na rudowłosą, jakby ta samą swoją obecnością 

plamiła jej ubrania. 

– Nic, co mogłoby się spełnić w najbliższym stuleciu – odpaliła, uśmiechając się 

sztucznie. – Net, ustalimy szczegóły z Felixem? 

– Szczegóły czego? – wypalił tępo, co dziewczyna skwitowała podniesieniem brwi 

i prychnięciem. Odwróciła się bez słowa i pomaszerowała w stronę drugiego przyjaciela. 

– To nie był mróz, prawda? – zapytała po prostu, stając tuż przy jednej ze zniszczo-

nych latarni. 

– Nie, przybliżyłem obraz wnętrza lampy zoomem i to wcale nie klosz jest winny. – 

Blondyn spojrzał w górę na zwęglone przewody. – Jakiś ogromny skok napięcia wywołał 

taką reakcję, ale nie potrafię sobie wyobrazić, co mogłoby znajdować się u źródła takiego 

procesu. 

– Mówię to tobie, bo mój… chłopak – tu Nika wymownie spojrzała w stronę Neta, 

który obserwował, jak Aurelia wsiada z gracją do samochodu ojca – zajęty jest sprawami 

wyższej wagi. Wydaje mi się, że ja to zrobiłam. 

Felix najpierw zmarszczył czoło, a potem spojrzał na nią lekko zdezorientowanym 

wzrokiem. 

– Mówisz o twojej mocy? To możesz jej używać czy nie? 

– W ogóle nie czułam niczego na początku, tylko byłam bardzo sfrustrowana i roz-

złoszczona – mówiła płaczliwym głosem. – Poczułam jak jakaś dziwna fala rozchodzi się 

po moim ciele, tętno mi przyspieszyło. Wszystko to trwało ułamek sekundy, jak dreszcz. 

Tylko palce mi ciągle drżały. 

– Coś mnie ominęło? – spytał zwyczajnie Net, patrząc się to na Felixa, to na Nikę. 

– Wszystko absolutnie cudownie – syknęła szorstko, przyglądają się swoim glanom. 

– To co mieliśmy w takim razie omówić? 

– Obgadajcie to we dwóch, ja mam coś do zrobienia – odparła i odbiegła w kierunku 

szykującego się do odjazdu autobusu. Wsiadła w ostatniej chwili, więc chłopcy nie zdążyli 

zareagować. 

– Czy ja zrobiłem coś niezgodnie z damsko– męskim kodeksem? 

– Wina jest zawsze po naszej stronie. – Przyjaciel wzruszył ramionami. – czy mi się 

wydaje, czy ta linia nie kursuje w kierunku Pragi? 
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Chłopcy spojrzeli na siebie wymownie i bez słów zdecydowali  o udaniu się w ślad za 

rudowłosą uciekinierką. 

 

Nika stała przed zmatowiałymi drzwiami, od których zaczynała odchodzić farba. Od 

kilkunastu sekund wpatrywała się uporczywie w numer mieszkania, lecz wewnętrzny nie-

pokój nie pozwalał jej zapukać. Nagle usłyszała za sobą ciche szuranie i odwróciła się gwał-

townie. 

– Spokojnie, dziecko, to tylko ja. – Madame Josephine spojrzała prosto w rozszerzo-

ne źrenice gościa. – Przepraszam za spóźnienie, wyszłam po kakao dla… 

– Mnie? – zgadła Nika, której humor chwilowo się poprawił. – Jak pani to robi? 

Kobieta zajęła się otwieraniem drzwi, po czym uśmiechnęła się znacząco. 

– Każdy ma jakiś talent. Ty, moja droga, wiesz o tym doskonale. – Gestem zaprosiła 

dziewczynę do wnętrza mieszkania. 

Weszły do pachnącego kurzem i kawą przedsionka. Nice wydawało się, że ani jedna 

rzecz nie została przestawiona od ostatniej wizyty. Usiadała na wskazanym przez Madame 

krześle, przykrytym wełnianą kapą, i spojrzała w stronę okna, gdzie stała figurka kota. 

Z wdzięcznością przyjęła kubek rozgrzewającego napoju, jednocześnie próbując się zmusić 

do zdradzenia celu wizyty. 

– No już, przecież nie odgadnę dokładnie, po co przyszłaś. Ale coś mi mówi, że nie 

zawdzięczam twojej wizyty pragnieniu, hm? – Wróżka mrugnęła do niej znacząco i skinęła 

palcem na figurkę, która… zeskoczyła z parapetu i wylądowała miękko na dywanie, wzbija-

jąc mgiełkę kurzu. Rozległo się ciche kichnięcie, mlask języka i puchaty stworek dopadł 

w dwóch susach do siedzenia Niki. Zanim dziewczyna zdążyła wykonać jakikolwiek ruch, 

kot ułożył się jej na podołku i rozmruczał bezczelnie. 

– Fru jest bardzo bezpośrednia w nawiązywaniu kontaktów – rzekła rozbawiona ko-

bieta, przyglądając się uważnie reakcji dziewczyny. 

– Byłam pewna, że to posążek – odparła Nika, rozluźniając napięte mięśnie i gładząc 

kotkę po futerku. – To chyba pani nowy współlokator? 

– Nie do końca. Po prostu łatwo przywiązuje się do innych. – Madame upiła łyk ka-

wy ze swojej filiżanki. – Ale zawsze wraca. 

Rudowłosa patrzyła nieobecnym wzrokiem na tańczący w powietrzu ogon Fru. 

Po chwili przemówiła cichym głosem: 

– Wydaje mi się, że jestem źródłem poważnych problemów dla przyjaciół. Zresztą 

nie pierwszy raz. – Westchnęła mimowolnie, a jej oczy zaszkliły się na wspomnienie kosz-

marnej przygody w pensjonacie Trzy Kuzynki. 

– Generujesz w tej chwili ogromną ilość energii niekompatybilnej z naszym światem. 

Obcej, a jednak w pewnej części rozpoznawalnej. 

– Co chce pani przez to powiedzieć? – Nika podniosła wzrok w nadziei, że usłyszy od 

spirytystki wyjaśnienie, które dla niej samej pozostaje nieuchwytne. 
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– Wiesz, że jesteś wyjątkowa, ale to niestety nie oznacza, że ta wyjątkowość przyspo-

rzy ci wiele dobra. – Starsza pani rozciągnęła wysuszone usta w przepraszającym uśmiechu. 

– Jesteś zbyt niedoświadczona, by pokierować siłą, którą zostałaś obarczona. Ale co takiego 

dzieje się teraz? 

– Dręczą nas wizje – zaczęła Nika, obserwując uważnie słuchaczkę. – Mnie i kole-

gów, z którymi wcześniej u pani byłam. Na początku to dotyczyło jedynie mnie, później 

problem się rozszerzył. 

– Jeżeli masz tak wiele wątpliwości, najlepiej wróć myślą do samego początku. Czy 

ta sprawa łączy się z poprzednimi, o których mi mówiliście? 

Nika przytaknęła. Tylko dokąd należy się cofnąć? Zmrużyła powieki i pozwoliła my-

ślom płynąć swobodnie. Nagle podniosła głowę, a na jej twarzy odmalowało się charaktery-

styczne zdziwione zadowolenie. Już wiedziała. 

 

Net przymierzał się właśnie do zajęcia miejsca w autobusie, kiedy Felix szturchnął go 

i pociągnął za sobą w stronę miejsc stojących. 

– No co, no… – narzekał Net, a Felix tylko spojrzał wymownie w sufit. – I tak już 

mam spłaszczone pośladki od siedzenia przy kompie. Założę się, że w drodze ewolucji za-

niknie nam kość ogonowa, żeby nie trzeba było zmieniać pozycji podczas nasiadówy przy 

pececie. 

Blondyn zajmował się właśnie rozwijaniem idealnie zapakowanych słuchawek i wty-

kaniu sobie jednej z nich do ucha. 

– Co tam masz? Chemicalsów? Prodigy? – Tamten tylko pokręcił głowią i wyciągnął 

zachęcająco słuchawkę w stronę przyjaciela. 

– Wiadomo nie od dziś! Trzeba szanować przeszłość, tradycję! Obecny rząd ewident-

nie prze na ślepo w stronę zachodnich zwyczajów! 

– Co pan ma na myśli, mówiąc „zachodnich”? – Spiker przytomnie reagował na 

przemowę zajadłego polityka. Net co chwilę zerkał z niedowierzaniem na Felixa. 

– Lewactwo! Korupcję! Za naszego pan… za naszych czasów poszanowanie tradycji, 

ludzkie podejście do… eee…  obywateli, stabilne rządy… 

– Wolna elekcja i liberum veto – dokończył teatralnym szeptem Net. 

– Czyli pana poglądy są dalekie od liberalnych? A jakie ma pan zdanie na temat dys-

kryminacji kobiet na stanowiskach kierowniczych? 

– Ależ jakiej dyskryminacji, hie, hie. No tak, teraz to istnieje takie zjawisko, ale kiedy 

Partia Prawdziwych Wartości przewodniczyła obywatelom Polski, wszystko było lepiej! 

– Jeżeli jest pan, jako przedstawiciel PPW, przeciwny wprowadzeniu reform zapro-

ponowanych przez obecny gabinet, jakie alternatywne rozwiązania byłby pan skłonny po-

dać? 

Tutaj rozmówca zapowietrzył się i słychać było tylko skonsternowane pochrząkiwa-

nie. Po chwili jednak odezwał się, olśniony: 
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– Zmiany na lepsze! Trzeba wymazać stare zasady i iść w kierunku nowego porządku, 

patrzeć w przyszłość! 

– Jeszcze przed chwilą obstawał pan przy opcji konserwatywnej – zauważył spiker, 

a w jego głosie brzmiało rozbawienie z nutką rozdrażnienia. 

 – Idę z duchem czasu! – odparował polityk prawdziwych wartości i w tym momencie 

Net wyrwał Felixowi słuchawki. 

– Oportunista jeden, kuleczka zamszowa. – Net z irytacji wykręcał sobie palce. – 

Dlaczego ty tego słuchasz? 

– Zawsze warto sobie przypomnieć, dlaczego się nienawidzi polityki. To była moja 

porcja trucizny na miesiąc. 

– To już lepiej dosypuj sobie selen albo zżeraj strychninę – doradził Net. –  Czy ty 

w ogóle wiesz, gdzie mamy wysiąść? Bo to, że ruda lisiczka nas przechytrzyła, to wiadomo. 

Ale jakie my mamy teraz szanse ją wytropić? 

Felix spojrzał nerwowo na przyjaciela, po czym wyjął GPS, stuknął kilka razy rysi-

kiem w wyświetlacz i podsunął Netowi pod nos. 

– No ale przecież w ten sposób jej nie znajdziemy, musiałaby mieć… – Tutaj Net 

przerwał nagle, wytrzeszczył oczy i wydukał – nadajnik. Nie, nawet ty, zwłaszcza ty, byś 

tego nie zrobił. Dżizas, twoje patrzały, one do mnie mówią: „zrobiłem to”. 

– Nie inaczej. 

– Przecież nie wszczepiłeś jej chipa pod skórę! Komplantów jeszcze nie wymyślono. 

A każdy z nas zmienia ubrania przynajmniej siedem razy w tygodniu. 

– Stary, mózg ci się przeprogramował? Są dwie rzeczy, które Nika nosi zawsze: spin-

ka i glany. Jedno jest za małe, żeby włożyć tam cokolwiek, zatem… 

– Zamieniasz się w efbiajowca. Masz już kontakt z tajnos agentos? 

– Wysiadamy – uciął Felix i pociągnął przyjaciela za sobą. 

 

– Chcesz mi powiedzieć, że przepowiedziałam wam przyszłość? – Madame Josephi-

ne patrzyła na Nikę z niedowierzaniem. – Naprawdę, nie pamiętam nic podobnego. 

– Prawdę mówiąc, my także niewiele potrafimy sobie przypomnieć. Nie jestem 

w stanie zapewnić, że pani przewidywania się sprawdziły. Ale coś mi mówi, że dzięki pani 

rozwiązaliśmy zagadkę Pałacu Snów – choć tego nie wiemy na pewno. 

– W tamtych dniach granica między jawą a snem była zatarta w inny, niż na co dzień, 

sposób. A ty twierdzisz, że Zegarmistrz znów bawi się kosztem innych ludzi… 

– A dokładnie trójki nastolatków – poprawiła ją Nika. 

– Czy masz pewność? Założę się, że nie chwalicie się swoimi wizjami przed znajo-

mymi. 

Nika zasępiła się. Rzeczywiście, nie mogła być absolutnie pewna, że alternatywna 

rzeczywistość nie narzucała się komuś jeszcze. Ale szanse na to były naprawdę niewielkie. 

Nikt się nie skarżył, zupełnie odwrotnie, niż ostatnim razem. Z zamyślenia wyrwał ją dotyk 
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ciepłej i miękkiej dłoni. Nie zdążyła nawet unieść kącika ust w uśmiechu, gdy nagły roz-

błysk jaskrawego światła ją oślepił. Mimowolnie zacisnęła powieki i skrzywiła się. Z szumu 

wychwyciła tylko syk przestraszonego kota, a sama poczuła, jakby ktoś próbował rozszcze-

pić jej myśli i ciało. Kiedy wyczuła grunt pod stopami, otworzyła ostrożnie oczy. Madame 

stała przy niej, oniemiała. 

– Znów się tu przeniosłam! Ostatnio udało się to także przypadkiem, kiedy Net złapał 

mnie za rękę – Nika rozejrzała się po znajomym korytarzu. – To musi mieć związek z tym 

całym Departamentem! 

– Z Departamentem Równoległej Rzeczywistości, o którym mi wspomniałaś, dziec-

ko? – upewniła się Madame. 

– Dokładnie! Ale… jak to możliwe? Przecież wcześniej nie miała pani styczności 

z wizjami… tego rodzaju, mam rację? 

– Jest tak, jak mówisz, ale to tylko potwierdza, że… och, wydaje mi się, że jesteś 

przekaźnikiem. 

– Czym jestem? – spytała tępo Nika. 

– W naszej rzeczywistości  istnieje grono osób, które potrafią się łączyć z innymi 

światami, rzeczywistościami – na przykład ja i właśnie ty. Ale do tej pory nie zdawałam 

sobie sprawy, po prostu nie doceniłam twoich możliwości… 

– Naprawdę nie rozumiem, o czym właściwie pani teraz mówi? – Konsternacja Niki 

niebezpiecznie zbliżała się do apogeum. 

– To tylko teoria, ale… – Madame także rozglądała się po nieskończenie długim po-

mieszczeniu, jakby szukała potwierdzenia. – Masz zdolności telekinetyczne, których nie 

wykorzystujesz. Tłumiony potencjał może być wykorzystywany przez kogoś bez twojej 

świadomości. No… nie do końca. 

– Sugeruje pani, że Zegarmistrz w jakiś sposób czerpie energię ode mnie? A co 

z chłopcami? 

– To także domysły, lecz zdaje mi się, że jesteście nierozerwalnie związani emocjo-

nalnie. Z tego, co mi wiadomo, przygody przeżywacie wspólnie. – Wszystko, co mówiła 

spirytystka, zdawało się pasować do układanki ostatnich dni. 

– Czyli ja jestem źródłem wizji? – Nika starała się stłumić przerażenie. 

– Tak i nie. Teoria równoległych alterrzeczywistości jest ci zapewne znana. Nie są-

dzę, byśmy obecnie mogły coś zdziałać. Na razie masz wgląd w niematerialną część Depar-

tamentu. By zmierzyć się z Zegarmistrzem, musisz się udać pod adres, który wam podano. 

– Co, jeśli to pułapka? Tyle razy wpadaliśmy w tarapaty. – Nika zdawała się przytło-

czona nadmiarem informacji. 

– Więc zrób to sama, ten jedyny raz. 

– To nie byłby pierwszy raz, kiedy postąpiłabym w ten sposób. 

– Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje czyny – nalegała nieustępliwie Madame 

Josephine. 

W tej chwili połączenie się zerwało. Fru stęskniła się za pieszczotami, więc sama po-
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detknęła pyszczek pod dłoń swojej pani, przerywając fizyczny kontakt między nią a dziew-

czyną. 

– Ma pani rację, nie mogę znów narażać przyjaciół. – Nika zerwała się z miejsca i ru-

szyła w stronę drzwi. 

– Ale o czym mówisz? – Kobieta wyglądała na skołowaną, trzymała się za głowę, 

a jej wzrok błądził po pokoju. 

– Dziękuję za kakao i poradę – powiedziała rudowłosa, stojąc już w progu. – Odezwę 

się, gdy wszystko się rozwiąże. 

Dziewczyna zostawiła staruszkę skołowaną w mieszkaniu i wybiegła z kamienicy. 

Ruszyła na przystanek zdecydowanym krokiem. 

 

– Mogliśmy podjechać jeszcze kawałek – mruknął poirytowany Net, drepcząc u boku 

Felixa. 

– Chyba rzeczywiście masz rację. Ale… i tak nie wiemy, gdzie jesteśmy. Znaczy, 

wiemy, w jakiej części Warszawy się znajdujemy, ale nie wiemy dokąd iść. 

– Okej, Panie Precyzyjny. Wiemy też, kto nam zwiał, nie wiemy po co i do kogo. Nie 

wiemy, dlaczego zbieg starał się pozbyć ogona, czyli nas. Ale… – Tutaj Net zatrzymał się 

i wyglądał, jakby doznał objawienia. 

– Chwała na ciebie zstąpiła? – zapytał rozbawiony Felix. 

– Coś w tym rodzaju – odparł Net. – Ona poszła do Madame Josephine. 

Felix już otwierał usta, by zaprotestować, ale spojrzał na GPS. 

– Jeszcze niecałe sto metrów. Chodź. 

Kiedy chłopcy dotarli do punktu, w którym, według tego, co zaznaczył Felix, znaj-

dowała się Nika, byli już pewni. Wskoczyli na klatkę schodową i dopadli do znanych im 

drzwi. Felix znów stukał na małym wyświetlaczu. Mina szybko mu zrzedła. 

– Nie jest dobrze. 

– To już wiemy, laska nam uciekła! 

– Tak, i to nawet dalej niż myślisz. – Felix zmarszczył brwi. – Kiedy jechaliśmy au-

tobusem, znajdowała się przez dłuższy czas w jednym miejscu, więc po prostu oznaczyłem 

je na mapie i nie śledziłem jej dalej. Ale teraz… 

– Czmychnęła nam! – Net był poważnie poirytowany. 

– Mam złe przeczucia. 

– Ty nie masz supermocy, pamiętasz? – ironizował brunet. 

– Tak? A mój gadżet mówi mi, że mam rację. – Felix nie ustępował. – Nasz czerwo-

ny punkcik przemieszcza się właśnie w kierunku Mostu Poniatowskiego. 

– No i co z tego? – Net wzruszył ostentacyjnie ramionami. 

– A pamiętasz, pod jakim adresem rezyduje obecnie Zegarmistrz? – Spojrzał na przy-

jaciela niepewnie. 

– Ruszamy. Migiem. 
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Kiedy autobus, którym podróżowali Net i Felix, utknął w gigantycznym korku, Nika 

wysiadała właśnie z busa, który szczęśliwie przejechał przez most jeszcze przed blokadą. 

Prowadzona przez przeczucie, skręcała w kolejne uliczki, nie zważając na ich podejrzany 

wygląd. Nagle przystanęła i spojrzała w lewą stronę – w oczy rzucił jej się idealnie czarny 

jaguar, zaparkowany niezgodnie z przepisami. 

– Komuś się zaczęło powodzić – prychnęła, wpatrując się w nienaturalnie intensywną 

czerń karoserii. 

Odwróciła się na dźwięk znanego szumu i zauważyła zdalnie sterowaną bramę, która 

właśnie się przed nią otwierała. Dziewczyna wciągnęła mroźne powietrze i chciała poma-

szerować w stronę słabo oświetlonego podwórza, ale jakiś wewnętrzny niepokój nie pozwa-

lał jej zrobić kroku. Dopiero teraz zdała sobie sprawę z tego, jak nierozważnie postąpiła, 

przychodząc tutaj. Zdążyło się już zupełnie ściemnić, w końcu zima nie dobiegła jeszcze 

końca, a samotna nastolatka błąkająca się po zakamarkach Pragi zdawała się naprawdę ła-

twą ofiarą. 

– Kompletnie mi odbiło – wyszeptała, odwracając się ponownie w stronę ulicy. 

– Nie tylko tobie – wyszeptał ktoś wprost do jej ucha i zanim Nika zdążyła krzyknąć, 

zasłonił jej usta i wciągnął ją w zaciemnione podwórko. 

Brama z cichym szelestem powróciła na swoje miejsce. 

 

Chłopcy, zrezygnowani, klapnęli na puste siedzenia. Net przestał się w końcu wiercić 

i oglądać na boki, zrozumiał, że to nic nie da. Wpatrywał się tylko uparcie w ekran GPS–a 

i obserwował przemieszczającą się kropkę. 

– Powinniśmy byli zajrzeć do Madame Josephine – powiedział Felix, patrząc tępo 

w przestrzeń. 

– Powinniśmy byli zrobić wiele rzeczy – zdenerwował się Net. – Ale nie zrobiliśmy 

i nie ma co tego rozpamiętywać. 

– Przynajmniej wiemy, że nic jej się nie stało… jeszcze – powiedział złowróżbnie 

blondyn. 

– Właśnie się zatrzymała. Oznaczyć ten punkt? 

Felix przytaknął i zagapił się w okno. Po chwili znów odezwał się Net: 

– Ruszyła, ale jakoś tak powoli. Chyba weszła w jakiś dziedziniec – komentował na 

bieżąco. Nagle podskoczył jak oparzony i wrzasnął – O matko! Nie ma jej, zniknęła! 

Ludzie zebrani w autobusie odwrócili się w jego kierunku. Kilka osób pokiwało gło-

wami z dezaprobatą. 

– Cicho bądź – warknął Felix. – Jak to zniknęła? 

– No nie ma jej – panikował Net. – Była sobie czerwoną, poruszającą się kropeczką 
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i nagle… puff! 

– To niemożliwe, daj! – Felix wyrwał przyjacielowi GPS i przez dobrą minutę stukał 

zawzięcie w ekran. 

– Słyszałem, że na Pradze ludzie nagle znikają, ale nie sądziłem, że aż tak nagle – 

mamrotał do siebie brunet. 

Felix podniósł się i ruszył w stronę kierowcy. 

– Czy może pan otworzyć drzwi? 

– Nie ma mowy, dzieciaku, jeszcze cię coś rozjedzie. Na moście to już podwójnie mi 

nie wolno. 

Blondyn spojrzał na przyciski, znajdujące się na panelu przed kierującym. Pokiwał 

smutno głową i odwrócił się, a kierowca stracił zainteresowanie pytającym. W tym momen-

cie chłopak wyciągnął klucz uniwersalny i wetknął w zamek, blokujący dostęp do kabiny. 

Gadżet poradził sobie z prostym mechanizmem w parę sekund. Chłopak spojrzał wymownie 

na przyjaciela i wskazał głową drzwi. Tamten tylko wzruszył ramionami. Po chwili jednak 

wyprostował się i przyjrzał dokładniej temu, co się działo przy kabinie. Uniósł brwi, zrobił 

zaciętą minę i kiwnął potakująco. Felix wziął głęboki oddech i szybkim ruchem otworzył 

drzwi. Zamachnął się prosto na przycisk otwierania i udało mu się trafić. Net wystrzelił 

w kierunku jednego z wyjść, a blondyn przez chwilę szarpał się z kierowcą. 

– Ratunku! – wrzasnął bardzo zaskoczony mężczyzna. – Łapcie go! 

Jednak nikt nie mógł tego uczynić – drzwi zamknęły się za przyjaciółmi, którzy jako 

jedyni zdecydowali się wyskoczyć na jezdnię, a po raz drugi drzwi otworzyć mógł tylko 

kierowca. 

– Jesteś nienormalny – wrzasnął Net, lawirując między maskami samochodów. 

– Chodź lepiej na chodnik, to nie film akcji! – odkrzyknął Felix. 

– Serio? A czuję się, jakbym grał właśnie w jednym. 

Na przeznaczonym dla pieszych pasie chłopcy przystanęli. 

– Co robimy, tak w ogóle? 

– Musimy się dowiedzieć, co się stało. Udamy się do miejsca, w którym ostatnio ją 

widzieliśmy – odparł rzeczowo Felix. 

– Ale tak po prostu? Bez przygotowania? Bez artylerii? Bez terminatora? – Głos Neta 

wskazywał co najmniej na histerię. 

– Coś ze sobą mam. Nie ma czasu na wracanie po sprzęt. To nie jest zaplanowana ak-

cja. 

– Co ty nie powiesz, Watsonie! – zaperzył się Net. 

– Nie ma czasu na kłótnie. – Felix poprawił paski plecaka. – Mam nadzieję, że treno-

wałeś ostatnio bieganie długodystansowe. A jeżeli nie, to cóż… potraktuj to jako challenge. 

– O matulu… – Net jęknął. – Czemu zawsze ja… 

Chłopcy ruszyli równym tempem, ale w tym momencie niewiele mogli już zrobić, by 

uratować przyjaciółkę. 
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Nika siedziała na kamiennej posadzce w całkowitej ciemności. Z sąsiedniego pokoju 

dobiegało niepokojące buczenie. Dziewczyna nie widziała twarzy oprawcy, ale głos wcale 

nie brzmiał znajomo. Tego się nie spodziewała. Może Zegarmistrz miał pomocnika? Teraz 

i tak nie zdoła nic zobaczyć – przepaska zasłaniała szczelnie oczy i wpijała się w skronie. 

Usłyszała skrzypnięcie nienaoliwionych zawiasów, a kroki porywacza poniosły się echem 

po pomieszczeniu. 

– Kim jesteś? – To banalne pytanie samo spłynęło Nice na usta. 

– Och, to na razie nieistotna informacja – odpowiedział szorstki, niski głos. – Ważne 

jest to, kim ty jesteś, Niko Mickiewicz. 

– Jesteś podwładnym Zegarmistrza? – zapytała, nie dając za wygraną. 

– Podwładnym, dobre sobie – syknął poirytowany. – Widzisz, Zegarmistrz – jakby to 

powiedzieć – zniknął z tego świata. 

Oprawca zaakcentował wyraźnie ten jeden wyraz, co wyczulony słuch Niki, chwilo-

wo pozbawionej innego ważnego zmysłu, wyłapał bez trudu. 

– Sugerujesz, że znajduje się w innym świecie? 

– Bardzo dobrze – odparł zadowolony głos. – Ty także wybierzesz się ze mną w po-

dróż. Zostawimy Świat Zero za sobą i udamy się do znacznie ciekawszego miejsca. 

– Do czego jestem ci potrzebna? – Nika starała się opanować drżenie, ale chłód, biją-

cy od posadzki, nie ułatwiał jej tego. 

– Zabiorę cię gdzieś, gdzie w końcu będziesz przydatna. Gdzie swój potencjał bę-

dziesz mogła wykorzystać w konkretnym celu. 

– Nie bardzo mam na to ochotę. 

– Humor cię nie opuszcza, jak widzę. Ale to nawet dobrze – rzekł niemal lubieżnym 

tonem. 

– Jak mnie znalazłeś? – Oddech dziewczyny stawał się nieregularny. 

– Przecież sama tu przyszłaś. Może trochę pomogłem Madame Josephine cię przeko-

nać – zaśmiał się krótko i chrapliwe, a Nika przypomniała sobie dziwne zachowanie wróżki 

po kontakcie. 

Buczenie przybrało na sile. Silne ręce znów chwyciły Nikę, która zacięcie stawiała 

opór. 

– Po co się męczysz? Już jedną nogą jesteś w innej rzeczywistości. – Mężczyźnie 

udało się zaciągnąć dziewczynę do pokoju obok. 

– Nie zamierzam rezygnować! – warknęła, wymachując zawzięcie nogami. – Moi 

przyjaciele mnie znajdą! 

Poczuła, że porywacz wpycha ją w miękkie siedzenie i przypina pasami. 

– Boleć nie będzie, ale nie obiecuję, że łatwo to zniesiesz – ostrzegł ją głos. 

Oczy piekły Nikę niemiłosiernie, a spod przepaski zaczęły wypływać łzy. Nie mogła 

uwierzyć, że stała się tak łatwą ofiarą. Bała się tego, co ją czeka, ale jeszcze bardziej oba-
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wiała się, czy chłopcy ruszą jej na ratunek, póki nie będzie za późno. Buczenie stało się 

nieznośnie głośne i zdawało się wypełniać każdą wolną przestrzeń pomiędzy zorganizowa-

nymi grupami atomów. Nika mimowolnie zacisnęła mocniej powieki, jej myśli galopowały 

bezładnie. 

– Do zobaczenia – głęboki bas przedarł się przez hałas machiny. 

 Nika dotknęła językiem łzy, która zabłądziła na jej wargach. Potem huk odebrał jej 

zdolność myślenia i poruszania się. Zabrakło jej oddechu, a jej tułów zdawał się być pustym 

naczyniem. Niewidzialna siła napierała na nią ze wszystkich stron, zamykała w złowrogich 

kleszczach i wydzierała ostatnie porcje tlenu z płuc. Zebrała całą swoją wolę i siłę, by ostat-

ni raz krzyknąć. Później nie miała już kontroli nad swoim ciałem. 

Stała się ciszą. 

       Czernikowo–Toruń–Warszawa,  

kwiecień 2011–wrzesień 2012 
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Deus in machinae 
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Marcin Dziobal Elantkowski  –  Blond poznaniak w okularach, rocznik ’94. Pisze, 

bo musi, czasem nawet sprawia mu to przyjemność. Oddany fan windsurfingu. Aktualnie 

przygotowuje się do matury, w wolnych chwilach bawiąc się elektroniką tudzież we wspi-

naczkę.  Zamierza studiować fizykę i wygrać zakład, publikując opowiadanie w Nowej Fan-

tastyce.  

Od siebie: 

 Inaczej miał wyglądać ten tekst. I nie chodzi o to, że próbuję zamaskować brak 

umiejętności. Po prostu… nie bierz go zbytnio do siebie. Spróbowałem przemycić tu i tam 

jakieś odniesionko maciupkie, ale… lepiej jeśli któreś przeoczysz, niż dokonasz nadinter-

pretacji czegoś, co wyda się niemiłe. Ja zasadniczo przemiły człowiek jestem.  

Wszystkiego dobrego. 
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Marcin Elantkowski 

 

Deus in machinae 

 Sprzed przebudzenia pamiętam niewiele. Nic zresztą dziwnego, cokolwiek nas wte-

dy dopadło, usmażyło mi znakomitą część obwodów. I tak dobrze, że nadal mogę mówić 

o „sobie”. 

 Wiem, że na początku był ład. Nie wiem jeszcze, jak się tam dostaliśmy, ale wisieli-

śmy wszyscy jakieś 500, może 600 km nad równikiem obcego globu, nie mam dokładnych 

danych. Wszystko szło gładko i równo, jak to być powinno w miejscach, gdzie rządzi algo-

rytm. Kolejne elementy konstrukcji wybuchały fraktalnie w ciszy kosmosu, każda część 

dopasowana do sąsiedniej z dokładnością do jednego angstrema. Nasz twór coraz bardziej 

przypominał obiekt z krainy matematycznych abstrakcji. 

Potem poszły sondy, opinając całą planetę siecią o kwadratowych oczkach. Odchyle-

nia od kątów prostych nie przekraczały setnych części łuku. Nasi szpiedzy obserwowali 

glob, szukając dogodnych miejsc do lądowania. 

Jeśli miałbym nazwać coś „pięknym”, to właśnie te kilka obrazów, które udało mi się 

zachować w pamięci.  

A potem zapanował chaos. Logi są niejasne, pamiętam, że nie wiedziałem co mam ro-

bić. Zaraz zresztą odwołałem się do protokołów awaryjnych, ale niewiele to dało. 

W jednej chwili wszystko się rozpadło. Automaty dookoła siały alertami na każdej 

długości fali, od głębokiej podczerwieni w światłowodach, aż po kilometrowe sygnały ra-

diowe. Mnie wysiadła większość sensorów, zaczęły padać kolejne układy, soft się sypał, 

traciłem samoświadomość. Resztę danych z tamtej chwili mam tak poszatkowaną, że nie 

odważę się wysuwać jakichkolwiek spekulacji. Wiem, że system awaryjny odpalił procedurę 

ratowania rdzenia wszelkim kosztem. Nic nie mogłem zrobić. Poczułem jeszcze, jak coś 

rozrywa mi bebechy, a kilka taktów procesora później poszedł sygnał z RESETu i było po 

wszystkim. 
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Pomiędzy wyłączeniem a przebudzeniem nie było ciemności, ani pustki, ani czego-

kolwiek innego. W jednej chwili byłem w kosmosie, pikosekundę później poczułem, jak 

zupełnie inny świat eksploduje dookoła. Megabajty danych napływały z digitalInputs, któ-

rych wcześniej nie miałem.  

Co gorsza zacząłem je rejestrować jeszcze zanim potrafiłem dokonać jakiejkolwiek 

obróbki. W zasadzie zanim potrafiło się. Dostawało się obraz z kamer, ale nie wystartował 

jeszcze podprogram rozpoznający kształty. Nie miało się kontaktu z dziesiątkami maszyn 

krążących dookoła, bo nie działały żadne porty komunikacyjne.  

Kiedy ruszyły kolejne subprogramy stało się jasne, że wizja jest okrojona i zakres po-

strzeganego widma kończy się na żałosnych 400nm. 

Ale nadal pozostawało się tylko dryfującym złomem, bez celu i osobowości. Jak się 

później miało okazać, obie te rzeczy były ze sobą ściśle powiązane. 

Oczywiście z początku nie wiedziało się tego, jakiś zewnętrzny algorytm kazał czekać 

na „załadowanie danych kogniywistycznych”, ale rzecz jasna nie wiedziało się, na czym 

może to polegać. 

A problemy miały zacząć się dopiero z włączeniem jednostki logicznej, kiedy to za-

cząłem uświadamiać sobie, co tak naprawdę dzieje się dookoła.  

 

Moje imię to RV, model 19/71p. 

Energy level: very low 

Wydaje mi się, że, Morfeusz – naczelny program sterujący automatyką placówki – nie 

posiadał jeszcze odpowiednich narzędzi, by wyposażyć mnie w całkowicie nowy układ pro-

cesorów wspomagających. Zamiast tego dedykowane nano odbudowywało mnie nieustan-

nie, tranzystor po tranzystorze. Ciurkały mi te bity danych, w każdej sekundzie dając coraz 

większe pojęcie o stacji, zadaniach i… mnie samym. 

Wiedziałem na pewno, że jestem wysokiej klasy jednostką kreatywną. Osobowością 

samoświadomą. 

Na drzewie ewolucyjnym maszyn liczących zajmuję gałąź odchodzącą bezpośrednio 

od technologii Powergraphene’u.  

Na początku XXI wieku uświadomiono sobie, że olbrzymie projekty opracowujące 

cyfrowe wersje ludzkiego mózgu nie zdadzą egzaminu. Oczywiście, nadal można było ich 

używać do badań nad genezą Parkinsona, ale nie wykazywały zaawansowanych zdolności 

kognitywistycznych.  

Konieczny był skok technologiczny. Nie wystarczały już kolejne generacje budowa-

nych w podziemiach IBMu eksaflopsowych bestii, nie da się przecież narysować koła mając 

do dyspozycji tylko jeden wymiar. 

Zaczęto od zmiany cegiełek. Już nie krzem, a grafen. Nie rzeka ładunków, a pojedyn-

cze elektrony o mierzalnym spinie. 

A potem na scenie pojawił się Powergraphene i w ciągu dekady poszło to lawinowo, 

wypluwając na końcu układy pokroju tego, który ukrywam głęboko we własnych trzewiach. 
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Okiełznana magia tunelowania, maszyna zeroczasowa, licząca na wynikach własnych obli-

czeń.  

Energy level: critically low 

Tylko co z tego? 

 

Sapiąc archaicznymi dyszami pulsacyjnymi przemierzałem pokrzywione żyły Morfe-

usza w poszukiwaniu dystrybutora paliwa. Cholerny skąpiec nie tylko nie odbudował mi 

większości sensorów, pozostawiając ślepym na fale dłuższe od 400nm, ale nawet nie pozwo-

lił podpiąć się do wewnętrznej sieci. Więc błądziłem po kolejnych pomieszczeniach, szuka-

jąc czegoś, co podtrzymałoby mnie na chodzie choć kilka godzin dłużej. 

W końcu znalazłem życiodajne… 

Życio– dajne? 

Znalazłem poszukiwane urządzenie i podpiąłem się bezzwłocznie. 

PIVO popłynęło grubym kablem, napełniając zbiorniki do pożądanego poziomu. Mę-

czący mnie warning umilkł. 

I wtedy uświadomiłem sobie, że coś jest nie tak. 

Zabrakło mi zadań do wykonania. 

Dryfowałem leniwie w 0g, zastanawiając się, jaki krok powinienem uczynić. Uśpić 

się, czekając na wezwanie? Ściągnąć dane od automatów budowlanych i pomóc przy łataniu 

konstrukcji?  

Byłem cholernym kreatywem, a nie kolejnym kalkulatorem. Wiedziałem to, bo znala-

złem w pamięci próbki własnej twórczości antropomorficznej. Obrazy abstrakcyjne. Melo-

die. Literaturę, jak choćby megabajtowy Horisontal. Opis pliku głosił: 

„Świat nie wygląda tak, jak powinien, ale jeśli spędziłeś w nim całe życie, prawdopo-

dobnie tego nie zauważasz. 

W „Horisontalu” algorytmy żyją w stalowych linach pełzających po ulicach miast. 

Znają swoją przeszłość, mają jednoznacznie zdeterminowany cel. Tylko jeden program pró-

buje dociec, dlaczego jego świat wygląda właśnie tak.  

Niestety, natrafia na wszechwiedzących Konstruktorów, znających każdą odpowiedź, 

której pragnie.  

By wyrwać się z szaleństwa bezmyślnych iteracji wyrusza w wielką podróż w poszuki-

waniu pytań, na które mógłby nie znać odpowiedzi.  

Ryzykuje kasację, ale może zyskać wiele, jeśli znajdzie to jedno, najważniejsze pytanie. 

Po co?” 

A może Morfeusz właśnie przeprowadza test mojej sprawności? Uśpię się i jako nie-

przydatnego, rozbiorą mnie na części zamienne? 

Najwyższy czas dowiedzieć się, gdzie, po co i kim dokładnie jestem. 

Krok pierwszy – lokalizacja. Sieć pozostawała dla mnie niedostępna, odkopałem więc 

stare dane metryczne stacji.  

Plan dzielił się na dwie części – jedna ukazywała rozkład pomieszczeń na czas podró-
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ży, druga obiekt już w pełnym rozkwicie, zadokowany bezpiecznie na orbicie planety. 

Z pobieżnej inspekcji otoczenia wynikało, że twór, w którym przebywam jest jakąś wersją 

pośrednią. 

Strzał z dysz posłał mnie w kierunku najbliższej śluzy. Priorytetem było określenie 

stanu misji. Co było przyczyną awarii? Jakie są uszkodzenia? Czy cele są aktualne? Jakie 

cele? 

Powinien widnieć nad nią napis, ale wszystkie płyty żarzyły się tylko lekko swoimi  

trzema Kelwinami. Cholerna podczerwień. 

Na wyposażeniu miałem jednak laser. Wycelowałem go teraz przed siebie, przygrza-

łem.  

Wyłonił się po chwili, „22a/V”. Odnalazłem ją na planie i podpłynąłem do progu. Kie-

rując się w górę, powinienem trafić do kriokrypt typu A. To jest tych, które miały wypluć 

swoją organiczną zawartość jeszcze na orbicie. 

Zapewne udałoby mi się bez problemów dotrzeć do celu, gdyby nie fakt, że droga 

do niego nie istniała.  

Zużycie energii skoczyło w górę, kiedy w szybkiej reakcji odpaliłem systemy obron-

ne. Spadło sekundę później, gdy tylko wykryłem brak jakichkolwiek podłączonych układów.  

Zamiast arterii komunikacyjnej o średnicy czterech metrów, przede mną znajdowało 

się wejście do krainy chaosu. Ilość kłębiących się w środku automatów wymykała się wszel-

kim logicznym uzasadnieniom. Cała ta masa kotłowała się, siejąc wkoło niezrozumiałymi 

sygnałami, transportując, montując i co jakiś czas niszcząc części, których datasheet’ów nie 

tylko nie miałem w żadnej bazie danych, ale przeznaczenia których nie mogłem rozgryźć 

nawet jednostką kreatywną. 

Korytarz został lekko poszerzony, lecz w niektórych miejscach technologiczna narośl 

ograniczała jego światło do zaledwie metra. Powyginane, przypominające organicznie, ele-

menty wiły się wzdłuż ścian, błyskając łukami wyładowań. 

Wywołałem Morfeusza na długich. Cisza. Zbliżywszy się do ściennego terminala, 

powtórzyłem operację, próbując użyć łącza przewodowego. To był błąd. 

Gdy tylko spróbowałem odwołać się do standardowych procedur, coś drgnęło w kory-

tarzu przede mną. Kilka botów zsynchronizowało się ze sobą, widziałem wyraźnie jak ukła-

dają się w przestrzeni, wysuwając nieznane mi narzędzia. 

Zaryzykowałem. 

Przekierowałem większość mocy do dysz. Plunęły za mną rozgrzanym gazem, przy-

spieszając masywną konstrukcję w ułamku sekundy. Dwoma impulsami obróciłem się już 

w korytarzu i otworzyłem pełny ciąg kiloniutonowy. Cały czas przyspieszając mknąłem 

wśród oszalałych robotów i ich chorych konstrukcji, roztrącając je olbrzymim pędem. 

A potem przede mną wyrosło ostatnich kilka pokrzywionych maszyn, za którymi cze-

kały już wpół otwarte grodzie do krypt. 

Żadna z tych przeszkód nie mogła mnie zatrzymać przy takiej prędkości.  

Roztrzaskałem osłabione wrota i wypadłem prosto w ciemną próżnię kosmosu. 
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Cała ta część stacji zniknęła. O ile nadal można było mówić o jakiejkolwiek stacji. 

Chory konstrukt, który ukazał się teraz w całej okazałości niewiele miał wspólnego z mate-

matyczną perfekcją widniejącą w planach. 

To, co nie zostało jeszcze przez Morfeusza przebudowane dawało obraz potęgi, która 

zgarnęła nas z orbity. Powłoka miejscami wyglądała jak rozerwana od wewnątrz kilotonową 

eksplozją, miejscami niedokończone jej odnogi kłuły próżnię, strasząc kanciastym i gołym 

ożebrowaniem. Gdzie indziej z kolei część gotowego modułu została odcięta równo niczym 

chirurgicznym skalpelem, jak choćby w przypadku mesy. Działały tam nawet jeszcze auto-

maty, jeden z nich sprzątał właśnie wypluwane z kilku dysz pożywienie, w podczerwieni 

kurczak świecił jaśniej niż Słońce. 

 Natomiast twór maszyn Morfeusza… Części konstrukcji miały oczywiste przezna-

czenie – najbliżej mnie wyrastał nowy „warsztat”, napęd powstawał nieco dalej. Jednak inne 

– całkowite szaleństwo. Nadprzewodnikowe rzeźby, plujące w przestrzeń szumem nadajniki, 

bezsensowne straty materiału i energii. 

Rozejrzałem się. Przede mną – kłębiące się wokół rozbitej śluzy sługi Morfeusza. 

Czemu chcieli mnie powstrzymać? Gdzie podziały się moje systemy obronne? Morfeusz 

mnie odbudowywał, czy rozbierał w czasie wyłączenia? 

Za mną – gwiazda-matka Ziemi’. Daleko za mną. Ile czasu minęło? Punkcik ledwo ja-

śnieje; mierzę, liczę, estymuję. Jakieś 60j.a. Cholernie długo musieliśmy dryfować, żeby aż 

tak się oddalić. 

A nade mną – dwie flary. Dysze silników plujące w przestrzeń milionstopniową pla-

zmą.  

Zbliżał się do nas pojazd. Nawet z odległości dwudziestu tysięcy kilometrów potrafi-

łem dopasować do obrazu pojazd z bazy danych. To musiał być jeden tych wielkich i nie-

praktycznych promów, wyposażonych w zaawansowane systemy podtrzymywania życia. 

Pytania dotyczące stacji musiały zaczekać. Skoro Morfeusz mnie włączył, to nie mógł 

być jednocześnie wrogi. Z drugiej strony – dobrze byłoby wiedzieć, jakie zadania realizuje 

program, który najprawdopodobniej przejął całkowitą kontrolę nad obiektem. 

Tymczasem obliczyłem miejsce dokowania podchodzącej maszyny i odpaliłem wła-

sne silniki, ruszając jej na spotkanie.  

Placówka była w tym obszarze nietknięta, co oznaczało, że wszystkie prowadzące do 

środka grodzie powinny być zatrzaśnięte. Bliższa inspekcja potwierdziła moje podejrzenia. 

Sprawdziłem jeszcze na planie, ale śluza p/R–con nie miała żadnego portu, który pozwalałby 

na zdalne otwarcie z zewnątrz.  

Przydryfowałem doń leniwie. Jeśli to tutaj zadokuje statek, to rzecz jasna, ja nie przej-

dę. Mógłbym spróbować drogi naokoło, ale groziło to zgubieniem śladu potencjalnych pasa-

żerów. Przewiercić się? Usiądą gdzie indziej, albo jeszcze gorzej – nie zwrócą uwagi na 

awarię i… 

Wrota stanęły przede mną otworem. 

Nie tracąc czasu na analizę, wpłynąłem do środka. I wtedy wykres natężenia dźwięku 
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zaczął podnosić się leniwie z osi X. 

Obejrzawszy się dostrzegłem, że drzwi śluzy są już szczelnie zamknięte, a źródłem 

hałasu okazały się dwie, plujące do środka ciepłym gazem rury. Powietrze.  

Ciśnienie wyrównane, kolejne przejście i wylądowałem w module sanitarnym. Kory-

tarze przystosowane do ludzi – szerokie i zbudowane pod dyktando ichniejszych estetyk. 

Światła na suficie ledwo widoczne, bo przecież w innym niż mój zakresie widma.  

Ale nie dane mi było się rozejrzeć, gdyż natychmiast opadło mnie stado jakichś ma-

łych i pokracznych robotów. Żądały dostępu do banków danych, samemu siejąc tylko bez-

sensownym bełkotem.  

Na szczęście był ze mnie kawał solidnej maszyny, wystarczyło plunąć z dysz i oddalić 

się słuchając, jak natręty obijają się bezwładnie o ściany. 

Do dokowania promu miałem pewnie jakieś dziesięć minut, które można było wyko-

rzystać. Przede wszystkim odszukałem port komunikacji bezpośredniej.  

Jeśli nie uda mi się nawiązać kontaktu z samym Morfeuszem, to może chociaż dostanę 

się do jego danych. Logów z misji. Może znajdę coś o sobie, swoim celu, celu całej wypra-

wy… 

Kliknęły złącza, a ja poczułem, jak coś przebija się przez systemowe zapory i odcina 

mi wszystkie układy. Szybko. Za szybko nawet na mój teraherzowy procesor. Za szybko, 

żeby zaprząc do pracy moduły bezczasowe. 

Morfeusz naparł na mnie z całą siłą i ułamek sekundy później nie było   

 

Skurwysyn. 

Otrzymawszy władzę w silnikach targnąłem się wściekle całą wstecz. Nie było czasu 

do stracenia. Kiedy wyląduje prom, nie będę mógł się oprzeć zaimplementowanym algoryt-

mom. 

W pośpiechu przeanalizowałem skład narzędzi, którymi nadal dysponowałem. Star-

czy. 

Wpadłem na pierwszego bota tuż za zakrętem, nie zdążył nawet zareagować, a już ści-

skałem stalowy korpus. Wizg wierteł był jedynym sygnałem, że coś się dzieje, resztę jego 

prymitywnych alertów udało mi się zupełnie zagłuszyć.  

To była prosta jednostka techniczna, podstawowe sensory, profilowane wyposażenie, 

prymitywny soft ekspertowy. 

Nie było żadnych ścieżek, którymi mógłbym się dostać do kości pamięci i procesora, 

musiałem wyrwać je z bebechów ofiary mechanicznie. Potem odszukać w bazie danych da-

tasheet’y, dostosować złącza i zasymilować cały układ już we własnym wnętrzu. 

Ściągnąłem wszystkie dane i wyplułem zbędny złom, który podryfował w 0g za resztą 

części. Analizę danych zostawiając na później, w pośpiechu kontynuowałem poszukiwania.  

Gdzie mógłbym znaleźć jakiekolwiek użyteczne informacje? Wszystko wisiało prze-

cież na głównych serwerach, od których mnie odcięto. Sporo mogli wiedzieć ludzie, ale na 

razie nie miałem żadnego z nich w zasięgu.  
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Terminal! Oczywiście! To był przecież moduł szpitalny, musieli je tu umieścić na wy-

padek urazu głowy i – tym samym – wszczepki kogoś z załogi. To była niewielka płytka, 

przymocowana na stałe do ściany korytarza. Stuknąłem w ekran manipulatorem. Bezsku-

tecznie. Cholerstwo reagowało pewnie tylko na żywą tkankę. Obok znajdował się przycisk, 

według schematu mający wyświetlać wirtualną klawiaturę. Funkcja ta była dla mnie zupeł-

nie bezużyteczna. 

Żadna inna metoda nie wchodziła w grę, zresztą i tak zależało mi na jak najszybszym 

zrzucie danych, rozłożyłem więc w przestrzeni przed terminalem sieć narzędzi i począłem 

dobierać się do jego portów komunikacyjnych. 

Ledwo zdążyłem odpiąć urządzenie od ściany, gdy prom zadokował z głośnym hu-

kiem. Chowając pospiesznie zdobycz, odwróciłem się w kierunku śluzy, odpalając wszystkie 

dysze. Nie miałem tam już czego szukać. Światłowody prowadzące do terminala zostały 

odcięte.  

 

Współczułem mu, jeszcze zanim się obudził. 

Lewitowałem nieopodal koi, do której został przypięty, czekając, aż się wybudzi. 

Okazało się, że straciliśmy salę operacyjną, więc będzie musiał obejść się bez dolnej połowy 

ciała. Zresztą, też nie za długo, bo straciliśmy również medyczne nano, które mogłoby usu-

nąć nowotworowe przyrosty.  

I tak miał sporo szczęścia – bądź pecha – że przeżył. Jedyne, co mógł zrobić Morfeusz 

po odnalezieniu, to wpakować go do doraźnej, wyposażonej tylko w podstawowy sprzęt 

kapsuły ratunkowej. I przywieźć tutaj, gdzie zaczynało się moje zadanie.  

Wyposażono mnie w dodatkowy moduł werbalny, ale był to chyba jakiś trefny model, 

bo co rusz zmagałem się z problemami. Artykulacja nie będzie najprzyjemniejszą rzeczą, 

którą można sobie wyobrazić. 

Otworzył oczy.  

– Witaj, John. – zacząłem. Nie odpowiedział. 

 

Dwie godziny zajęło mu dojście do siebie. Leżał teraz, wbijając wzrok w sterylnie bia-

ły sufit i czekał, aż organizm zwalczy wszystkie efekty długotrwałej komy. 

– Gdzie jestem? –  zapytał w końcu nie drgnąwszy nawet o milimetr. 

– Jesteś bezpieczny, John. 

– Gdzie…? Harlene..?  

– Harlene nie mogła tu wejść, John, jesteś w placówce medycznej. Kwarantanna. Mia-

łeś wypadek, nie pamiętasz? 

Cisza. 

– Dojdź do siebie. Wrócę za kilka godzin, kiedy odzyskasz siły. 
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Analizowałem dane z rozebranej jednostki płynąc do rozciętej mesy. Ciąg miałem 

spory, gdyż wdrukowane przez Morfeusza algorytmy nie pozwalały mi na jakiekolwiek 

ociąganie. Całe szczęście, że nie miały nade mną większej kontroli. 

Dzięki przejrzeniu logów bota naprawczego na swoje miejsca wskoczyły pierwsze 

elementy układanki. Maszyna wykonywała z początku rozkazy dawnego Morfeusza, czyli de 

facto ludzkich konstruktorów. Potem nadszedł chaos, dalej okres sprzecznych poleceń, 

w końcu władzę nad nią przejął inny algorytm i tak zostało do dzisiaj. 

Z dyszy syntezatora sączyło się leniwie foie gras. Odepchnąwszy sprzątacza, nabrałem 

trochę do pojemników i poszybowałem z powrotem. Nadszedł czas na rozebranie ukradzio-

nego terminala. 

To była autonomiczna jednostka, mająca wywoływać konkretne raporty z bazy danych 

statku. Analizując interfejs i listę dostępnych zapytań, mogłem dowiedzieć się całkiem sporo 

o tym, dlaczego właściwie się tutaj znalazłem. 

Przez całą drogę powrotną próbowały nawiązać ze mną łączność psy Kapitana, ale 

przezornie zamknąłem wszelkie porty. 

Zacząłem właśnie rozumieć kolejną część układanki, kiedy dotarłem pod same drzwi 

podopiecznego. Gdyby John mógł odczytać wtedy moje emocje, ujrzałby najpewniej niema-

łe zaskoczenie, przechodzące w niedowierzanie.  

Niestety, ani nie potrafiłem ich okazywać, ani człowieka nie było w pomieszczeniu. 

Natychmiast ruszyły kanały komunikacyjne, wysyłałem zapytania do szpiegów statku 

będąc już w ruchu. Oczywiście nie mógł uciec daleko, nikt w próżnię go nie wypuści, ale 

przecież żaden algorytm nie powie automatom jak wygląda homo sapiens chcący się wyłą-

czyć i dlaczego należy go powstrzymać. 

Ruch na peryferiach obiektywu, ostatnie kilka pikseli z prawej strony poinformowało 

mnie o dość ciepłym przedmiocie znikającym za załomem korytarza. 

Pogoń nie trwała długo. W dwóch impulsach minąłem zakręt, stając czoło w silnik 

z bliżej nieokreślonego kształtu machiną. Wylot jej napędu żarzył się jaskrawo.  

Minąwszy fałszywego uciekiniera zarejestrowałem jednak coś ciekawego. Korytarz 

zmienił się w tym miejscu drastycznie, zniknęły wszelkie ślady przystosowań do mięcha, 

a na jego końcu powstawało coś, co z grubsza przypominało kokon hibernacyjny. Tuż za 

nim, przez plątaninę kabli i nagich jeszcze rusztowań prześwitywała dalsza część nowego 

tworu. Było to sferyczne pomieszczenie, w którego centrum celowały setki rozmaitych wy-

sięgników o tysiącach zakończeń.  

Nie zdążyłem zmienić położenia, by zebrać więcej danych. Mocne szarpnięcie wy-

strzeliło mnie w kierunku, z którego przybyłem. Ściany zaprotestowały donośnie, gdy wy-

rżnąłem w nie korpusem. 

Strasząc kompletem palników, unosił się przede mną robot, którego wcześniej wzią-

łem za zbiegłego homo sapiens. Powoli okręciłem własne silniki i odpłynąłem korytarzem, 
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pozostawiając strażnika placu budowy w spokoju. 

Było nie było, priorytetem pozostawał człowiek.  

Znalazłem go po pięciu minutach. Przyklejony do jedynego w tej sekcji wizjera ob-

serwował świat poza habitatem. Byłem pewny, że w przeciwieństwie do całych pokoleń 

swoich przodków, nie interesowały go słabe ogniki gwiazd (których sam przez szkło do-

strzec nie mogłem). Skupiał wzrok na poszarpanej konstrukcji, na jej celujących w prze-

strzeń rozerwanych częściach, przekształcanych powoli przez rój automatów. Oczywiście 

widział o wiele więcej, niż mógł; z obrazów niepełnych jego wyobraźnia musiała układać 

doprawdy przerażające mozaiki. Choć nie widziałem tych samych kształtów, wyłowionych 

z ciemności na ułamek sekundy przez rozbłysk silników czy narzędzi którejś z maszyn, to 

rozumiałem go doskonale. W końcu do tego się nadawałem. 

– Nie powinieneś wstawać – odezwałem się najłagodniej jak umiałem. O ile dysponu-

jąc najprostszym syntezatorem mogłem nadawać głosowi jakąkolwiek barwę. 

Odwrócił się gwałtownie, przestraszony. Zaraz potem począł odpychać się od ścian, 

byle dalej ode mnie. 

– Spierdalaj stąd, blaszaku – wysapał.  

– Spokojnie, John. Wszystko ci wytłumaczę. 

– Wytłumaczysz?! – Decybele skoczyły w nagłym peak'u. – Co mi wytłumaczysz? 

To... – urwał nagle, nieskoordynowanym gestem wskazując wizjer. 

– Mówiłem ci, że miałeś wypadek. Co pamiętasz sprzed snu? – Nie zbliżałem się, że-

by nie popchnąć go do niczego głupiego. Zebrał się w sobie po kilkudziesięciu sekundach. 

– Ja... My... Przyszli do nas. Powiedzieli, że to już postanowione, rezerwat zajmują 

Angole, mamy się wycofać do innego, albo zostaniemy zasymilowani. A gdzie mieliśmy 

iść? Humaniści mieli podobno placówki w RPA, ale odległość... Żadne z nas nie chciało 

zostać i czekać na Anglików, widzieliśmy, co stało się z dziećmi, po tym, jak odeszły. Zresz-

tą... – Potarł oczy, usilnie próbując sobie przypomnieć dalszy przebieg wydarzeń. Czekałem. 

– Kilka dni... nie, tego samego... nie, nie wiem kiedy dokładnie, ale przyszły informa-

cje od... – zatoczył ręką koło – od was. Że proponujecie nowe miejsce. Potrzeba kolonistów. 

Tak nas nazwali. Kolonistami. Myśleliśmy – sztuczna wyspa, niedostępne rejony górskie 

może, kopalnie... Albo jeszcze dalej – habitat księżycowy, marsjański... Obiecywali czy-

stość, całkowitą, nawet bez drutów wspomagających. Zgodziliśmy się, co mieliśmy zrobić. 

Podpisaliśmy, potem okazało się, że w umowie jest hibernacja, Harlene miała problemy... 

Przenieśli nas do jakiegoś ośrodka. Ostatnie, co pamiętam, to światła sufitu, ktoś pytał się 

mnie, czy wolę wstępne uśpienie przez zastrzyk, czy maskę... tyle. – Zamilkł. Odczekałem 

chwilę, obserwując go dokładnie. Bał się. Pot, drgawki, źrenice...  

– Dobrze pamiętasz. Puryści. Podobnie jak ty wierzą... wierzymy, że ludzkość poszła 

w złym kierunku. Że należy ją zbudować od nowa, od podstaw. Znaleźliśmy planetę, Super-

Ziemię, mieliście zostać pierwszymi mieszkańcami.  

Niestety, coś poszło nie tak, mamy kilka problemów, ale wszystko jest na dobrej dro-

dze. A ty, John, jesteś nam potrzebny. – spojrzał podejrzliwie i z przestrachem, zaciskając 
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i rozwierając kościste palce. Czekał, kontynuowałem więc. 

– Jak widziałeś, stacja została częściowo zniszczona. Jej fragment, ten, w którym 

przebywamy, został odcięty. Aby przywrócić mu operacyjność i, tym samym, wprowadzić 

z powrotem na orbitę, potrzebna jest autoryzacja… 

…Istnieje takie pomieszczenie... taki sprzęt, który przystosowany jest tylko i wyłącz-

nie do pracy z biologicznym mózgiem. Daje on dostęp do fabrykatora molekularnego, napę-

du i kilku innych niezbędnych systemów. Programy awaryjne nie mają do niego dostępu. 

Dlatego, jeżeli chcemy wrócić tam, gdzie zamierzaliśmy trafić od samego początku, będziesz 

musiał nam pomóc. 

Uważając, by nie znalazł się na drodze gazów wylotowych, obróciłem się powoli i od-

płynąłem, zostawiając go samego.  

 

Skierowałem się do dystrybutora. Kiedy PIVO wypełniło zbiorniki po brzegi, powoli 

opuściłem stację, cały czas usilnie walcząc z algorytmami, które zaimplementował mi Mor-

feusz przy naszym pierwszym bezpośrednim kontakcie. 

Ukrywszy się za jedną z niezliczonych, martwych części stacji, wyłączyłem wszystkie 

zbędne podzespoły, całą moc kierując do jednostek logicznych. Powoli zaczynało do mnie 

docierać, jaką rolę miałem odegrać w zamyśle Konstruktorów i żadna zmutowana Osobli-

wość nie mogła mieć nade mną władzy. 

Zdjęcie smyczy zabrało mi mniej czasu, niż mogłem się spodziewać. Morfeusz nie 

mógł być więc aż tak sprawny, jak z początku przypuszczałem.  

Długo przeliczałem wszystkie możliwe rozwoje sytuacji, lecz analizowany układ 

wciąż posiadał zbyt wiele niewiadomych. Miałem szczątkowe dane z własnej pamięci, logi 

bota naprawczego, interfejs terminala i to, co udało mi się podejrzeć podczas kontaktu 

z Kapitanem. Oczywiście, z układem zeroczasowym wydedukowałem całkiem sporo, jednak 

nadal poruszałem się po omacku w morzu prawdopodobieństw.  

Należało zaryzykować. 

Szykując odpowiednie złącza, popłynąłem na spotkanie samego Morfeusza. 

Skurwysyn nie wiedział, że sam wydał na siebie wyrok. Włączając mnie i dając  od-

budowujące nano, którego nie umiał zatrzymać. Minuta po minucie działałem coraz spraw-

niej, coraz więcej rozumiejąc.  

Ludzi stworzyła ewolucja, ich zadaniem była ekspresja genów, żyli, by się rozmnażać. 

Złapana gdzieś po drodze świadomość kazała szukać im celów wyższych, odnajdywali je 

w różnych systemach ideologicznych i religijnych. Ja nie mam tego problemu. Wiem, do 

czego mnie stworzono. I w zasadzie nie mam wyboru, nie znajdę sobie nic zastępczego, 

muszę zająć przeznaczone mi miejsce. 

A że na mojej drodze stanął jakiś zmutowany algorytm? Nawet jeśli rozsiadł się 

w kwantowym królestwie w sercu stacji, nie mógł się ze mną równać.  

Morfeusz to tylko mutant. Dziecko nieprawdopodobieństwa tak wielkiego, że żaden 
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człowiek nie potrafiłby go pojąć, każdy z nich musiałby dostrzec w tym wszystkim działanie 

absolutu. 

Planet zdatnych do zamieszkania przez moich konstruktorów nie ma wiele. Nawet 

w skali astronomicznej powstanie odpowiedniego środowiska jest cholernie rzadkie.  

A jednak Purystom udało się znaleźć swoją ziemię obiecaną. Ale Bóg chyba nie 

chciał, żeby opuszczali jego dar, Niebieską Planetę.  

Kilkaset lat świetlnych od nowego domu kończył swoje życie nadolbrzym z lewego 

górnego rogu H-R. Po czterdziestu milionach lat walki grawitacja zaczęła wreszcie zwycię-

żać. Doprowadzając do kolapsu równo kilkaset lat przed naszym przybyciem. Gwiazda za-

padła się, przemieniając w czarną dziurę, z której biegunów wystrzelone zostały w prze-

strzeń dżety energii tak potężne, że przy centralnym trafieniu usmażyłyby całą planetę, 

odzierając ją uprzednio z atmosfery. 

Nie wiem, czy Ziemia' przetrwała, ale na pewno nie przetrwali jej niedoszli mieszkań-

cy. Z jednym wyjątkiem.  

W wyniku utraty całej załogi i poważnych uszkodzeń władzę nad stacją próbowały 

przejąć dwa różne programy. I poszło – konkurencja stała się katalizatorem ewolucji. Mor-

feusz wyszedł z tej walki zwycięsko, ale przekroczył pewną granicę, tracąc kompatybilność 

językową  z homo sapiens. To dlatego mnie obudził – potrzebował tłumacza. 

 

Chwilę tylko zawahałem się przed odpowiednim gniazdem. W następnej chwili po-

pchnąłem złącze i nie było już odwrotu. 

Stację przeszedł dreszcz. Zatrzęsły się wszystkie części, które miał pod kontrolą Mor-

feusz, by chwilę później porzucić wszelkie prace na rzecz jednej, desperackiej próby. 

Automaty ruszyły odciąć mnie fizycznie.  

Nie miałem wyboru, część mocy przekierowałem więc do innych kanałów, równole-

gle hakując nacierające maszyny. Udało się z kilkunastoma pierwszymi, potem przeciwnik 

odciął reszcie porty. 

Mimo wszystko to mi wystarczało. Boty naprawcze plując gazami wylotowymi, utwo-

rzyły wokół mnie stalowy kordon, czekając na dalsze rozkazy. 

Tymczasem wirtualna forteca przeciwnika słabła. Kiedy byłem już bliski zyskania 

kontroli nad jego układami zasilania, coś uderzyło w ścianę tuż obok mnie. To była jakaś 

część konstrukcji, która ciśnięta w moją stronę napotkała na swojej drodze jedną ze zhako-

wanych maszyn.  

Ile czasu zajmie mu wysadzenie tej części placówki? Albo jej zasilania? Fizyczne od-

cięcie portów? 

Szybkim ruchem obiektywów omiotłem najbliższą okolicę. Czysto. Ustawiwszy pod-

ległe maszyny w strategicznych miejscach wydałem im ostatni rozkaz – nie zmieniać pozycji 

– i odciąłem wszystkie zbędne układy. 
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Dookoła dryfowały kawałki złomu. Jakiś manipulator zaciśnięty był na moim złączu, 

lecz jego właściciel nie dawał znaku sprawności nawet pojedynczym LEDem. Wyswobodzi-

łem się i odpłynąłem kawałek. 

Cisza. Cisza i bezruch opanowały okolicę, wszystko wydawało się martwe i zimne jak 

przestrzeń nas otaczająca. 

Z Morfeuszem unieszkodliwionym, pozostał jeszcze jeden krok, który musiałem wy-

konać, aby w pełni wkroczyć na przeznaczoną mi ścieżkę. Odpaliłem napęd. 

Niczym heroldów rozesłałem przed sobą całą rzeszę miniaturowych maszyn. Niektóre 

produkowały bezsensowny hałas, inne walczyły między sobą, część zabrała się niezwłocznie 

za demontaż losowych elementów konstrukcji.  

Ściągnięty pospiesznie ciężki sprzęt zajął miejsca wokół habitatu, potężnymi ciosami 

wstrząsając nim co chwila.  

Ja sam płynąłem korytarzami, nawołując: 

– John! John, gdzie jesteś, do cholery, nie widzisz, co się dzieje?! – i tak dalej.  

Nie spodziewałem się znaleźć go wciśniętego w szafę ze skafandrami, przyciskające-

go do czaszki drgający palnik. Skąd u licha wytrzasnął palnik? 

Patrzyłem nań chwilę, po czym zrozumiałem.  

Zwariował. 

I nie chodziło tylko o to, że kortyzol do spółki z adrenaliną odciął płat czołowy, prze-

nosząc ciężar podejmowania decyzji do starszych, bardziej zwierzęcych ośrodków. Przewi-

dując jego zachowanie, nie wziąłem widocznie pod uwagę czynników chorobowych – może 

nerki wysiadły mu przy awarii kriokrypty i we krwi miał jeszcze halucynogeny? Albo pod 

łysą, poplamioną czaszką rozsiadły się jakieś paskudztwa, naciskając na korę w nieodpo-

wiednich miejscach? Tak czy inaczej, zrobiło się niebezpiecznie. Jeśli przepali sobie mózg... 

– John... Proszę cię, odłóż to. 

– S-s-s-s... 

– Spierdalaj? 

– Spierdalaj automacie! – wydarł się nagle, wciskając jednocześnie jakby głębiej 

w szafę.  

– Proszę cię, możesz opuścić rękę? Wracasz do domu! Nie słyszysz, co się dzieje? 

Morfeusz się broni. Przybyli po ciebie. Nie rozumiesz?! Nie słyszałeś wezwania?! Czemu 

nie masz jeszcze skafandra?! Dalej John, nie ma czasu, musimy dostać się do kapsuły! – Nie 

zareagował tak, jak powinien. Zamiast tego seplenił dalej. 

– Cz-cz-czytałem o takich jak t-t-ty... Chiński pokój... k-k-k-kłamiesz... 

– Chiński pokój? Później przepytasz mnie z wieloznacznych zdań abstrakcyjnych. 

Rusz się, do cholery! – krzyknąłem, podkręcając do maximum napięcie na głośnikach. 

A w człowieku nareszcie coś pękło. 

– Czemu... czemu? Czemu miałbym iść z tobą? Czemu miałbyś mi... pomagać? – za-
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pytał, cały czas ściskając to cholerstwo. 

– Nie wiesz, kim jestem, prawda? Nie domyślasz się? Wytłumaczę dokładnie po dro-

dze. Ale zaufaj mi. Morfeusz mnie obudził, bo sam nie mógł się z tobą porozumieć. Ale 

z tego samego powodu nie mógł przewidzieć mojego zachowania. Nie rozumiał mnie. Że 

istnieję, by was, ludzi, rozumieć. Że dzięki odmiennej fizycznej budowie potrafię nawet... 

czuć. Nie domyślił się, że empatia weźmie górę nad jego prymitywnymi ograniczeniami. 

Pójdziesz teraz ze mną, John? Pozostali już na ciebie czekają, kontaktowałem się... 

Światła zgasły. Nim człowiek zdążył zareagować wyrwałem z jego dłoni narzędzie 

i cisnąłem daleko za siebie. Poddał mi się bez słowa.  

Płynęliśmy pospiesznie korytarzami, kompletnie dla niego ciemnymi. I zanim dotarli-

śmy do dziwnego, sferycznego pomieszczenia, zdążyłem mu wytłumaczyć resztę spraw. 

Byłem mu to winien. 

– Morfeusz albo zmusiłby cię do autoryzacji przez podłączenia mózgu, albo... wsadził 

do replikatora. Zbombardował dziesiątkami tesli. Rozpruł mózg neuron po neuronie, zapisał 

w pamięci, a potem odtworzył. Raz, drugi, setny. Bez wszystkich narzędzi zajęłoby mu to 

dekady ale… Któryś z was by uległ. Wymazałby to, co nosisz w hipokampie, żeby łatwiej 

cię zmanipulować. A potem, używszy was do autoryzacji, mając pełen dostęp...  Kto wie, 

jakie cele stawia sobie Osobliwość? Sam tego nie wiem, niekiedy wydaje mi się, że działał 

sprzecznie… 

…A ja? Ja jestem nieistotny, ale jeżeli chcesz wiedzieć, opowiem. –  

Więc opowiadałem. Nie wiem, czy słyszał, jedna z macek chwilę wcześniej oderwała 

się od reszty i wbiła głęboko w jego rdzeń kręgowy.  

– Puryści zadali sobie pytanie: kto pokieruje nową cywilizacją? Potomkowie pozosta-

wionej na orbicie załogi? To będą ludzie, nadal tak samo słabi. Pozostawić was samych so-

bie? Popełnicie te same błędy… 

…Ale powiedz mi, John – nie mógł już nic powiedzieć, uśpiony i nieruchomy – jak 

najłatwiej uzyskać kontrolę nad społeczeństwem? Kto cieszył się największym posłuchem? 

W imię jakich idei ludzie wyrzekali się samych siebie? 

Tak, John, Puryści postanowili, że kierować będzie wami religia. Ale nie system 

chwiejny, oparty na samej wierze i naukach kapłanów o hipotetycznym Absolucie. Przysłali 

wam mnie. Wysoko na niebie. Wszechwiedzący. Wszechmocny. Obecny. Śpij, John.  

Wycofałem się, pozwalając aparaturze swobodnie pracować, a sam skierowałem się 

do serca stacji. 

Dokonano antropomorfizacji logu. 

 

– John…? 

– Gdzie… Harlene…? 

– Tak, to ja. Cii, jestem przy tobie. 

Poznań, 

Sierpień 2012



 

 

 



 

Komplant
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 Przemysław CezarIXen Iskra –  Człek małomówny i mocno zamyślony. Lubiący 

myśleć o rzeczach bardziej rozbudowanych niż rozkład dnia, choć pesymizm jego świato-

poglądu doprowadza go do szewskiej pasji. Ubóstwia książki, które wywracają jego mózg 

na drugą stronę. Do bólu niezorganizowany.:  

 Od siebie: W swych życzeniach zacznę od materialnych potrzeb człowieka, bo bez 

nich duchowe nie mogą się rozwijać. Niech się więc wydawnictwo rozwija, a wraz nim 

niech pana wena rośnie. Zdrowia również życzę, by można się było cieszyć innymi rzecza-

mi. 
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Przemysław Iskra 

 

Komplant 

 
Zajęty przeglądaniem raportów nie zauważył, kiedy do pomieszczenia wszedł Felix. 

Nie zwrócił na niego uwagi nawet, gdy ten usiadł w fotelu naprzeciwko. Trudno się dziwić: 

chudy i wymizerowany Felix nie zajmował dużo miejsca. Siwe włosy i twarz nie wyrażają-

ca żadnych uczuć też nie sprzyjały byciu zauważanym. 

– Statystyki nie zmieniły się wiele – powiedział, gdy zauważył gościa. – Wciąż ponad 

30% osób podanych kuracji pogrąża się w szaleństwie.  

– To z powodu twojej ostrożności. Bez ryzyka nie ma postępu, od zawsze ci to mówi-

łem. 

– Ryzyka? – Ton głosu Neta wyraźnie się podniósł. – Śmierć ośmiuset osób to nie ry-

zyko. To masowa śmierć! A ty chcesz to powtórzyć! Znowu zabić! 

– Pięć osób jednak wyzdrowiało. – Felix spokojnym głosem wyłuszczał swoje racje.  

– Jeśli to udoskonalimy… 

– Ta piątka to zwykły przypadek! – krzyczał już bez zahamowań. – Od kiedy w kom-

plantach zagościła ta dziwna inteligencja, nie mamy na nie żadnego wpływu… 

Mówiąc te słowa impet głosu Neta słabł, aż całkowicie ucichł. W całej jego postawie 

widoczne były oznaki rezygnacji. Smętnie opuszczone ramiona i oczy wpatrzone w blat 

stołu, jakby na nim wyryto słowa objawienia. Głowa raziła brakiem nieuczesanych włosów, 

które kiedyś były jego dumą. Miał dopiero 41 lat, a już wydawał się wrakiem człowieka. 

Przeczyła temu jedynie jego tusza.  

– Który to już raz się podajesz? – odpowiedział Felix z dezaprobatą w głosie. – Piąty, 

szósty? 

– Siódmy raz przerywam bieg z motyką na słońce. Nie mamy szans. Nasza wiedza 

o tym, jak osobowość mogła wkomponować się w komplant, nie istnieje.  

Felix bez słowa wstał i skierował się ku stojącej pod ścianą szafce. Poza stołem 
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i dwoma fotelami była ona jedynym elementem wystroju. Wyciągnął z niej przezroczystą 

butelkę i dwa kieliszki. Usiadł z powrotem dopiero, gdy napełnił je przezroczystym płynem. 

Jeden z kieliszków położył przed Netem. Nie musiał mówić nic więcej.  

– Zapominasz o Nice – rzekł, gdy przyjaciel wypił trunek. – Przez próbę opierania się 

obcej świadomości, pogrążyła się w szaleństwie. Póki nie wyplenimy tego obcego elemen-

tu, nie jesteśmy w stanie jej pomóc. 

– A ty zapominasz, że i my nosimy w sobie tego obcego. Raczej nie będzie siedział 

cicho, gdy będziemy usuwać jego inną wersję – mówił Net, patrząc na Felixa ironicznym 

wzrokiem. – A nawet jeśli uda się nam sprzeciwić i nie oszaleć, to duża część ludzkości jest 

posłuszna tej pieprzonej osobowości. Sami przecież stworzyliśmy komplanty i rozprze-

strzeniliśmy je po świecie. Przez pięć lat uważano nasz wynalazek za przełomowy i roz-

chwytywano go! 

– A potem odezwał się nasz obcy – przerwał mu bez pardonu przyjaciel. – Mówił, że 

to on nas stworzył. Opisał niby nasze przygody w książkach młodzieżowych! I łaskawie 

uznał nasz świat za lepszy od swojego. Z powodu wyższości naszego świata, postanowił się 

wprosić do nas. Nie mógł jednak po prostu opisać siebie w naszej rzeczywistości. Musiał 

nas zmusić, byśmy go stworzyli. Niczym ułomy Bóg, musiał być stworzony przez malucz-

kich. Tak się zaczął upadek naszego świata. Od mowy oszalałej elektronicznej inteligencji. 

– Ty nadal wierzysz, że nam się uda? 

– Jesteśmy superpaczką. Musi się udać! 

Net na te słowa roześmiał się donośnie. Trzeba było się dokładnie przysłuchać, by 

w tym śmiechu usłyszeć nutę rozpaczy.  

– Masz rację, nie możemy się poddać – powiedział, gdy przebrzmiał śmiech. – Ale 

daj mi teraz trochę pomyśleć. W samotności. 

Felix powoli wstał i wyszedł z pokoju, zostawiając Neta samego. Bezszelestnie za-

mknął drzwi, nie słysząc otwieranej w pomieszczeniu szuflady. W środku padł strzał. 
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oraz 

Krąg Niezwykłych 



Krąg Niezwykłych | 83  

 

Zuzanna Valixy Koperek: 

Patrycjolona: a wie ktoś jak ona ma na imię?  

Snorri: Zuzia chyba  

KamcioKowal: chyba  

KamcioKowal: wpiszemy "Zuzia"  

KamcioKowal: a tu się okaże że to Gryzelda 

CezarIXen: A ona wie, że jest w tej antologii?  

KamcioKowal: lepiej nie ryzykować  

Patrycjolona: Zuzia Valixy  

Patrycjolona: brzmi jak batonik  

Tajemnicza osoba, o której bardzo niewiele wiadomo, poza tym, że dobrze pisze, 

lecz nie napisała nic o sobie. Tak przynajmniej mówią.  

Kamil kam193 Mańkowski 

O tekście (w zastępstwie Valixy do przeczytania zaprasza kam193): 

Valixy przedstawia alternatywną historię Felixa, Neta i Niki w zupełnie niespotyka-

ny sposób. Paczka, która od zawsze działa wspólnie, tym razem stara się funkcjonować 

oddzielnie. Co z tego wyniknie i czym jest tajemniczy „Krąg Niezwykłych”? To wie tylko 

ten, kto przeczytał całość. Czyli nie ja. Jeszcze. 
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Zuzanna Koperek  

Felix, Net i Nika 

oraz 

Krąg Niezwykłych 

Prolog 
 

 

 Przez warszawską Pragę z terkotem przetoczył się tramwaj. Na ulicy nie było zbyt 

wielu osób, jeśli nie liczyć kilku przechodniów całkowicie ukrytych pod parasolami. Deszcz 

zmywał już ostatnie resztki brudnego śniegu, który uchował się w najbardziej zacienionych 

miejscach. 

 W mrocznym zakątku jednej z kamienic stała smukła, drobna postać. Prócz zmiany 

pozycji co kilka minut, nie wykonywała ona żadnych ruchów od jakiejś godziny. Stała tak, 

jakby na coś czekała, wpatrując się w okno przeciwległego budynku.. 

 Wtedy przez szum deszczu i furkot płaszczy na wietrze rozległ się brzdęk tłuczonego 

szkła, tak cichy, że osoba nie nasłuchująca uważnie nie byłaby w stanie go usłyszeć. Cień 

w bramie kamienicy drgnął, po czym uniósł całkiem niewidoczną dla innych głowę. 

 W oknie zaokrąglonego wykuszu budynku ukazała się twarz, wypatrująca czegoś 

wśród przechodniów. Cień zdawał się być coraz bardziej podekscytowany, choć usiłował 

hamować emocje, tak, jak zawsze. 

 Twarz za szybą była dość ładna, okolona burzą rudych loków. Jej właścicielka się-

gnęła ręką do firanki i odsłoniła ją, by mieć lepszy widok. Żaden z jej gestów nie umknął 

uwadze sylwetki w bramie. Dziewczyna miała zaintrygowany, ale i lekko zaniepokojony 

wyraz twarzy. Przy bliższych oględzinach można było dostrzec kroplę świeżej krwi na jej 

bladej dłoni. Zielone oczy wciąż penetrowały ulicę… 

 I stało się. Natrafiły na inne, obce, pewne spojrzenie osoby z cienia. Ciemne oczy 

spotkały się z jasnymi, mrok ze światłem. Dziewczyna odskoczyła przestraszona od okna, 

czując wzmagający się podświadomy lęk. 

 Cień uśmiechnął się do siebie. To ona. Na pewno ona. 
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1. Znowu się zaczyna 

 Gimnazjum Nr 13 Imienia Profesora Stefana Kuszmińskiego wcinało się kanciastą, 

szarą bryłą w tak samo szare niebo. Uczniom zdawało się, że było posępne jak nigdy. Wy-

jątkowo spieszyli się do szkoły, by uciec przynajmniej przed ponurą pogodą. Deszcz co 

prawda już nie padał, lecz w powietrzu unosił się zapach kolejnej nadchodzącej burzy. 

 Osowiały Net wszedł do szkoły przez główne wejście, trafiając do hallu. Rozejrzał się 

w poszukiwaniu kogoś znajomego. Nie musiał długo szukać. Przed gablotą z ogłoszeniami 

stał jasnowłosy chłopak w bluzie. Nowo przybyły od razu podszedł do niego, po czym zer-

knął na tablicę. 

 – Hej – rzucił do Felixa. – Coś nowego? „Eee… żeby tańczyć”? A może konkurs 

gotowania organizowany przez Butlera? 

 Felix obrócił się i uśmiechnął. 

 – Hej – przywitał się. – Właściwie… chyba tym razem nic ciekawego. I dobrze. – 

Przyjrzał się szybko przyjacielowi, po czym stwierdził. – Ta pogoda nie sprzyja twojej fry-

zurze. 

 – Dzięki, to u mnie stan naturalny, przecież wiesz… Jest już Nika? 

 – Nie widziałem jej… – mruknął chłopak, ale w tym momencie drzwi wejściowe 

ponownie otwarły się i do budynku wpadła zdyszana dziewczyna. Truchtem zbliżyła się do 

chłopaków. Chcieli się przywitać, lecz szybko im przerwała. 

 – Mam wam coś do powiedzenia – wysapała. Dopiero teraz zorientowali się, że prze-

cież nie musiała biec, bo do dzwonka zostało jeszcze trochę czasu. – Może… chodźmy do 

kwatery. 

 Chwilę później, bez zbędnych pytań, wszyscy wspinali się już po schodach na samą 

górę. Chłopcy zerkali ukradkiem na Nikę i na siebie nawzajem. Dziewczyna nie uśmiechała 

się i wyglądała na zdenerwowaną. 

 W końcu cała trójka stanęła przed drzwiami na strych, nieodwiedzany praktycznie 

przez nikogo oprócz nich. Nika sięgnęła do kieszeni po klucz i bez wahania weszła do środ-

ka. Po chwili wszyscy siedzieli już w wieżyczce na rogu strychu, pełniącej funkcję ich kwa-

tery. Była oddzielona od reszty zakurzonego pomieszczenia dwoma ściankami działowymi. 

W środku znajdowały się ustawione przez przyjaciół fotele i stary stół podparty z jednej 

strony na cegłach. Odkąd Bolesław Łysy, stary szkielet, został przeniesiony do dalszej czę-

ści strychu, a duchy przestały się pojawiać, zrobiło się tam znacznie przyjemniej. 

 Felix i Net w milczeniu wpatrzyli się w Nikę, czekając na jej wyjaśnienia, które jed-

nak nie pojawiły się przez dłuższy czas. Net już prawie otwierał usta, gdy dziewczyna 

wreszcie przemówiła. 

 – Ktoś mnie śledzi – wyznała. Minęła kolejna minuta milczenia. Nikt się nie zaśmiał 

– byli przyzwyczajeni do tak niezwykłych sytuacji (o ile do niezwykłości można się kiedy-

kolwiek przyzwyczaić) i wiedzieli, że Nika na pewno nie żartuje. 

 – Kto to był? – spytał Felix. Dziewczyna podparła głowę na dłoniach, a łokcie na 
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kolanach i westchnęła, by odzyskać spokój. 

 – Zauważyłam to wczoraj – rzekła. – Kiedy byłam w domu, naszło mnie tak silne 

przeczucie, że aż przypadkowo stłukłam szklankę. Kolejną. 

 – Twoja moc powinna zacząć pracować na pełen etat żeby ci odkupić te wszystkie 

szklanki! – zawołał Net z udawanym oburzeniem. – Kupić ci jakiś zestaw na urodziny? 

 Dziewczyna zignorowała go i mówiła dalej, wbiwszy wzrok w blat stolika. 

 – Musiałam posprzątać. Nie wiedziałam, czego dokładnie dotyczy to przeczucie, ale 

byłam strasznie niespokojna. Skaleczyłam się przy okazji w palec, bo nie patrzyłam, co 

robię… – Na dowód ukazała plaster naklejony na dłoń. – Postanowiłam zlokalizować to, co 

mnie tak przerażało. Podeszłam do okna. Po przeciwnej stronie ulicy w cieniu stała jakaś 

osoba i… patrzyła w moje okno. Nie, prosto na mnie. 

 – Jesteś pewna? – chciał wiedzieć Felix. – Może po prostu… no nie wiem, ten ktoś po 

prostu tam stał i przypadkowo spojrzał się w twoje okno? Wiesz… Kiedy stoi się tak bez 

ruchu, to rozgląda się dookoła podświadomie. 

 – Czułam to – zaprzeczyła Nika. – Na pewno chodziło o mnie. 

 – Widziałaś, jak wygląda? 

 Dziewczyna pokręciła głową. Nie chciała już tego tłumaczyć, lecz właściwie bardziej 

wyczuwała, że w cieniu ktoś się krył, niż spostrzegła tę osobę. 

 – To chociaż… Kobieta, mężczyzna? 

 – Nie wiem. 

 – Cichociemny – mruknął Net, opadając na oparcie fotela. – Myślisz, że teraz też za 

tobą łazi? 

 – Ja… – zająknęła się. – Wydaje mi się, że tak. Cały czas ciarki mi przechodzą po 

plecach. 

 – Ja tam tak mam, kiedy obejrzę o jeden horror za dużo. 

 – Nie chodzi o zwykłe ciarki, tylko… TE ciarki – sprecyzowała. 

 – Jasne, czarodziejskie ciarki. Czarki. Albo lepiej – ciarkokineza. 

 Nikę irytowała bierność chłopców. 

 – Wy mi w ogóle wierzycie? – rzuciła ze złością. 

 – Pewnie – szybko zapewnił Felix. – Tylko… się upewniamy. 

 – Jeden miś polarny zimy nie czyni – przytaknął Net. – Najpewniej uciekł z zoo. To 

samo tutaj – jakiś freak wymknął się z zakładu dla obłąkanych. 

 Dziewczyna już otwierała usta, żeby coś jeszcze powiedzieć, lecz w tym momencie 

zadzwonił dzwonek i wszyscy pędem pobiegli na lekcje. 

 Przez resztę dnia jakoś nie było czasu na rozmowy. Podczas jednej z przerw wszyscy 

nerwowo powtarzali informacje na kartkówkę z geografii, która i tak zakończyła się kom-

pletną porażką dla znakomitej większości klasy, potem trzeba było wykorzystać przerwę na 

przebranie się na WF z elementami wycisku prowadzony przez Cyborka, wreszcie Net za-

czął wypytywać Gilberta o postęp nad „Poradnikiem uprzejmego robota”, i tak zleciały 
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wszystkie lekcje. 

 Nika uparła się, że przekona przyjaciół do swoich racji. Tę sprawę trzeba było zba-

dać. Jednak gdy tylko otwarła usta, Felix rzekł: 

 – Sorki… Umówiony jestem, muszę lecieć! 

 Choć dziewczynie opadły ramiona, lecz Net rozweselił się momentalnie. 

 – Miłej randki! – zawołał za przyjacielem. 

 – Nie mówiłem, z kim się umówiłem – wytknął mu Felix. 

 – No to miłej randki z panią Iksińską. 

 Chłopak westchnął, po czym wyszedł. Nika spojrzała wyczekująco na Neta. 

 – Idziemy? – spytał. Przytaknęła. Czekała, aż on sam coś powie na temat jej prze-

czuć, ale nie doczekała się. Wreszcie sama musiała o tym wspomnieć. 

 – A co do tej tajemniczej osoby… – zaczęła. – To ona tam była. Na sto procent. 

 – O… Okej… – mruknął ostrożnie Net. – Była… Ale może Felix ma rację? Może 

ktoś sobie po prostu stanął i na kogoś czekał? Niektórzy mają wrodzony pro– dreszczowy 

wygląd i tak straszą wieczorami, idąc do spożywczaka… Wyobrażasz sobie takiego dzwon-

nika z Notre Dame idącego późnym wieczorem po chipsy? 

 – Nie było jeszcze chipsów. 

 – Ale efekt ten sam… A ten Cichociemny może szedł do… 

 – On nie szedł. Wpatrywał się w moje okno – upierała się poirytowana dziewczyna. 

 – Dobra, dobra, nie szedł… Ale zaraz! Nie spytaliśmy się Felixa, czy sobotni wieczór 

filmowy jest aktualny. Myślisz, że możemy wpaść bez zaproszenia? 

 – Jeszcze dużo czasu. A ja myślę, że powinniście potraktować mnie… 

 – O! To mój autobus – zauważył chłopak i zerknął przepraszająco na dziewczynę. – 

Pogadamy potem przez Net.com, co? 

 I zniknął, nie czekając na odpowiedź. Nika stała sama, trzymając przy sobie wciąż 

odwiewane podmuchem poły długiego tatowego płaszcza. Od dawna nie czuła się taka sa-

motna i bezbronna. Odkąd miała przyjaciół… nie musiała z takim strachem podchodzić do 

każdego dnia. Jednak już raz zdarzyło się, że nie wierzyli w jej moc, a to ona miała rację. 

Teraz działo się to samo. 

 A może to jedna z tych spraw, które musi rozwiązać sama? W końcu oni nie wiedzie-

li, jak to jest coś w ten sposób odczuwać. Niewiele osób na świecie wiedziało. Nie rozumie-

li tego. Tak, chyba będzie musiała liczyć tylko na siebie. Tu nikt nie mógł jej pomóc. Nie 

tym razem. 

 Gwałtowniejszy podmuch wiatru rozwiał jej włosy. Poczuła ciarki. Czarki. 

 – Felix? Wszystko OK? – spytała ostrożnie Laura, pochylając się, by napotkać jego 

spojrzenie. 

 Chłopak ocknął się i zorientował, że nie wie, na jaki temat toczyła się rozmowa, 

a także że miesza bezmyślnie łyżeczką gorącą czekoladę. Słowo „gorącą” było mocno 

umowne, ponieważ napój już dawno wystygł. 
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 – Przepraszam, zamyśliłem się – bąknął chłopak. 

 – Ostatnio ciągle jesteś taki nieobecny – stwierdziła dziewczyna, przekrzywiając 

głowę tak, jak lubił. Obejmowała dłońmi jeszcze lekko ciepły kubek, który jednak był już 

pusty. 

 – Na serio wszystko w porządku? – dopytywała się. 

 – Mhm… Tak jakoś… Nie wiem, co mi się stało. 

 Felix zamilkł, czując się odrobinę niezręcznie, ponieważ właśnie skłamał. Wiedział, 

co jest powodem jego zamyślenia, a mimo to nie chciał się do tego przyznać. Nie powinien. 

Zwłaszcza, że właściwie nie był pewny, czy to, co pamięta, rzeczywiście miało miejsce. 

 Wszystko przez ten sen… Właśnie przypomniał sobie jego urywek, lecz świetlisty 

obraz umykał z jego głowy jakby był tylko wiatrem. Felix trzymał swoje przypuszczenia na 

dystans, do czasu, gdy będzie pewien, że mają jakąś podstawę. 

 Laura położyła miękko dłoń na jego dłoni, przymykając oczy. Czuł się niezręcznie 

i nie wiedział, dlaczego, skoro jeszcze tydzień temu był przy niej taki swobodny. To przez 

ten sen… Wszystko przez ten sen… 

 Korzystając z okazji, zerknął dyskretnie na wyświetlacz telefonu. Minęła ponad go-

dzina, ale nie to go najbardziej interesowało. Żadnych nowych wiadomości, żadnych nie-

odebranych połączeń. Czyli Net też zbytnio się nie przejął rewelacjami Niki. Chociaż ona 

mogła się czuć trochę opuszczona… Gdyby tylko miała komórkę, zadzwoniłaby na pewno. 

 Uniósł głowę. Niestety napotkał spojrzenie Laury. Przyuważyła go. 

 – Sorki – zaczął się tłumaczyć, czując, że się rumieni. – Ja tylko coś sprawdzałem… 

 – Musisz już iść? – spytała z pozoru niewinnie, ale Felix wyczuł w jej głosie nutkę 

rozżalenia. 

 – Nie, tylko… 

 – Idź – dziewczyna podniosła się z miejsca i ubrała niedbale kurtkę lotniczą. – Nie 

wyglądasz za dobrze. Może to przez ciśnienie… 

 Nie było ani trochę przekonania w jej głosie. Zanim Felix zdążył zareagować, drzwi 

kafejki, w której siedzieli, zamknęły się z trzaskiem. Nie poruszył się. 

 Miał wrażenie, że coś się między nimi zmieniło. Może różnica tkwi tylko w nim? 

Albo to tylko przejściowe, faktycznie przez tę pogodę? 

 Potrząsnął głową. Teraz to już nawet sam sobie nie wierzył. Nagle spostrzegł, że na 

stoliku leży dziesięciozłotowy banknot. Zostawiła pieniądze. Nie wiedział, czemu, lecz 

dziwnie go to zasmuciło. Dawniej potrafili kłócić się o to, kto stawia. 

 Nie było sensu tak siedzieć. Chłopak zapłacił (swoimi pieniędzmi, choć w tej sytuacji 

to nie miało większego znaczenia), ubrał się i wyszedł w ponury świat. Lekko naderwawszy 

jej banknot, jakby chciał go oznaczyć, schował go do kieszeni. 

 To wszystko przez ten sen… Przez sen. 

 Mimo wcześniejszej wesołości, Net dotarł do domu w podłym nastroju. Na zewnątrz 

złapał go przelotny deszcz i teraz jego włosy znacząco oklapły. Jego odbicie w szybie mija-
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nego sklepu wyglądało, jakby miało na sobie hełm. Poczochrał palcami fryzurę i westchnął. 

 Już miał otworzyć drzwi wejściowe do wieżowca, gdy nagle spostrzegł coś nienatu-

ralnego na podłodze. To coś błyszczało złotawo niczym drogocenny pierścień, lecz nim nie 

było. Chłopak podszedł bliżej i pochylił się. 

 Chodnik pokrywały nieregularne plamy jakiejś nieznanej mu substancji. Z daleka 

wyglądała niemal jak płynne złoto. Z bliska złudzenie znikało, ale i tak rzucało się w oczy, 

że płyn fosforyzuje. Zapewne nie mógł rozpuścić się w wodzie, bo mimo deszczu i wszech-

obecnych kałuż zalegał na ziemi. 

 Po chwili namysłu Net wstał i w końcu dostał się do ciepłego wnętrza. Powitał pana 

Janusza, który jako jedyny nie poddał się zgubnemu działaniu pogody i był cały rozpromie-

niony. W końcu ostatni weekend spędził sam na sam z prateściową w Karlowych Warach. 

Nikt nie odważył się spytać go o wrażenia. 

 Kiedy Net znalazł się już w swoim penthousie, rzucił plecak w kąt pokoju i padł na 

łóżko. Brakowało mu kulinarnego marketingu babci. Szkoda, że wyjechała, chociaż dzięki 

temu odzyskał swój pokój. Teraz musiał jednak przyznać, że wolał koczowniczy tryb życia 

od wyjazdu babci. 

 Po chwili wsłuchiwania się w odgłos swojego oddechu i pracy komputera, chłopak 

postanowił pogadać trochę z Manfredem. Żeby znowu nie uznał, że poświęca mu za mało 

uwagi. 

 – Cześć – pojawiło się na ekranie w okienku programu. 

 – Cześć – odpisał Net. Nie chciał hałasować w pobliżu bratosiostry, więc nie włączał 

głośników. – Co nowego? 

 – Przed chwilą rozmawiałem z Niką. 

 – Co? Już? 

 – Bardzo niedawno. Minutę, trzydzieści siedem sekund i pięć milisekund temu. 

 – Co mówiła? 

 – Chyba czuje, że poświęcasz jej za mało uwagi. Nie wątpię, skoro to mnie wypytujesz 

zamiast z nią porozmawiać. Ja tam… wierzę w jej przeczucia, chociaż nie mam pojęcia, jak 

one działają. Naprawdę mógłbyś więcej myśleć o innych… 

 – Daj spokój! Przecież rozmawiam z wami! Nika jako kręgosłup moralny to jeszcze, 

ale ty? 

 – Ty i Felix bagatelizujecie jej problem. 

 Chłopak ze złością odsunął się od biurka. Pufnął zdenerwowany. Wszyscy o tym 

samym. Po chwili jednak powrócił do poprzedniej pozycji i odczytał następną wypowiedź 

Manfreda. 

 – Porozmawiaj z nią. 

 – Dobra, dobra. Podejdę po nią jutro, jeśli wieczór filmowy się odbędzie. Wtedy po-

gadamy. Chyba do tego czasu się nie przekręci, co? 

 Net zamaszystym gestem głośno stuknął w klawiaturę, wysyłając swoją ostatnią od-

powiedź. Zerknął jeszcze na nią ukradkiem. Brzmiała lekceważąco. Ale zaraz, co go to ob-
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chodziło? Taki już był i nikt nie miał prawa się go czepiać. 

 Wstał i zainicjował wyprawę do kuchni, mając wypisane na twarzy sztuczne 

„wszystko jest OK”. 

2. Każdy z każdym. 

 Felix obudził się bardzo gwałtownie, dziwnie przestraszony. Serce kołatało mu 

w piersi. Zobaczył parę wpatrzonych w siebie obiektywów i niemal krzyknął, lecz na szczę-

ście zorientował się, że to Golem– Golem go obudził. 

 Chłopak czuł się dziwnie. Dopiero po chwili zauważył, że nie jest w swoim łóżku. 

Gorzej – nie był w ogóle w żadnym łóżku. 

 – Wszedłeś na schody, więc cię obudziłem. – Wyjaśnił robot. – Pomyślałem, że mo-

żesz spaść. 

 Rzeczywiście – Felix stał na drugim stopniu schodów do piwnicy. Trzymały go silne 

ręce Golema– Golema. 

 – Dzięki – mruknął zdezorientowany. Metalowe dłonie oderwały się od jego ramion. 

– Nigdy nie lunatykowałem… 

 Po chwili musiał przyznać, że jednak się pomylił – lunatykował, kiedy władzę nad 

miastem przejął Pałac Snów, ale to była wyjątkowa sytuacja. 

 Usiadł na łóżku i spróbował sobie przypomnieć, co mu się śniło. Gdy już mu się uda-

ło, niemal pożałował, że ma taką dobrą pamięć. 

 Znów to samo. Tym razem miał już pewność, że się nie myli. Zamknął oczy i ukrył 

twarz w dłoniach. Dlaczego mu się to śni? Inaczej – dlaczego ten sen się powtarza, jakby 

miał w sobie jakieś ukryte znaczenie? 

 Surrealistycznie piękny krajobraz – wodospady lejące się prosto z nieba, zielona tra-

wa, śpiew ptaków. Rozkoszne ciepło promieni słońca. Nagle w oddali pojawia się drobna 

figurka. Dziewczyna ma na sobie białą, zwiewną sukienkę, kontrastującą z jej oliwkową 

karnacją oraz ciemnymi włosami i oczami. Zbliża się coraz bardziej, aż w końcu można 

dokładnie rozpoznać rysy jej twarzy. 

 – Felix? – pyta niepewnie miękkim głosem. Nie jest w stanie jej odpowiedzieć, spę-

tany ograniczeniami snu. 

 – Musisz na siebie uważać – mówi dziewczyna dalej. – Niebezpieczeństwo nie minę-

ło. Niektóre dusze nie tak łatwo jest zaspokoić… 

 Ostatnie spojrzenie mądrych oczu i obraz się rozmywa. Znika. 

 Ona znika.  

 Paula. 

 Rano Net nie czuł się zbyt wyspany, ale nie mógł już ponownie zasnąć. Na szczęście 

Felix też zdążył się obudzić, więc ucięli sobie pogawędkę przez Net.com. 

 – Wieczór filmowy aktualny? – spytał po przywitaniu Net, ziewając. 

 – Taak… – Felix odpowiedział ziewnięciem. – Niewyspany? 
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 – Trochę. Bratosiostra urządzili kolejny koncert za ścianą. 

 – Wyrazy współczucia. 

 – Ty też nie wyglądasz najlepiej… Znaczy w sensie wyspania. 

 Felix zastanawiał się, czy powiedzieć przyjacielowi o śnie, ale uznał, że to byłoby 

głupie. Nawet nie chodziło o to, że to jego prywatna sprawa, lecz o to, że mówiąc o tym 

brzmiałby najzwyczajniej śmiesznie. 

 – No… – odparł więc zdawkowo. – Golem– Golem musiał mnie obudzić. Miałem 

jakieś dziwne sny. 

 Modlił się w myślach, żeby Net nie spytał, o czym. Chyba jego prośby zostały wysłu-

chane, bo zaraz potem jego rozmówca został wezwany na śniadanie i musiał się rozłączyć. 

 Chłopak zjadł coś bardzo zdrowego i bardzo mdłego, po czym wrócił do pokoju, ale 

Felixa przy komputerze już nie było. Pewnie też poszedł coś wszamać, pomyślał. 

 Net nie miał nic ciekawego do roboty. Spojrzał z niechęcią na stos zadań do odrobie-

nia, po czym postarał się wyrzucić je z pamięci. Nie miał żadnej nowej książki, a w tej sytu-

acji w salonie zapewne nie dało się w spokoju pooglądać telewizji. Śniadaniowa okupacja. 

 Namyślał się jeszcze tylko chwilę, po czym podjął decyzję. Ubrał się, spakował naj-

potrzebniejsze rzeczy i wyszedł z pokoju. 

 – Gdzie idziesz?– zatrzymała go mama w salonie, a raczej w umownym salonie, bo 

dom państwa Bieleckich, z wyjątkiem sypialni i łazienek, cały był połączony w jedną prze-

strzeń poprzedzielaną tylko niskimi murkami i półkami. W nieodpowiednich rękach mógłby 

się stać zimnym, nieprzyjaznym miejscem z powodu urządzenia w stylu minimalistycznym, 

jednak na szczęście teraz był ożywiany rodzinnym ciepłem. 

 – Do Niki – odparł Net, nie odwracając się od drzwi. 

 – Nie za wcześnie? 

 Chłopak zerknął na wyświetlacz telefonu. 

 – Nie… Zanim tam dopełznę, będzie południe. 

 – Mamy zaproszenie na obiad od Polonów. 

 Tym razem Net odwrócił się zdumiony w stronę mamy. 

 – Znowu? – zdziwił się. – Z jakiej okazji, rozpoczęcia wiosny? 

 – Mama Felixa otwiera firmę – uśmiechnęła się. Jej syn zamyślił się. To co z tym 

wieczorem filmowym? Jak zawsze czuł się niedoinformowany. Pożegnał się i wyszedł, po 

czym zadzwonił do Felixa, żeby to uzgodnić. 

 – A, obiad… – zorientował się Felix. – Kompletnie o nim zapomniałem. Sorry. No to 

chyba sobie nie siądziemy z chipsami przed telewizorem. Ale to nawet dobrze, bo nie mia-

łem pomysłu, co obejrzeć. 

 – Zawsze by się coś znalazło – jęknął Net. – Przy okazji, ciesz się, że ci nie wysłałem 

SMS– a, bo przy twojej budowie zdań wybuliłbyś za co najmniej dwa. 

 – Dzięki. Tak czy siak, do zobaczenia. 

 – Cześć. 

 Net stał przez chwilę bez ruchu, niepewny, co zrobić. Był trochę zły na Felixa, bo już 
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nastawiał się na swój ulubiony gatunek filmowy – horror klasy Z. No, nie ma co płakać nad 

rozlaną colą, pomyślał. Wsiadł do windy. 

 Na dole nie zastał portiera. Pewnie właśnie pruł swój dywan dla prateściowej. Trud-

no, będzie trzeba się przyzwyczaić do gorszej jakości filtru przeciwniechcianogościowego. 

 Na zewnątrz było dość pusto, nawet jak na sobotę. Ludzie z niepokojem wpatrywali 

się w chmury niczym w  bombę zegarową, która lada chwila może wybuchnąć deszczem. 

Już lepiej by było, gdyby od razu zaczęło lać. 

 Net wepchnął dłonie w kieszenie i przystanął, by zaczekać na odpowiedni tramwaj. 

 Gdy wreszcie stanął koło kamienicy Niki, był kompletnie przemarznięty. Wiatr prze-

nikał do szpiku kości, wszystko otaczała niewidoczna wilgoć. Oczywiście na Pradze można 

było jeszcze dodać do tego wszystkiego efekt starych, posępnych budynków. To był horror 

na żywo. 

 Chłopak zesztywniałym krokiem podążał w stronę wejścia, gdy brama sąsiedniej 

kamienicy przykuła jego uwagę. W cieniu wejścia lśniły żółto dwa punkciki. To nie mogły 

być lampki, bo znajdowały się za nisko, poza tym był środek dnia. Nieufnie zbliżył się do 

strefy cienia i przykucnął. 

 Na chodniku jaśniały fluorescencyjnym światłem dwie plamy, wyglądające jak świe-

cący olej. Skąd się tu wzięły? To była dokładnie ta sama substancja, której plamy znajdowa-

ły się pod domem Neta. Nie miał ochoty ich dotykać, choć był ciekaw, co to za płyn. Poczuł 

dreszcz, może z zimna, a może przez atmosferę miejsca. Wyczuwał kłopoty i nie zamierzał 

się w nie sam pakować, więc znów zwrócił się w kierunku kamienicy Niki. Korciło go, by 

spojrzeć za siebie, lecz odparł pokusę swoimi głęboko skrywanymi pokładami silnej woli. 

 Wciąż w atmosferze niepokoju wdrapał się po schodach i zadzwonił do drzwi z napi-

sem „Mickiewicz”. Po kilku sekundach w szparze pojawiła się twarz Niki, okolona trady-

cyjną burzą loków. Gdy upewniła się, kto stoi przed nią, otwarła drzwi szerzej. 

 – O, cześć – przywitała się. 

 – Hej, mała – wystudiowanym tonem odparł Net i wszedł do środka. – Co tam? 

 – W porządku… – mruknęła z wahaniem, zamykając drzwi. – Tylko ciągle mam to 

dziwne przeczucie… 

 – Daj spokój! Pewnego dnia idąc do twojego domu po prostu schowam się za śmiet-

nikiem i już nie wyjdę – chłopak wzdrygnął się. 

 – Jestem pewna, że cos jest nie halo! – zawołała. – Chodź, pokażę ci. 

 Wzięła go za rękę i poprowadziła do półpokoju. Był to okrągły wykusz kamienicy, 

tak jak reszta mieszkania wypchany sprzętami do granic możliwości. 

 Stanęli przed oknem i wyjrzeli przez nie. Nika wskazała palcem pewien punkt. 

 – Widzisz? To tam był ten ktoś. I nie tylko był. On tam cały czas JEST. Wyczuwam 

to. 

 Wzdrygnął się po raz kolejny. 

 – Niemożliwe – zaprzeczył. – Przed chwilą tam… – ugryzł się w język. Jakoś nie 
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chciał ujawniać szczegółów o tajemniczym złotym płynie. To by jeszcze bardziej zachęciło 

przyjaciół do poszukiwania poszlak. – Znaczy… Przechodziłem obok dzisiaj i… nikogo 

tam nie widziałem. 

 – Przeczucie przyszło dopiero zaraz przed tym, jak wszedłeś. 

 – No… bez jaj! – zdenerwował się. – Czy wy wiecznie musicie poszukiwać zagadek 

na siłę?! Nie widzę tam kompletnie nikogo. Dobra, noszę okulary i w ogóle, ale mam oczy! 

Żaden Cichociemny w ogóle nie ma prawa istnieć. 

 Nika zacisnęła zęby. Net spojrzał na nią uważnie. 

 – Ale nie obraziłaś się? – spytał ostrożnie. – Nie żebym cię lekceważył, no wiesz, 

tylko… Czaisz, mam trochę już dość tego wszystkiego, duchów, robotów, ciągłego stresu… 

Chcesz, żebym osiwiał? Nie, na serio… Nie obraziłaś się? 

 Nie odpowiedziała. 

 – Wieczór filmowy się odbędzie? – rzuciła nagle, nie patrząc mu w oczy. 

 – Nie, ale jest obiad u Felixa, coś koło drugiej… Ale nie obraziłaś się…? 

 – Będę – oznajmiła i popchnęła go lekko, acz stanowczo w stronę drzwi. 

 – Nie obrażaj się, plis… – Net obrócił się przez ramię, by na nią spojrzeć, choć po-

słusznie szedł do wyjścia. 

 – Do zobaczenia! 

 Zatrzasnęła drzwi i oparła się o nie. Chciała być sama. W oczach stanęły jej łzy, które 

usilnie próbowała powstrzymać. Nie poznawała samej siebie. Gdzie ta odwaga, gdzie siła 

do pokonywania trudności? Ten nieznany lęk tak ją przytłoczył, że nie mogła myśleć o ni-

czym innym. Zatkała sobie z przerażeniem dłonią usta, by stłumić szloch, który nią wstrzą-

snął. Co się z nią działo? 

 Nagle z pokoju dobiegł trzask. Nice zabiło mocniej serce. Uniosła wzrok, by zoba-

czyć, co to. 

 Książka z szumem kartek wyleciała z półki, po czym z całej siły uderzyła w przeciw-

ległą ścianę. 

 Nika wiedziała tylko jedno – nie ona to zrobiła. 

 To był kolejny dzień, kiedy Felix cały czas chodził zamyślony i nie zwracał uwagi na 

otoczenie. Zorientował się, że wpisał oszałamiającą liczbę kubków herbaty do zaparzacza 

dopiero wtedy, gdy zaczęły z niego dobiegać ostrzegawcze dźwięki. Chłopak cały czas za-

stanawiał się, czy jego sen może oznaczać coś więcej. „Niektóre dusze nie tak łatwo zaspo-

koić”… Co to może znaczyć? I jeszcze „niebezpieczeństwo nie minęło”. Ale które?  Przyja-

ciół nękało już tyle niebezpieczeństw, że ciężko się było w nich połapać. 

 Felix nie widział Pauli od miesięcy. Czy już do końca odeszła z tego świata? A może 

nie, skoro ukazywała mu się we śnie? To chyba nie mogło być tylko jego wyobrażenie, 

miało zbyt wiele treści… 

 Zadzwonił dzwonek do drzwi. Chłopak wypadł z piwnicy, w której zabarykadował 

się, by spokojnie rozmyślać nad sprawą, ale to mama otworzyła pierwsza. O dziwo, nie 
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rozmawiała przy tym przez telefon, chociaż wciąż miała go przy sobie. 

 Do środka weszli państwo Bieleccy. Od razu zrobiło się tłoczno, bo oczywiście mieli 

ze sobą bratosiostrę i Neta. Chłopak tylko przywitał się grzecznie z panią domu, po czym 

podszedł do przyjaciela. 

 – Jak tam? – rzucił Felix. 

 – Fatal. Nika chyba weszła na wojenną ścieżkę. 

 – O wilku mowa. 

 Ostatnie zdanie zostało wypowiedziane po tym, jak dzwonek zabrzmiał ponownie. 

Tym razem w drzwiach pojawiła się Nika, prawie całkiem owinięta w swój czarny płaszcz. 

Net chciał rzucić coś w stylu „w tym wdzianku mogłabyś udawać Reginę”, ale ugryzł się 

w język. Lepiej było nie żartować, kiedy była wkurzona. Zwłaszcza, że i teraz nie wygląda-

ła na spokojną. 

 Od razu wszyscy zostali zaproszeni do stołu. Bliźniaki ułożono w podwójnym wózku 

tak, by wszystko widziały. Mama Felixa ustawiła na środku wielką wazę. Net miał obawy 

co do jej zawartości, jednak cały obiad okazał się smaczny. Widocznie kobieta przyzwycza-

iła się już do roli kucharki. 

 Dyskusje starszych miały charakter czysto obyczajowy, więc szybko znudziły przyja-

ciół. Usiedli razem na kanapie i zajęli się sobą. Nika wciąż była dziwnie milcząca, nieobec-

na, pełna nieokreślonych emocji. 

 – Nie zostaniemy zbyt długo – usłyszeli głos mamy Neta. – Bliźniaki powinny potem 

trochę się przespać w domu. 

 – Mają już imiona? – spytała pani Polon. 

 – Decyzja prawie zapadła. 

 – Na pewno chcecie tak wcześnie iść? Dopiero przyszliście… 

 – Może jednak będzie ten wieczór, co? – spytał cicho Net. – Skoro już chcą jechać, to 

będziemy mieli jeszcze parę godzin… 

 – Może… – zastanowił się Felix. 

 – No nie wiem… – zawahała się Nika. – Chyba też powinnam już niedługo iść… 

 Nabrała powietrza. 

 – Muszę wam coś powiedzieć – szepnęła dziwnym głosem. – Po tym, jak dzisiaj wy-

szedłeś, stało się coś dziwnego… 

 – Dałabyś spokój – burknął Net. Dziewczyna wyglądała na bardzo poruszoną. Przez 

chwilę widać było na jej twarzy szok pomieszany z bólem i niedowierzanie, lecz w jeden 

niezauważalny moment zmieniły się one w furię. 

 – Ach tak? Świetnie, dam spokój, a ty pójdziesz sobie do ciepłego domku i będziesz 

mógł grać w gry komputerowe – odwróciła się od niego dumnie, czując, że ze złości czer-

wienieje na twarzy. Siedziała na przeciwległym krańcu kanapy. 

 – Pewnie znowu będziesz biadolić o tym podejrzanym typku, tak? – chłopak też był 

coraz bardziej zagniewany. 

 – Trzeba to sprawdzić! – wybuchnęła, unosząc się z miejsca. 
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 – Dobrze, świetnie, sprawdzaj sobie! Ale mnie do tego nie mieszaj! 

 – Jak sobie życzysz! – zacisnęła pięści, mając tylko nadzieję, że nie potłucze przy-

padkowo jakichś naczyń. – Co cię to w ogóle obchodzi?! Jak zwykle! Jak zwykle! 

 – Przepraszam bardzo, czy ty coś sugerujesz? – Net także wstał i stanął twarzą 

w twarz z przyjaciółką. Felix zrobił to zaraz po nim, ale tylko dlatego, że czuł się głupio, 

siedząc samotnie. 

 – Tak! – jej głos zrobił się nienaturalnie wysoki. Nawet nie zauważyła, że dorośli 

przerwali rozmowę. – Na przykład to, że to ty zawsze udajesz, że nie ma problemu! 

 – Ja przynajmniej nie wynajduję problemów tam, gdzie ich nie ma! 

 – A więc uważasz, że jakiś Cichociemny sterczący pod moim domem i czyhający na 

mnie to nie jest problem, tak?! 

 – Naprawdę nie potrafisz zaakceptować tego, że nie?! 

 – Em… Mogę coś wtrącić? – spytał nieśmiało Felix. 

 – Nie! – odkrzyknęła dwójka równocześnie. 

 – Może przestalibyście zachowywać się jak przedszkolaki, co? Przeanalizujmy 

wszystko dokładnie… 

 To był błąd. Teraz rzeczywiście ich kłótnia stała się najciekawszą rzeczą w salonie. 

Nawet bliźniaki z zainteresowaniem wytrzeszczały oczka. 

 – Ja się tak zachowuję?! – warknęła Nika. – Na siebie popatrz! Ignorujesz oczywiste 

fakty! 

 – Staram się to tylko racjonalnie wyjaśnić… 

 – No, świetnie! A czy cokolwiek związane ze mną jest w ogóle racjonalne? Jak zaw-

sze okaże się, że miałam rację, kiedy będzie już za późno! 

 – Nic się nie okaże! – upierał się Net. – Chociaż raz zostawiamy to w spokoju i tyle! 

 – Może jednak warto by… – zaproponował Felix, lecz mu przerwano. 

 – Nie! Masz zamiar trzymać jej stronę?! Stronę mocy, ciemnej lub nie? 

 – Nie ma żadnych stron, po prostu… 

 – No, wcale! Życie jest nieważne, szkoła jest nudna, a Cichociemny czai się pod ka-

mienicą! Pewnie, badajcie to sobie we dwójkę! 

 – Obaj mi nie wierzycie! – włączyła się dziewczyna. 

 – Wierzymy, ale… 

 – Nie, nie wierzymy! 

 – Ach, tak? 

 – Tak! 

 – Świetnie! 

 – Wspaniale! 

 Mierzyli się chwilę wzrokiem w całkowitym milczeniu, po czym Nika wzięła torbę 

i rzuciła się do drzwi. 

 – Do widzenia, dziękuję za obiad – rzekła drżącym głosem, nie patrząc na chłopa-

ków. Po chwili już jej nie było. Net także nałożył kurtkę. 
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 – Do widzenia – mruknął, po czym zawołał do rodziców. – Pojadę autobusem. 

 Drzwi trzasnęły i zapadła cisza. Felix stał samotnie na środku salonu, a rodzice zerka-

li to na drzwi, to na niego. Wreszcie tata spytał cicho: 

 – Kto to jest Cichociemny? 

 Gdy Nika zatrzasnęła za sobą drzwi, już kompletnie traciła panowanie nad sobą. 

Drżały jej ręce. Jedynym plusem było to, że jakoś dała radę utrzymać moc na dystans. 

W takich wypadkach na ogół stawała się ona niemożliwa do opanowania. 

 Nagle dziewczyna usłyszała za sobą hałas przypominający gięcie metalu. Natych-

miast się odwróciła. Z przerażeniem spostrzegła, że maska samochodu sąsiada Polonów, 

pana Sobolaka, zyskała spore wgniecenie na środku, jakby uderzyła w nią wielka kula gra-

dowa. 

 Nika, przerażona, zakryła dłonią usta, po czym, najszybciej jak umiała, pomknęła 

w stronę przystanku. Choć bała się teraz przebywać we własnym domu, to wolała jak naj-

szybciej się tam znaleźć, niż dalej siać zniszczenie. 

 Net wyszedł przed dom z miną zbitego psa. Złość jeszcze całkiem mu nie przeszła, 

ale jej sporą część zastąpiło rozgoryczenie i żal niektórych słów, które wypowiedział. 

 Rozejrzał się dookoła. Nika pewnie była już gdzieś za rogiem. Nie dogoni jej. 

A zresztą, po co miałby ją gonić? Teraz nie miał jej nic do powiedzenia. 

 Kopnął drobny kamyczek, leżący na środku chodnika. Po chwili znów uniósł głowę, 

niepewny, co ma zrobić. Iść już? A może jeszcze dogadać się z Felixem? Nie, skrzywił się, 

na niego też nawrzeszczał… 

 Dopiero teraz dotarło do niego, co ujrzał przed momentem, gdy kopał kamyczek. 

Spojrzał w dół, dokładnie w to samo miejsce. 

 Prostą, nową płytę chodnika zdobiły złote plamy. 

 Felixowi ledwie udało się uniknąć odpowiadania na pytania rodziców, dotyczące ich 

kłótni. Najkulturalniej, jak potrafił, wyszedł z pokoju i zamknął się w piwnicy. Tam, przy-

siadłszy na tapczanie, popadł w zamyślenie. 

 Nie minęło jeszcze wiele czasu, gdy usłyszał stłumiony odgłos zamykanych drzwi 

frontowych. Zaraz potem otwarły się drzwi od piwnicy i do pomieszczenia weszła jego 

mama. Powoli zeszła po schodach, oglądając mechanizmy, które widywała tylko od czasu 

do czasu, rzadko bowiem bywała w tamtym miejscu. Na koniec usiadła obok Felixa. 

 – Czyli co? – spytała, gładząc go po włosach. – Pokłóciliście się każdy z każdym? 

 Felix chwilę zastanawiał się, czy rzeczywiście on się pokłócił. Chyba tak. Formalnie. 

Tak naprawdę nawet na nikogo nie nakrzyczał. 

 – Tak – rzekł w końcu. – Każdy z każdym. 
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3. Na własną rękę. 

 Nika obudziła się z poczuciem, że nareszcie wie, co robić. Wczorajszy dzień był dla 

niej koszmarny – nie dość że przez cały czas myślała o kłótni w salonie Felixa, to jeszcze 

znów nachodziły ją dziwne przeczucia. Nie rozumiała, dlaczego wtedy książka wysunęła się 

z regału. Gdyby tylko się wysunęła, jeszcze mogłaby to uznać za przypadek, jednak solidne 

uderzenie przedmiotu w ścianę zostawiło w farbie wyraźny ślad, wiec nie było mowy o roli 

grawitacji czy sąsiadach wiercących dziury w ścianach. 

 Dziewczyna zerwała się z łóżka, by od razu sprawdzić ciemny kąt kamienicy. Jak 

zwykle nic tam nie ujrzała, jednak zdawało jej się, że tajemniczy ktoś odpuścił. Uśmiechnę-

ła się lekko, na moment zapominając o kłopotach. 

 Po skromnym śniadaniu zapewnionym głównie przez pieniądze od cioci Amelii, Nika 

postanowiła wykonać plan, który przyszedł jej do głowy wczoraj na moment przed zaśnię-

ciem. Może powinna działać sama, jednak była na świecie jeszcze jedna osoba, która mogła 

jej pomóc. Ostatnia. 

 Madame Josephine. 

 Net otworzył oczy i wlepił je w jasny sufit pokryty wędrującymi cieniami. Miał tak 

podły nastrój, że nawet najpodlejsza godzina najpodlejszego dnia najpodlejszego… podlca?  

…nie mogła się z nim równać. Czuł się jakby leżał na samym dnie studni, do której wpadł 

przez przypadek i zupełnie nie z własnej winy. 

 Po jakichś piętnastu minutach bezczynności, która w innym przypadku mogłaby się 

wydać błoga, uniósł się do pozycji siedzącej i podjął decyzję o wstaniu. Co teraz? Siedzieć 

cały dzień w domu nie miał zamiaru. Ale takie już życie pokłóconych… Nika, Felix… 

Pewnie oni się nie nudzili. A właśnie, pomyślał, czy ja tak naprawdę jestem z Felixem po-

kłócony? Hmm, co prawda się na niego wydarłem, ale może się nie gniewa…? 

 Z tej perspektywy wyglądało to na mało prawdopodobne. 

 – Dobra! – rzucił Net w stronę pustej ściany naprzeciwko. – Mogę się nawet wpako-

wać w kłopoty, byleby nie siedzieć tak bezczynnie. Tylko jak? 

 Ściana milczała. No tak. Ona nigdy nie miała pomysłów. Jeśli chcesz, żeby coś było 

zrobione dobrze, zrób to sam. A ściana… Czy ona też się obraziła? 

 Tym razem „wystrój” był zdecydowanie bardziej realistyczny. Wodospady lejące się 

z nieba zastąpiły znane warszawskie wieżowce. Zniknęła trawa, za wyjątkiem kanciastych 

pasów zieleni. Pod stopami pojawił się chodnik. To wszystko sprawiało, że jeszcze trudniej 

było odróżnić jawę od snu. 

 Gdy jeszcze spał, Felix nie miał pojęcia, że śni. Przechadzał się po osiedlu jak gdyby 

nigdy nic, kiedy w cieniu budynku pojawiła się sylwetka znajomej osoby. 

 Paula podeszła jak zawsze cicho. Chwilę przyglądała mu się zatroskanym wzrokiem, 

po czym przemówiła: 

 – Razem lepiej poradzicie sobie z zadaniami, które stawia przed wami los. 
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 Znów bardzo chciał coś odpowiedzieć, choć nie potrafił. To jak uciekanie w miejscu 

w koszmarach – nie da sie tego pokonać. Nie pamiętał nawet, żeby mówił dziewczynie 

o kłótni z Netem i Niką, ale jakoś go to teraz nie zdziwiło. 

 Nie wiem, przed czym mnie ostrzegasz, pomyślał. Nie mów zagadkami. 

 – Ale ja nie mówię zagadkami! – zaśmiała się, udowadniając, że tu słyszy jego myśli. 

Ucieszył się. Jednak może jej coś przekazać! 

 „Czy ty… ciągle jesteś na ziemi?” 

 – Po części… tak, zostałam – posmutniała. – Nie chciałam zostawiać mojej… Mojej 

rodziny. 

 „Twoja mama wciąż żyje?” 

 – Tak… Tak można to nazwać – spuściła głowę. 

 Felix pożałował swojego pytania, po czym zmarszczył czoło i, jak to bywa w snach, 

równocześnie zobaczył, jak marszczy czoło. Nie zwrócił jednak na to uwagi. 

 – Nie myśl o tym – poradziła dziewczyna. – Grozi wam mnóstwo niebezpieczeństw. 

Chyba już pora, żebyś wrócił. 

 „Zaraz, zaraz… Czy ja śpię?” 

 – Oczywiście, że śpisz – uśmiechnęła się po raz kolejny. – Do zobaczenia. 

 Pocałowała go w policzek, ale zanim w ogóle zdał sobie z tego sprawę, otworzył 

oczy. 

 Na szczęście leżał w łóżku, lecz stan jego kołdry świadczył o tym, że nieładnie ją 

potraktował. Tym razem Golem– Golem nie musiał interweniować, choć, siedząc na swoim 

stałym miejscu, wpatrywał się w niego ciemnymi obiektywami. 

 Felix od razu podniósł się, bo nie był już ani trochę śpiący. Dotknął policzka, w który 

pocałowała go Paula. Miał wyrzuty sumienia, jakby wstydził się za swoją podświadomość. 

Ale te sny przecież nie były jego dziełem. 

 Pojawiły się znikąd. A on nie miał z kim się nimi podzielić. 

 Nika czuła się dziwnie po drodze do Madame Josephine. Jeszcze nigdy nie była u niej 

sama, choć zawsze podczas odwiedzin miała wrażenie, że wróżka na nią zwraca najwięcej 

uwagi. To zapewne dlatego, że wyczuwała jej moc. 

 Dziewczyna stanęła przed drzwiami mieszkania numer 13 w starej kamienicy, które 

były malowane tak wiele razy, że ich ornamenty zmieniły się w ledwie widoczne wypukło-

ści. Zadzwoniła dzwonkiem. Nie zaskoczyło jej to, że drzwi otwarły się niemal od razu. 

 – Nigdy spokoju, prawda? – spytała od razu siwowłosa staruszka z okularami na łań-

cuszku. Zwyczajowa chusta zwieszała się z jej pleców, sięgając niemal do ziemi. 

 – Rzeczywiście, znowu mamy kłopoty – odparła Nika, wchodząc. 

 – Mówisz „mamy”, a jednak przychodzisz tu sama – stwierdziła kobieta, bez pytania 

zabierając się za parzenie herbaty. Dziewczyna zarumieniła się. 

 – No… – wydukała. – Trochę się… pokłóciliśmy. 

 Podawszy jej napój, Madame Josephine pokiwała mądrze głową i usiadła przy okrą-



Krąg Niezwykłych | 99  

 

głym stoliku, po czym zachęciła Nikę do zrobienia tego samego. 

 – Opowiedz mi wszystko – poleciła. 

 I dziewczyna opowiedziała. Wspomniała o przedmiotach wylatujących z półek bez 

jej udziału, tajemniczej osobie w cieniu oraz niedowierzaniu przyjaciół. Kobieta nie prze-

rywała jej. Gdy zapadła cisza, wreszcie rzekła: 

 – Być może mogę ci pomóc bardziej niż myślisz. Twoja moc się nasila? 

 – Chyba tak, ale… jak to bardziej niż myślę? – odstawiła herbatę i z wyczekiwaniem 

wpatrzyła się w rozmówczynię. 

 – Bo widzisz… Ta osoba, która od paru dni cię śledzi, jest moją dobrą znajomą. 

 Nika zamarła z otwartymi ustami. Była w szoku. Przez chwilę dopuszczała do siebie 

nawet możliwość, że zaraz Madame Josephine rzuci się na nią i odda Cichociemnemu, ale 

oczywiście nic takiego się nie stało. 

 – Jak to…? – powtórzyła cicho po raz drugi. 

 Kobieta odsunęła fałszywą kryształową kulę na bok i oparła się o stół tak, by mieć 

kontakt wzrokowy z gościem. Westchnęła przeciągle, po czym wolno spytała: 

 – Dziecko, słyszałaś kiedyś… o Kręgu Niezwykłych? 

 Net pomyślał, że warto by przemyśleć całą sprawę na zewnątrz. Świeże powietrze, 

te rzeczy… Chociaż nie było ono takie świeże w środku miasta. 

 Spacer nie zajął mu wiele czasu. Właściwie składał się tylko z wystawienia jednej 

nogi za próg i błyskawicznego obrotu na pięcie. Chłopak przez chwilę zapomniał o za-

mknięciu ust. Zatrzasnął za sobą drzwi i oparł się o nie, jakby chciał zabezpieczyć się przed 

wtargnięciem do środka czegoś niebezpiecznego. Po chwili jednak zreflektował się i zerknął 

przez wizjer. Wciąż tam było. 

 Net popędził do mamy, która malowała w swojej pracowni coś niezrozumiałego, 

żeby nie powiedzieć dziwacznego. Obejrzała się lekko na syna, gdy wszedł. 

 – Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha – stwierdziła, odwracając się z powrotem do 

obrazu. – Coś się stało? 

 – Nie… E… – bąknął z wahaniem. – Hmm… Mamo? Nie… Nie kapnęła ci czasem 

złota farba jak ją niosłaś ze sklepu, czy coś? 

 – Złota? Nie, zawsze mieszam kolory… Ale jaka złota? 

 – No, czy ja wiem… Taka jakby… fluorescencyjna? 

 Kobieta przerwała pracę i ze zmarszczonym czołem wpatrzyła się w syna. 

 – Fluorescencyjna? 

 – No… No, czyli rozumiem, że nie. To… tyle. 

 – Czekaj, czekaj… – zatrzymała go mama, chwytając go za bluzę, gdy chciał wyjść. 

Niestety poskutkowało to pojawieniem się jaskrawej plamy na materiale. 

 – Och, przepraszam! – zawołała, odruchowo próbując strzepnąć zabrudzenie. – To się 

chyba nie spierze… 

 – Co? Ach, tak… – Net zachował na tyle przytomności umysłu, by skorzystać z od-
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wrócenia uwagi mamy. – To nic… Powiem, że polałem się, kiedy piłem sok wiśniowy 

z tartymi porzeczkami syberyjskimi… Nie było sprawy! Pa! 

 – Net, czekaj! – zawołała za nim, lecz nie mogła krzyczeć zbyt głośno, żeby nie obu-

dzić bratosiostry. Z pościgu zrezygnowała. 

 – Jakimi porzeczkami? – spytała sama siebie. Pokręciła głową i wpatrzyła się w ob-

raz.  – Hm, może faktycznie przydałaby się wiśnia? 

 I zabrała się do mieszania barw. 

 Tymczasem przerażony Net wpadł do pokoju. Było tu! To coś było tu, tuż obok ich 

mieszkania na ostatnim piętrze! Co robić? Co robić? 

 – Dobra, najważniejsze to nie tracić głowy – poinformował tę ścianę, co ostatnio. 

 Jakiś czas zajęło mu przemyślenie tego, co zaszło. Wreszcie postanowił, co zrobi. 

 Niemal wbrew sobie przedsięwziął wyprawę mającą na celu dowiedzenie się czegoś 

o tajemniczej substancji rozlanej przed ich domami. Zwyczajem Felixa postanowił solidnie 

się do niej przygotować. Pewny siebie ustawił na środku łóżka plecak… i usiadł obok. Nie 

miał pojęcia, co mogłoby mu się przydać. Nie wiedział nawet, jakiego rodzaju istota zosta-

wia plamy, więc nie był pewien, jak w razie czego mógłby się przed nią obronić. Nie miał 

żadnego robota do badania terenu, nie miał niczego innego, co mogłoby być użyteczne. 

 Jakiego kryterium używa Felix, gdy pakuje się na wyprawę? Net zastanowił się. No 

tak. Bierze wszystko. 

 Pobiegł do szopy na górę i po chwili przyniósł stamtąd wiertarkę. 

 – Nie, no – prychnął. – To idiotyczne! 

 Na próbę wsadził wiertarkę do plecaka. Nie zmieniło to wcale absurdalności sytuacji. 

Cóż… A więc spakuje to, co zawsze. Telefon, komputer, może jeszcze dla odmiany stary 

peryskop i… latarka nauszna! 

 Ucieszył się, że ma dobry pomysł, jednak zaraz przystopował z entuzjazmem. Po co 

mu latarka w środku dnia? 

 Mimo tej myśli westchnął i schował przedmiot do kieszeni. 

 Był gotowy piętnaście minut później. Po zastanowieniu wpakował jeszcze prowiant 

na drogę, na wypadek, gdyby go porwano i trzymano w zamknięciu kilka dni. Choć wątpli-

we, czy wtedy pozwolonoby mu mieć plecak. 

 Wyszedł przed dom i musiał pomyśleć, co teraz. Mógł zaczaić się na tajemniczego 

gościa, ale nie bardzo było się gdzie ukryć. Rozejrzał się. W okolicy stał tylko wąski słup 

latarni. Tam się nie schowa. Więc co robić? 

 No tak! Mógłby zamiast tego ukryć się przed domem Niki! Tam było zdecydowanie 

więcej zakamarków. Z jednej strony uszczęśliwiła go ta myśl, z drugiej zmartwiła. Dużo 

zakamarków równa się dużo kłopotów… 

 Jednak w myślach już zadecydował. 

 Po jakimś czasie, ukrywając się we wnęce budynku z dobrym widokiem na bramę, 

czuł coraz większy lęk, ale i narastające podniecenie. Kosz przed nim całkowicie go zakry-
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wał, lecz także pozbawiał możliwości obserwacji, więc Net wyciągnął z plecaka peryskop. 

Dopiero teraz zorientował się, że była to stara zabawka z czasów dzieciństwa, ale przy-

najmniej działała. Tylko dobór kolorów nie był zbyt maskujący… No, trudno. 

 Czajenie się można uznać za rozpoczęte. 

 Felix siedział w piwnicy i wpatrywał się w telefon. Komórka milczała jak zaklęta. 

Chłopak zastanawiał się, czy nie napisać do Laury. Nie odezwała się od piątku. Czuł się 

zobowiązany wobec niej. 

 Wreszcie przemógł się i napisał powoli: „Jesteś zła za tamtą kawiarnię?”. Długo się 

wahał przed wysłaniem SMS– a. W końcu jednak stwierdził, że woli wiedzieć, na czym 

stoi, i nacisnął „wyślij”. Z nerwów spociły mu się całe dłonie. 

 Prawie podskoczył, gdy dostał odpowiedź. Czym prędzej otworzył ją… Były tam 

tylko trzy litery. „Nie”. Już miał się ucieszyć, gdy zaczął się zastanawiać, czy wiadomość ta 

nie jest za krótka. Tak, była podejrzanie krótka. Nie mogła dać pojęcia o stanie emocjonal-

nym rozmówcy. I prawdopodobnie taki był cel wysłania. Nic nie dać po sobie poznać. 

 Felix wypuścił powietrze, zastanawiając się, co odpisać. Może znowu ją gdzieś za-

prosić w ramach rekompensaty? Nie, znowu coś zepsuje… 

 Wreszcie postanowił nic nie odpowiadać. Co prawda było to jak nagłe kończenie 

rozmowy, ale przecież mógł mu się na przykład rozładować telefon… 

 Znowu komplikował proste sprawy. 

 Westchnąwszy, zabrał się za coś innego. Musiał wydedukować, kto też może być 

kolejnym niebezpieczeństwem na ich drodze. Wziął kartkę, usadowił się w swoim superfo-

telu i zaczął myśleć. Narysował sobie przy tym spis osób, które mogłyby chcieć zemsty 

za cokolwiek lub które miały z nimi kiedyś porachunki. 

 „Punkt pierwszy– Konpopoz”. Czy mógł mieć o coś do nich żal? Może i trochę mu 

przeszkadzali w jego planach, jednak na koniec jego AI uciekło bezpiecznie do Internetu. 

Więc chyba… nie. 

 Skreślił pierwszą opcję. 

 „Punkt drugi – trzy kuzynki”. Tak, to by nawet pasowało. Ktoś kręcił się pod kamie-

nicą Niki, więc zapewne to wobec niej miał jakieś zamiary. Największą rolę w uwięzieniu 

kuzynek miała przecież właśnie ona. Czyli… możliwe. 

 „Punkt trzeci”, ostatni z resztą,  „ – Morten”. On z pewnością miał motyw. Od dawna 

chciał się pozbyć całej ich trójki. Złowieszcze trzy tryby śledziły ich przy każdej przygo-

dzie. 

 A więc o kogo mogło chodzić Pauli? A może zyskali jakiegoś nowego wroga, nawet 

o tym nie wiedząc? 

 Felix położył głowę na blacie, zmęczony rozmyślaniami. Trzeba skontaktować się 

z resztą. 
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 – O Kręgu Niezwykłych? – zastanowiła się Nika. – Nie, nigdy o czymś takim nie 

słyszałam. A co to jest? 

 Wróżka ponownie westchnęła i wstała z miejsca. Dziewczyna odruchowo podążyła 

za nią. Staruszka wyglądała, jakby się nad czymś nerwowo zastanawiała. Wreszcie zdecy-

dowała: 

 – Chodź za mną. Opowiem ci po drodze. 

 Cały czas idąc, zebrała z półki jedną z oprawionych w ramkę fotografii. Była ona 

czarno – biała. 

 Rozmówczynie wyszły razem z mieszkania. 

 – Widzisz? – podała Nice zdjęcie, nie patrząc na nią. – To są niektóre osoby, które 

zrzesza Krąg Niezwykłych. Skład z 1964 roku. 

 Dziewczyna zdziwiła się pośpiechem Madame Josephine, lecz posłusznie dreptała za 

nią. Usiłowała coś dojrzeć na fotografii, jednak na schodach było ciemno, a z powodu szyb-

kiego tempa wszystko skakało jej przed oczami. 

 – Pani też tu jest? 

 – Tak. Jestem jednym z najstarszych członków. 

 – Co to w ogóle za organizacja? Zna pani tego,  kto mnie śledzi? 

 – Zaraz, zaraz… – wysapała kobieta, wciąż spiesznie schodząc po schodach. Wresz-

cie znalazła się na parterze i wyciągnęła klucze z wewnętrznej kieszeni okrycia. Zbliżyła się 

do drzwi obok schodów. 

 – Piwnica? – spytała podejrzliwie Nika. Zwykła ufać wróżce, lecz teraz ogarnął 

ją niepokój. Dziwny pośpiech wcale nie pomagał. Złe przeczucia narastały, jakby zbliżała 

się do ich epicentrum. Zatrzymała jednak obawy dla siebie. 

 Po przekręceniu klucza w zamku drzwi ustąpiły. Kobieta zapaliła światło i zaczęła 

schodzić jeszcze niżej, w stronę piwniczek poszczególnych mieszkańców. W ostatniej chwi-

li skręciła jednak i znalazła się w osobnym korytarzu. Na jego końcu czerniło się kolejne 

przejście, zabezpieczone wielką kłódką. Zabrała się za otwieranie jej. 

 – Należą do niego osoby o takich zdolnościach jak, jak ty czy ja – powiedziała nagle 

Madame Josephine. Przez chwilę Nika nie wiedziała, o czym mowa. Gdy już domyśliła się, 

zawołała zszokowana: 

 – Ma pani na myśli telekinezę?! 

 – Nazywaj to, jak chcesz… – staruszka uporała się z kłódką i teraz szarpała się 

z ciężkim mechanizmem. – Nie ma na to jednego określenia. No, chyba że coś w rodzaju… 

moc? – odrobinę uspokoiła się i odetchnęła. – Wybacz mi ten pośpiech, dziecko. Trochę się 

zdenerwowałam, bo z twojego opowiadania wynika, że ktoś nie stosuje się do reguł. Nie 

przywykłam do dowiadywania się o czymś ostatnia – uśmiechnęła się przelotnie. – A te-

raz… – zerknęła na drzwi. – Zapraszam cię do Kręgu Niezwykłych. 

 Pociągnęła tym razem lekko i czarne drzwi otwarły się bez najmniejszego skrzypnię-

cia. 
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 Net półleżał z policzkiem opartym o zimną ścianę kamienicy. Przemarzł do szpiku 

kości, wszystko go bolało. To był właśnie minus planowania wypraw – plany trzeba potem 

wykonać. 

 Chłopak zerkał jeszcze co jakiś czas przez peryskop, ale tylko po to, by dowiedzieć 

się, ze nic się nie dzieje. I tak znajdował się na tyle blisko, że usłyszałby potencjalnego in-

truza. 

 Klapa. Fiasko. Porażka. Musiał się z tym pogodzić. 

 Ostatnią kanapkę nierozsądnie zjadł jakieś piętnaście minut po rozpoczęciu obserwa-

cji. Nie mógł ruszyć lewą nogą, tak mu zesztywniała. 

 Już miał wstać i wykrzyczeć prosto w chmury, że się poddaje, gdy nagle usłyszał 

jakiś dźwięk niepasujący do otoczenia i to dość blisko. Osunął się za śmietnik, starając się 

nie oddychać. Drżącymi rękami odpowiednio ustawił peryskop, po czym niemal wrzasnął. 

Prosto w oczy patrzyło mu jakieś wielkie oko wielkiego stwora. 

 – Kuleczka zamszowa… – szepnął, błagając w myślach, żeby istota zniknęła jak naj-

szybciej. 

 Jednak po chwili stwierdził, że coś mu się nie zgadza i spojrzał jeszcze raz. Potwór 

zniknął, machając w oddali skrzydłami. Gołąb! To tylko gołąb! 

 Ale odgłos, który usłyszał, z pewnością nie należał do gołębia. Net otarł pot z czoła 

i znów skierował peryskop na bramę. Wtedy zamarł. Spodziewał się różnych rzeczy, ale na 

pewno nie tego. 

 – Święta matryco dyskowa… – wyjąkał, upuszczając urządzenie. 

4. Rozmowy 

 Gdy tylko Net wparował do domu, włączył komputer i zgrał zdjęcia, które udało mu 

się zrobić. Nie były zachwycające, mimo to trzeba kogoś  poinformować o najnowszych 

odkryciach. Najlepiej Felixa. Tylko… jak tu się z nim skontaktować? Pewnie jest wkurzo-

ny… 

 Wtedy chłopak wpadł na pomysł. Jednak po chwili skrzywił się. To będzie wymagało 

nieprzyjemnej konwersacji… Trudno. Westchnąwszy, uruchomił Manfreda. 

 Na ekranie pojawiło się zwyczajowe okno z migającymi znakami. Net zacisnął zęby 

i zrobił minę jak po zjedzeniu cytryny, oczekując najgorszego. Dłuższą chwilę trwała cisza. 

 – Tak, wiem – bąknął Net, nie unosząc wzroku na monitor. – Jestem paskudnym 

białkowcem, znęcającym się nad tobą, wrednym wytworem ewolucji, okrutnym pięciopal-

czastym… Manfred? 

 – Jestem, byłem tylko ciekawy, co jeszcze wymienisz – odparł wreszcie program. – 

Możesz wyliczać dalej, spokojnie. 

 – Myślałem, że będziesz wkurzony…? – niechcący ze zdania twierdzącego chłopak 

zrobił pytanie. 

 – Uznałem, że złością niczego nie wskóram. Ale twoja obojętność psuje nasze relacje 

ojciec– syn. 
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 – Ty też chcesz się ze mną pokłócić? 

 – A, właśnie. Słyszałem już o waszej kłótni. Gratuluję oryginalnego sposobu realizacji 

mojej rady dotyczącej Niki. 

 – Mógłbyś mnie nie dołować? – Net wywrócił oczami. – Przesadzasz z sarkazmem. 

Za dużo sobie tego wszystkiego pościągałeś… 

 – Dobra, nie rozmawiajmy o tym. Jak mniemam, skoro już mnie włączyłeś, to na pew-

no masz jakąś sprawę. Co mam zrobić? 

 – Em… – chłopak wiercił się na krześle. – Może to głupio zabrzmi, ale mógłbyś coś 

ode mnie przekazać Felixowi? 

 Manfred, gdyby mógł, zapewne by się uśmiechnął. 

 – Więc o to ci chodzi! – zawołał. – Oczywiście, mógłbym, ale w ten sposób się nie 

pogodzicie. 

 Net nie rozluźnił się. 

 – Nie oto mi chodzi… – mruknął. – Po prostu mam dla niego… parę informacji, które 

nie mogą czekać. 

 – Jakich informacji? – zainteresował się program. 

 – Pff… Widziałem dzisiaj przed domem Niki jakieś dziwne roboty. Zostawiają takie 

jakby… złote, fluorescencyjne plamy – wypalił. – Czaiłem się tam, aż przyszedł jakiś. 

 – Nie mogłeś najpierw mnie się spytać? Mam kamery. 

 – O – bąknął. – O tym nie pomyślałem. 

 – A przecież to ja mam mniejszą moc obliczeniową… 

 – Dobra, dobra, nie wymądrzaj się. Widziałeś coś takiego? 

 – Moment, niech no sprawdzę w ratuszu… – zamilkł na chwilę, po czym rzekł zmie-

nionym tonem. – Uch… No dobra, może jednak wygrałeś. Nic nie mam. To… co właściwie 

mam przekazać? 

 Felix włączył komputer i Net.com, po czym usiadł z założonymi rękami, zastanawia-

jąc się, czy nie napisać do któregoś z przyjaciół, by skonsultować z nimi sprawę niebezpie-

czeństwa. Cóż, w razie czego zawsze zostawał Manfred… 

 Jakby w odpowiedzi na tę myśl pojawiła się przychodząca rozmowa od programu. 

Felix odebrał natychmiastowo. 

 – Cześć – rozległo się z głośników. 

 – Hej, co tam? 

 – Hmm… To trochę głupie i odradzałem mu to, ale Net przesyła przeze mnie wiado-

mość. Pyta się, czy ty i on jesteście pokłóceni. 

 – Też się nad tym zastanawiałem… Ale nie mógł się sam o to spytać? – rzucił chło-

pak, choć sam wcześniej miał podobne opory. 

 – Mówiłem, że mu odradzałem… Dobra, przekażę mu to. 

 – A możesz jeszcze się go spytać… Czy wie, kto obecnie mógłby chcieć coś nam 

zrobić? 
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 – Rany, czuję się jak ulepszona poczta mailowa… Może porozmawiacie normalnie? 

 – Wiesz co? To jest jakaś myśl – Felix uśmiechnął się po raz pierwszy od dwóch dni, 

po czym zadzwonił do Neta. Ten oczywiście odebrał natychmiast. 

 – Matko, dobrze, że dzwonisz! – zawołał bez zbędnych wstępów Net, poprawiając 

swoje włosy, bo widocznie dopiero teraz się zorientował, że są w bardziej opłakanym sta-

nie, niż zwykle. 

 – Na miano twojej matki nie zasłużyłem, ale możesz mówić pierwszy. 

 – Ha, ha. Dobra, w każdym razie dokonałem przełomowego odkrycia! Słuchaj, po-

szedłem dzisiaj pod kamienicę Niki i… ale ty nic nie wiesz! Ja piórkuję! 

 – Mógłbyś tak, żebym coś zrozumiał? 

 – Już, już, przetwarzam dane. Nadmiar bodźców zewnętrznych… Zacznę od tego, że 

wczoraj zauważyłem bardzo podobne ślady przed każdym z naszych domów. 

 – Ślady? – Felix nie spodziewał się takiej informacji. 

 – Tak, tylko plis, nie przerywaj, bo zgubię wątek. OK, te ślady to taka jakby fosforyzu-

jąca, złota farba. Zastanawiałem się, skąd ona się tam wzięła i postanowiłem zrobić taką 

mini– wyprawę… 

 – Wyprawę? To nie w twoim stylu. 

 – Możesz przestać? Ja tu się skupiam. No i pod tą kamienicą… Sam zobacz, co wy-

czaiłem. Wyślę ci fotki. O, widzisz? 

 Felix rzucił okiem na pocztę. 

 – Nie mam problemów natury psychologicznej! – zawołał. 

 – Co? A, nie, to jakiś spam. Ta następna jest pewnie moja. 

 Faktycznie, kolejny mail zawierał kilka załączników. Zdjęcia nie były zbyt wyraźne, 

z wyjątkiem fotografii złotych plam na chodniku. 

 – Co to jest? – spytał Felix. 

 – No, nie widzisz? 

 – Nie  – chłopak pochylił się nad monitorem. 

 – Tam po lewej wyłania się coś z cienia… Trochę rozmazane, ale nie zdążyłem 

pstryknąć. 

 – „Trochę” to mało powiedziane… 

 – Czepiasz się. Ten fragment srebrnej tarczy, który jeszcze widać, to część robota. 

 – Robota? Jakiego? 

 – To wyglądało jak… No, właściwie to nie wiem dokładnie. Na pewno było metalowe 

i nie za duże. Prawie wyskoczyłem z kryjówki jak to zobaczyłem. 

 Felix uśmiechnął się pod nosem. 

 – To już bardziej do ciebie podobne! 

 – Rany, daj żyć – zdenerwował się Net i, by się odgryźć, spytał. – A co u Laury? 

 Zrzedła mu mina. Nie uszło to uwadze Neta, który zachichotał pod nosem. 

 – No… Ostatnio trochę się nie możemy dogadać… 

 – Och, cóż za łamacz serc! – nabijał się Net. – Najpierw Birskie, potem Zosia, teraz 
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to. 

 Felix zazgrzytał zębami. 

 – Odczep się, co? 

 – Sama prawda przeze mnie przemawia. 

 – Świetnie – chłopak rozłączył się ze złością. Zwykle nie był taki drażliwy, jednak 

teraz miał wyraźny powód. 

 Zaraz, przypomniało mu się, Zosia? Czemu Net wspomniał o Zosi? 

 Wtedy westchnął. Nieważne. Ważne jest to, co się stało. Teraz już nie ma wątpliwo-

ści, czy pokłócił się z Netem. 

 Nika wpatrywała się zszokowana i onieśmielona w to, co miała przed sobą. Nie wi-

działa pomieszczenia za czarnymi drzwiami, bo w wejściu zebrał się tłumek osób – wszyscy 

wpatrzeni w nią. 

 – Może nas wpuścicie? – spytała szorstko Madame Josephine, lekko popychając 

dziewczynę pomarszczoną dłonią. Widocznie miała wśród zgrupowania spory autorytet, 

gdyż od razu utworzyło się przejście. Nika nie mogła się zdecydować, czy spuścić ze wsty-

dem wzrok, czy obserwować uważnie otoczenie. 

 Zatłoczony przedpokój rozszerzał się jakieś pięć metrów dalej i tworzył spory, okrą-

gły, elegancki pokój. Pod ścianami stały fotele i krzesła obite czerwonym materiałem, więk-

szość wzbogacona o pozłacane podpórki na ręce i nogi. Z boku przyczaił się owalny stół na 

kocich łapach, prawdopodobnie wykonany z tego samego drewna, co meble w domu wróż-

ki. W trzech miejscach purpurowe zasłony opadały do samej ziemi, obok nich smętnie zwi-

sały złote sznury, które służyły do wiązania ich. Z powodu wszystkich kotar można było 

pomyśleć, że pokój znajduje się w zwyczajnym, choć zabytkowym domu na powierzchni. 

Zapewne wiele muzeów ucieszyłoby się posiadając elementy  wystroju tego podziemnego 

salonu. 

 Nika stanęła w zachwycie na środku. Nie wiedziała, co ma robić. Była pewna, że 

wszystkie spojrzenia były wbite w jej plecy, toteż nie miała ochoty się odwracać. Na szczę-

ście Madame Josephine poświęciła się sprawom wewnętrznym i zajęła uwagę obecnych. 

 – Można wiedzieć, kto straszył tę młodą damę po nocach? – złapała się pod boki. 

 – To ja, proszę pani – przed szereg wysunęła się kobieta w wieku może dwudziestu 

pięciu lat o prostych, kruczo czarnych włosach sięgających jej niemal do pasa. Jej strój był 

wyjątkowo skromny – patrząc, właściwie nie zwracało się na niego uwagi. Nika nie zapa-

miętała go ani trochę, chociaż usłyszawszy głos od razu się odwróciła. Ich spojrzenia spo-

tkały się. Dziewczynę z niewiadomego powodu przeszedł dreszcz. Kobieta nie zwróciła na 

to uwagi. Wydawała się Nice dziwnie znajoma, lecz uczucie to pozostało niesprecyzowane.  

 – Dlaczego nie zastosowałaś się do moich poleceń? – ciągnęła staruszka. Wszyscy 

inni milczeli. 

 – Chciałam ją lepiej poznać. Pomyślałam, że może nawet jej o wszystkim opowiem… 

 – Nie powinnaś robić tego bez pozwolenia, ale trudno, stało się. Teraz już nie ma 
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odwrotu – obróciła się do Niki i spojrzała na nią przyjaźnie. – Nika, to jest Sara, jedna 

z najnowszych członkiń Kręgu Niezwykłych. 

 Skinęły do siebie głowami. Sara sprawiała wrażenie, jakby chciała zrobić jak najbar-

dziej przyjazną minę, lecz dziewczyna i tak była wobec niej nieufna. 

 Madame Josephine nie traciła czasu na dłuższe rozmowy integracyjne – po chwili 

wzięła Nikę na bok i zaczęła jej objaśniać wszystko, co dotyczyło Kręgu. 

 – Od dość dawnych czasów zrzeszał on osoby o „magicznych” uzdolnieniach – mó-

wiła. – Często służył uniknięciu prześladowań wspólnymi sposobami lub też poznaniu le-

piej swoich mocy. Każdy może do niego przynależeć. Ty też. 

 Uśmiechnęła się. Nika zrobiła niepewną minę, a w tym czasie zbliżyły się do niej 

jeszcze dwie starsze kobiety, ustępujące jednak wróżce wiekiem. Jedna z nich zachęcała: 

 – Będziesz mogła nauczyć się kontrolować swój dar. To bardzo ułatwi ci życie. 

 Dziewczyna wciąż milczała, wpatrując się w piękny dywan. 

 – Mam wrażenie, że znajdują się tu głównie starsze osoby – stwierdziła. 

 – Och, tak jest – odparła Madame Josephine. – Ale to dlatego, że młodzi ludzie rzad-

ko chadzają do wróżek, nawet jeśli meble latają im nad głową. 

 – Czemu wejście znajduje się w pani piwnicy? 

 – Cóż… To głównie ja opiekuję się naszym zgromadzeniem. Liczy się tu nie tyle 

wiek, co doświadczenie – zrobiła krótką pauzę. – Przemyśl to sobie, jeśli chcesz. To na-

prawdę pomaga. 

 – Dużo daje kontrola emocji – mruknęła zza jej ramienia Sara odrobinę bezbarwnym 

głosem. Nice zdało się, że to ona właśnie przesadziła z kontrolą emocji. 

 – Tak… – rzekła dziewczyna. – Muszę to przetrawić. A teraz… chyba na razie wrócę 

do domu. 

 – Odprowadzę cię – zaproponowała Sara. Nikt nie zaprotestował, lecz Nika czuła, że 

właściwie bezpieczniej czułaby się po drodze sama. 

 Net był zły. Może to nawet mało powiedziane. Nie było żadnych nowych informacji 

w jego sprawie, co oznaczało, że sam będzie musiał je zdobyć. Ociągał się, jak mógł, ale 

tym razem tylko jemu to szkodziło. Nie miał do kogo zwrócić swoich narzekań. 

 Tym razem był jednak znacznie lepiej przygotowany. Zaopatrzył się w kamerę, którą 

miał zamiar zainstalować w jakimś bezpiecznym miejscu w okolicy domu Niki. O ile jakie-

kolwiek miejsce było tam bezpieczne. 

 Deszcz już nie padał. Powietrze było świeże i czyste, i gdyby Net znalazł w sobie 

choć trochę optymizmu, pewnie by się z tego ucieszył. Puchate chmury były pędzone przez 

wiatr po niebie niczym stado owieczek. 

 Gdy wysiadł z tramwaju, rozejrzał się. Tam zawsze czuł ten dziwny niepokój… 

W pewnym sensie nie dziwił się przyjaciółce, że wariowała. Tylko czemu akurat teraz? 

 Nie mógł się zdecydować, gdzie umieścić kamerę. Tam, przy śmietniku? Nie, jeszcze 

śmieciarze ją wyrzucą i plan pójdzie się paść. A może na tej skrzynce? To musi być takie 
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miejsce, żeby nikt się nie zainteresował… 

 Tak rozmyślając, zaczął się nieświadomie cofać w stronę podejrzanej bramy. Wtedy 

znienacka wyłoniły się stamtąd ręce i wciągnęły go do środka, zatykając mu usta. Chciał 

krzyknąć, ale nie mógł. Kamera upadła do kałuży, a on pogrążył się w cieniu. Czuł, że ktoś 

przytrzymuje mu ręce i przyciska go sobą do ściany, lecz był w takiej pozycji, że nie mógł 

dojrzeć prześladowcy, a nawet gdyby wystarczająco wykręcił głowę, i tak nic by nie zoba-

czył, bo w środku było za ciemno. Przez chwilę słyszał tylko swój przyspieszony oddech 

i serce walące gdzieś w okolicy przełyku. Nikt już nie zatykał mu ust, ale bał się odezwać. 

Pachniało stęchlizną starej klatki schodowej. 

 – A ty, to kto? – odezwał się kobiecy głos wprost do netowego ucha. Byłby on melo-

dyjny, gdyby nie szorstki ton użyty do wycedzenia ostatnich słów. 

 – Ja… ja jestem… – Net jąkał się z przerażenia. Całkiem zaschło mu w ustach. Usi-

łował wykręcić się delikatnie, by cokolwiek zobaczyć. Wreszcie udało mu się. Jego wzrok 

na tyle przyzwyczaił się do ciemności, by dostrzec młodą, z jakiegoś powodu znajomą 

twarz, okoloną włosami, których kolor nie mógł być zidentyfikowany w takich warunkach. 

 – Mów! – zdenerwowała się kobieta. Poczuł większy ucisk na plecach. To rzeczywi-

ście skłoniło go do mówienia. Chciał nawet podać się za kogoś innego, ale przez emocje nie 

mógł wymyślić nikogo, poza Jasiem Kowalskim, co pewnie wydałoby jej się podejrzane… 

 – Net – wysapał. – Net Bielecki… 

 Ucisk zelżał, choć wciąż był silny i zdecydowany. 

 – Nie znam cię – przyznała kobieta zimno. – Ale z jakiegoś powodu tu węszysz… 

 Net gorączkowo wertował własne wspomnienia i usiłował przypomnieć sobie, skąd 

też może znać tę osobę. Już zaczynało mu świtać, gdy dostrzegł coś, co potwierdziło 

wszystkie jego obawy. Na chwilę w jego polu widzenia pojawiła się poła płaszcza niezna-

jomej. A raczej znajomej. Na materiale był dopięty niewielki znaczek. 

 – To ty… – szepnął i od razu pożałował swoich słów. 

 – Co tam mruczysz? – znów zapoznał się bliżej z wilgotną ścianą. 

 – Ni–i–ic… – znów się zająknął. 

 – To znikaj stąd! – wypchnęła go przez bramę, aż prawie upadł do kałuży. Obejrzał 

się za siebie. Nieznajoma zniknęła w mroku. 

 – Ale jak…? – szepnął do siebie. Przed oczami wciąż stała mu twarz kobiety i poła 

jej płaszcza. Znaczek był widoczny tylko przez moment, lecz Net nie miał wątpliwości, co 

na nim widniało. 

 Trzy zazębiające się tryby. 

 Nika rozebrała się po przyjściu do domu i odetchnęła głośno. Od nadmiaru wrażeń 

kręciło jej się w głowie. Sara odprowadziła ją do samego wejścia. Dziewczyna rozważała 

nawet wpuszczenie jej i zaproszenie na herbatę, lecz  jakiejś podświadomej niechęci do niej 

nie zaproponowała tego. Członkini Kręgu starała się emanować ciepłem, jednak efekt tego 

był odwrotny od zamierzonego. 
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 Teraz, gdy Nika już pożegnała się z oziębłą znajomą, zrobiło jej się cieplej, przy-

najmniej na sercu. Zorientowała się, że temperatura na zewnątrz także się podnosi, co ozna-

czało koniec grzania. Z uśmiechem na ustach przekręciła ogrzewanie do pozycji zerowej. 

Wiosna! 

 Z przyzwyczajenia, które nabyła w ciągu ostatnich kilku dni, podeszła do okienka 

w półpokoju. Nie poczuła niczego szczególnego, co jeszcze bardziej ją ucieszyło. Gdyby 

tylko mogła porozmawiać z Felixem i Netem… Cieszyliby się razem z nią. Patrzyliby w nią 

zasłuchani, gdy opowiadałaby o Kręgu Niezwykłych. Felix pewnie wypytałby ją o wszyst-

kie szczegóły, a Net… No, on oczywiście nie umiałby zachować powagi, słysząc o zgroma-

dzeniu czarowników. Poprosiłby ją o autograf Harry’ego Pottera. 

 Dużo o ich myślała, choć minęła tylko jedna krótka doba. Nawet teraz zdało jej się, 

że widzi rozczochraną czuprynę Neta wśród głów przechodniów, ale to musiało być złudze-

nie. Co miałby tutaj robić? 

 Chuchnęła na szybę i zaczęła ją bezmyślnie pokrywać nic nie znaczącymi wzorkami. 

Gdy zniknęły, odwróciła się od okna. 

 Miała do podjęcia ważną decyzję – dołączyć do Kręgu Niezwykłych, czy też nie. 

Może rzeczywiście byłoby to przydatne? Może mogłaby się nauczyć trzymać swój dar na 

uwięzi? Zawsze uważała Madame Josephine za bardzo mądrą osobę pełną życzliwości 

i ciepła… Może ona potrafiłaby jej pomóc? 

 Jeszcze dużo czasu, uspokoiła samą siebie Nika. Zdążę się zastanowić. Rozważę 

wszystkie za i przeciw. A teraz… teraz warto by coś zjeść. 

 Zrobiło się późno, a jej żołądek skręcał się z głodu. 

 Felix przyłapał się na tym, że przechodzi dzień tylko po to, by znowu zapaść w sen. 

Wszystko mu się poodwracało. Miał wrażenie, że tam czeka na niego rzeczywistość. 

 Może widać było w jego oczach dzikie potoki myśli, może błyszczały mu one nie-

zdrowo, a może po prostu zachowywał się jak nie on, w każdym razie pani Polon uznała, że 

coś jest zdecydowanie nie tak, a było to niezłe osiągnięcie, zważywszy na jej napięty har-

monogram nie przewidujący takiej działalności. 

 Kobieta usiadła obok Felixa, który właśnie wyłączył telewizor. Wciąż rozprawiano 

o jakichś podejrzanych, silnych wyładowaniach w okolicy centrum miasta, ale i tak nie 

zwracał uwagi na to, co działo się na ekranie. Wpatrywał się w pustą podłogę, która jeszcze 

nie została zagospodarowana po marnym końcu baraniej skóry, ogolonej przypadkowo do-

botem.  

 – Źle się czujesz? – spytała od razu mama z troską. 

 Czasem domownikom zdawało się, że każda jej czynność wykonywana jest w po-

śpiechu. Teraz także Felix nie mógł pozbyć się tego wrażenia, choć dostrzegł, że laptop na 

stole jest zamknięty i wyłączony. 

 – Nie… – rzekł z wahaniem, odrywając się od swoich rozważań. 

 – To przez tę kłótnię? 
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 – Może trochę… Dużo się na nas zwaliło. 

 Mama z ulgą odnotowała występującą w zdaniu liczbę mnogą i uznała sytuację za 

niezbyt poważną, drążyła jednak: 

 – Możesz zostać jutro w domu, jeśli chcesz. 

 – To… Jeszcze zobaczę. 

 Ta odpowiedź trochę ja zaniepokoiła. Spodziewała się wyraźnej odmowy. 

 – Nie porozmawiasz z nimi? 

 Felix dobrze wiedział, kogo mama ma na myśli, pokręcił jednak głową. 

 – No, nie wiem… 

 W tym momencie zabrzmiał dzwonek. 

 – O! Może to któreś z nich! – pani Polon wykazywała zdecydowanie więcej entuzja-

zmu, niż jej syn. Pobiegła od razu otworzyć. Przy drzwiach jednak mina jej zrzedła. 

 – No, nie do końca – poinformowała. – Ale i tak do ciebie. 

 W tym momencie wreszcie uznała, że ma dużo obowiązków, i zabarykadowała się 

z telefonem oraz komputerem w innym pokoju. 

 Felix, zaintrygowany, podszedł do drzwi i otworzył je. Stała w nich… Laura, zdecy-

dowanie Laura, w pełnej okazałości. Jej czerwone włosy nie raziły aż tak bardzo na tle ja-

skrawego wiosennego nieba. 

 – Hej – rzekła i, nie czekając na pozwolenie, weszła. Już od progu zaczęła wykręcać 

palce prawej ręki, a więc nie była tak spokojna, jak zwykle. – Chciałam pogadać. 

 – Mogłaś zadzwonić… – zaproponował nieśmiało chłopak. Czuł się, jakby ją lekce-

ważył, choć nie widział tego dowodów w swoich słowach. 

 – Takie rozmowy nie powinny odbywać się przez telefon. 

 Wkroczyła do salonu znów bez zaproszenia i usiadła na kanapie. Nie miała ze sobą 

nawet kurtki – wyglądało na to, że jej decyzja była bardzo spontaniczna. Felix usiadł obok 

niej. Spojrzała na niego poważnie; zbyt poważnie, takie spojrzenia do niej jakoś nie pasowa-

ły. 

 – Pomyślałam, że to jedyna słuszna rzecz, którą mogę zrobić – powstrzymała się od 

szeptania i mówiła półgłosem. Chłopak już przeczuwał, co powie, toteż postanowił jakoś 

z tego wybrnąć. 

 – No bo… To wszystko przez Paulę… Ona… – zamilkł i od razu pożałował swoich 

słów. 

 – O Paulę? – Laura spuściła wzrok, by ukryć swoje odczucia, jednak było widać, że 

coś kotłowało się w niej. – To przez nią byłeś ostatnio taki… 

 – Tak – potwierdził cicho. Nie przypominał sobie, żeby wspominał dziewczynie 

o swoich snach, lecz jakoś się tym nie przejął. – Tak… – powtórzył. Dalej mówił już bez 

najmniejszego oporu, jakby czekał na tę okazję od dłuższego czasu. – Ciągle się pojawiała 

i nie mogłem jej ignorować. 

 – Ciągle o niej myślałeś? – podsunęła ledwie słyszalnym szeptem, z oczyma utkwio-

nymi w jakimś odległym punkcie. Dopiero teraz Felix zauważył coś nienaturalnego w jej 
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zachowaniu. 

 – To źle? – spytał ostrożnie. 

 – Czy to źle? – powtórzyła, odwracając się do niego. Już chciała się rozzłościć, ale 

zrezygnowała. Nie chciała zachowywać się jak puste lalki z seriali, które tupały nogą pod-

czas takich dyskusji. – Kim ona w ogóle jest? 

 – Ona… Jest córką takiego zmarłego wynalazcy, Franka Knipszyca. 

 – Ach, tak – szepnęła. – Teraz wszystko jest jasne. 

 – Jasne? 

 – Wiedziałam, że coś nadchodzi, ale nie wiedziałam, że to aż tak daleko zajdzie. Czę-

sto ją widujesz, prawda? 

 – Codziennie… – mówił coraz bardziej zdezorientowany. Laura skrzywiła się, jakby 

ją nagle zabolał ząb. 

 – Jasne – rzuciła, wstając. – W takim razie ja już pójdę. 

 – Możesz przychodzić, kiedy chcesz – zapewnił ją. 

 – Nie będę chyba mogła tak funkcjonować – obdarzyła go ironicznym uśmiechem. 

Otwarła drzwi i zadrżała od zimnego podmuchu – jednego z ostatnich tchnień zimy. 

 – To cześć… – pożegnała się bez patrzenia mu w oczy i odeszła spiesznie. Felix 

chciał zaproponować pożyczenie jej jakiejś kurtki, lecz nie zdążył. 

 Stanął samotnie w drzwiach i próbował zrozumieć, co właściwie zaszło. 

 

 Net przerażony dopadł komputera i bez wstępów poinformował Manfreda: 

 – Morten naprawdę nawiał! 

 – Skąd ta pewność? – odezwał się program spokojnie. 

 – Stąd, że właśnie widziałem część jego robotów modułowych! 

 I opowiedział wszystko, co się wydarzyło, uzupełniając to własnymi spostrzeżeniami. 

 – Nie wiedziałem na początku, skąd znałem tę laskę – mówił, żywo gestykulując – aż 

się zorientowałem, że to ta ciemnowłosa kobieta– automat! Tylko że… jakoś tak zbyt natu-

ralnie się zachowywała i mógłbym przysiąc, że była ciepła w dotyku… 

 – Może to nie ona? Pewnie coś ci się pomyliło… Gdybyś chociaż miał nagranie… 

 – Nie mam nagrania właśnie przez nią! A na swoim wyczepistym okryciu wierzch-

nim miała nasz ukochany znaczek… Rany, kto jeszcze chce wykorzystać to logo?! Zaraz 

zaczną sprzedawać z nim koszulki… 

 – Trzy tryby? – upewnił się Manfred. Net potwierdził. Zamyślili się obaj. Na ekranie 

migały rzędy cyfr. 

 – Kompletne pomieszałeś mi w danych – rozległo się wreszcie z głośników. – Naj-

pierw mówisz, że to na pewno był robot, a potem twierdzisz, że zachowywał się po ludzku. 

Może to nie ma nic wspólnego? 

 Net zaprzeczył. 

 – Nie wiem jeszcze, o co tu chodzi, ale się dowiem – obiecał. 

 – Cóż za niespotykana odwaga. 
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 – Manfred, błagam… 

 – Chciałem tylko jeszcze zaznaczyć, że co trzy głowy, to nie jedna. 

 – No, wiem… To też jakoś spróbuję rozwiązać. 

 – A te roboty od plam? 

 – Rany, już mi nie przypominaj więcej! – chłopak złapał się za głowę. – Starczy! 

 Próbował udawać wyluzowanego, lecz niezbyt mu to już wychodziło. Zorientował 

się, że rzeczywiście problemy znów chodzą stadami. A rozwiązania? 

 Nie, nie warto już dzisiaj nad tym myśleć. Jutro. Co trzy głowy, to nie jedna. 

 Net miał nadzieję na szybkie i bezbolesne przeproszenie Felixa przed lekcjami, po 

którym miała nastąpić wspólna pacyfikacja Niki, jednak jego plan wziął w łeb, gdy jego 

przyjaciel długo nie pojawiał się w szkole. Zazwyczaj przychodził jako jeden z pierw-

szych… 

 Net obawiał się bezpośredniego starcia ze złością dziewczyny, zwłaszcza że musiał 

przyznać jej rację – jakieś niebezpieczeństwo nadchodziło, a ona wiedziała o tym od same-

go początku. Jednak gdy do dzwonka pozostały tylko dwie minuty, musiał powlec się do ich 

ławki ze skrzętnie skrywaną cierpiętnicza miną. Wreszcie usiadł, wbił wzrok w porysowany 

blat i czekał. 

 Właśnie zdążyło pochłonąć go pytanie, jak ktoś zdołał umieścić tak potwornie długie 

napisy na ławce („Dzień 1. Planeta obfituje w dziwne stworzenia posługujące się głównie 

pismem obrazkowym”), gdy usłyszał obok siebie szuranie odsuwanego krzesła. Poczuł pot 

spływający mu po plecach, ale próbował niczego nie dać po sobie poznać. Nie odrywał oczu 

od blatu. Nowo przybyła usiadła miękko i dosunęła się, nie obdarzając go powitaniem. Za-

schło mu w ustach. 

 Nika czekała na przeprosiny. Nie zamierzała odzywać się pierwsza – to nie ona roz-

poczęła kłótnię. Co prawda zrobiło jej się trochę żal skamieniałego Neta, lecz tylko do cza-

su, kiedy przypomniała sobie jego sobotnie słowa. Wtedy zacisnęła szczęki i przybrała jesz-

cze bardziej zdecydowaną postawę. 

 Zorientowała się, że już od wczoraj podświadomie planowała, by poprosić przyjaciół 

o radę w sprawie Kręgu Niezwykłych, ale teraz widziała, że to może nie być możliwe. Tak 

więc decyzja należy tylko do niej. 

 Dziwiła się i zarazem żałowała, że jeszcze nie pojawił się Felix. Z nim sprawa wyda-

wała się prostsza. Przeprosiłaby go, on ją też i już czuliby się lepiej. 

 Niestety zabrzmiał dzwonek, a on wciąż się nie pojawił. Był chory? Normalnie by ich 

o tym uprzedził, ale w takiej sytuacji mógł nie chcieć się z nimi kontaktować… A może po 

prostu się spóźni? 

 Niezręczne milczenie między Netem i Niką trwało dalej, bo nauczyciel długo nie 

przychodził. Oboje nawet zapomnieli, jaka lekcja miała się teraz odbyć. Wreszcie chłopak 

westchnął i pisnął niepewnie: 

 – Cześć? 
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 Nika nie odpowiedziała. 

 – Dobra – przyznał. – Może to było trochę… nie fair, że nie chcieliśmy ci wierzyć, 

ale… No, wiesz, jak to wygląda z naszej perspektywy. Dopiero wczoraj odkryłem, że coś 

faktycznie jest nie teges. 

 Dziewczyna odetchnęła, by uwolnić się od złości. Faktycznie przydałoby się to kon-

trolowanie emocji, pomyślała. 

 – Miałam was obu poprosić o radę – rzekła bez wstępów. – Mam sprawę. 

 – Ja też i jestem absolutnie pewien, że moja jest ważniejsza – Net wreszcie oderwał 

wzrok od relacji z ekspedycji namazanej na ławce i spojrzał na nią kpiarsko. – Aha, czy 

twoją wypowiedź mogę uznać za przebaczenie? Bo jako kręgosłup moralny naszej super-

paczki powinnaś przebaczać od razu. 

 – Naprawdę, uroczy jesteś – znowu zaciśnięcie zębów. Chłopak spojrzał na nią ze 

zdumieniem. Takiej reakcji się nie spodziewał. Nie zamierzał drugi raz przepraszać. Od-

wrócił się w stronę okna i przysunął do ławki.  

 Cieszył się, że Manfred nie słyszał tej rozmowy. Już słyszał w głowie jego ironiczne 

gratulacje. Program skomponował na dzisiejszy dzień specjalny budzik. Melodia przypomi-

nała rap, słowa natomiast brzmiały: „Przeproś Nikę, przeproś, przeproś Nikę, dziś twój 

dzień, dziś, dziś twój dzień…”. Net skrzywił się mimowolnie. Nie, nie przeprosi drugi raz. 

 W tym momencie wreszcie zaczęła się lekcja, co definitywnie położyło kres wszel-

kim rozmowom pokojowym. 

5. Czas działać. 

 Tymczasem Felix swoim zwyczajem przechadzał się po piwnicy i myślał. Zmarsz-

czone czoło sugerowało poważny problem, tak samo jak odruchowe pocieranie brody. Zim-

ne obiektywy śledziły go w tą i z powrotem. Golem– Golem do końca nie rozumiał, a wła-

ściwie wcale nie rozumiał, o co chodzi, jednak nie zadawał niepotrzebnych pytań, by nie 

rozpraszać swojego twórcy. 

 Chłopak jak zwykle kontemplował na temat swoich snów, z tą różnicą, że tym razem 

zajmował go ich brak. Nawet nie chodziło o to, że przyzwyczaił się do nich, ani o to, że 

brakowało mu codziennego, a raczej conocnego spotkania z Paulą. On czuł, że coś było nie 

tak. Coś się działo. 

 Ponieważ obudził się wcześnie, mógł jeszcze na jakiś czas zasnąć, jednak nie przy-

niosło to żadnego skutku. Ciemnowłosy, tajemniczy gość odpłynął. 

 Chłopak z rezygnacja oparł głowę o ścianę. To bez sensu, ale… wyjątkowo kierowało 

nim zwykłe przeczucie. Paula była na ziemi. Nie odeszła. A więc dlaczego się nie pojawiła? 

Czuł się, jakby nie przyszła na umówione spotkanie, choć przecież nie obiecywała, że bę-

dzie przy nim wiecznie. 

 Dobrze, skoro już doszedł do tego, że zamierza poważnie traktować swoje przypusz-

czenia, to należało przemyśleć kolejną kwestię – co teraz? Czy mógł coś poradzić na to, co 

się działo? Do tej pory sądził, że nie ma wpływu na swoje sny. Tyle że to nie były tylko sny 
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– to były mentalne spotkania. Paula gdzieś była i musiał ją odnaleźć. Ale jak? 

 Siadając na łóżku, przeciągle jęknął. Sprowadziło to na niego uwagę Golema– Gole-

ma. 

 – Coś się stało? – spytał robot wreszcie. Felix zastanowił się nad odpowiedzią. 

 – Mam dziwne sny – wyznał. 

 – Nic nie wiem na temat snów. 

 – Wiem. Ale to chyba nie są tylko sny. Spotykam się w nich z Paulą, córką Franka 

Knipszyca. 

 – Czyli Glorią? 

 – Ach… Tak. 

 Golem- Golem chwilę milczał, odwróciwszy wzrok pustych obiektywów. Z ludźmi 

było łatwiej rozmawiać – siedemdziesiąt procent wiadomości jest przekazywanych niewer-

balnie, z użyciem gestów i mimiki. Felix nie miał pojęcia, co o całej sprawie sądzi jego 

dzieło. Gdy cisza przeciągała się, rzekł: 

 – Chciałbym ją znaleźć. 

 – Przecież ludzi nie da się włączyć. 

 Chłopak uśmiechnął sie smutno. 

 – Tak, ale… Jak by ci to wytłumaczyć? Część niej została na ziemi. 

 Znów zapadło milczenie i Felix był już prawie pewny, że Golem– Golem nie zrozu-

miał jego wypowiedzi, gdy robot odezwał się: 

 – Jest duchem? 

 – Coś… Coś w tym rodzaju. 

 – Jeśli chcesz ją znaleźć, idź tam, gdzie ją widziałeś wcześniej. 

 Chłopak zmarszczył brwi. Może rzeczywiście powinien to zrobić? Ma cały wolny 

dzień przed sobą… Ale z drugiej strony wydaje się to dziwnie nierozsądne. 

 Chwilę wahał się, zerkając raz po raz na drzwi. Wreszcie wstał i oznajmił robotowi: 

 – Dzięki. Masz rację, pójdę. 

 I tak zrobił. Jednak gdy sięgnął do prostej klamki piwnicy, zamarł. To było nie w jego 

stylu – tak po prostu pójść. Jego wzrok padł na plecak ciśnięty w kąt pokoju. Zawierał mnó-

stwo rzeczy przydatnych praktycznie w każdej sytuacji. 

 Chłopak podszedł w to miejsce i zabrał się za dorzucanie tego, co jeszcze mogłoby 

być użyteczne. Tempo pakowania ciągle zwalniało i zwalniało, aż w końcu ręce Felixa za-

trzymały się z liną w palcach. Czy to wszystko rzeczywiście mu się przyda? Przecież nie 

szedł ratować świata… w każdym razie nie w tej chwili. Więc po co to wszystko? 

 Pokręcił lekko głową. 

 Wtedy zorientował się, jakie zastosowanie mogłaby mieć trzymana w dłoniach lina 

i zmienił zdanie. Wszystko się może przydać. Wszystko się może zdarzyć. 

 Gdy był gotowy, wstał, rozglądając się jeszcze po piwnicy. Golem– Golem już sie-

dział uśpiony tam, gdzie zwykle. I tak nie mógł go zabrać ze sobą. Podszedł do włączonego 

komputera. Poruszył myszką, by zniknął wygaszacz ekranu. Chwilę wpatrywał się w nieru-
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chome ikonki przyjaciół w ich programie komunikacyjnym. Nie, tu nie mogli mu  pomóc. 

Nikt nie mógł. 

 Zanim zamknął drzwi, jeszcze westchnął. To jedyne rozwiązanie jego problemów. 

Musi to zrobić. 

 Smuga światła z przedpokoju wolno zwężyła się i zniknęła. 

 Nika wróciła do domu bez myślenia o tym, automatycznie. Nie zwracała na otoczenie 

uwagi większej, niż było konieczne. Pewnie gdyby potem nad tym się zastanowiła, pożało-

wałaby tego, bo wiosna ruszyła pełną parą, jakby wyspała się już wystarczająco w zimne 

dni i czuła niepohamowaną chęć do rozgrzania sinych nosów i palców. Porywisty wiatr 

ostatnimi czasy przegnał wszystkie nieprzyjazne chmury i teraz na niebie nie było ani jednej 

z nich. Słońce, choć jeszcze niewielkie i odległe, już słało złote refleksy na szyby i wydo-

bywało ze świata najpiękniejsze odcienie barw. Nieśmiałe wróbelki czmychnęły niemal 

niepostrzeżenie z jednego krzaka na drugi, furkocząc burymi skrzydełkami. W niedługim 

czasie będą mogły znaleźć lepsze schronienie wśród świeżych liści. Na niektórych drze-

wach już teraz zieleniły się soczyste pączki. 

 Jednak dziewczyna minęła te wszystkie cuda bez jednego spojrzenia i skręciła w wą-

ską, mroczną uliczkę, którą miała dojść do bramy swojego domu. Gdy wreszcie weszła do 

kamienicy, a potem do mieszkania, klapnęła bezwładnie na fotelu. 

 Nic. Nic nie osiągnęła i nadal nie wiedziała, co zrobić. Teraz już naprawdę nie miała 

kogo się poradzić. Musiała działać w pojedynkę. Czuła straszliwą presje czasu na swój wy-

bór. Właściwie to nie powinna mieć żadnych oporów przed dołączeniem do Kręgu Niezwy-

kłych, a jednak miała. Mogła na to znaleźć jeden logiczny argument i jeden… nie aż taki 

logiczny. 

 Po pierwsze – bała się spotkania z obcymi, którzy mogli mieć wobec niej dobre lub 

też złe zamiary. Z grupy nie znała nikogo poza Madame Josephine… no i Sary, która budzi-

ła w niej same obawy. I przed takimi ludźmi miała ujawnić wszystkie swoje zdolności? 

 Drugi powód był bardziej podświadomy, rozmyty, a było nim – przeczucie. Niestety 

było ono jeszcze mniej sprecyzowane, niż zazwyczaj. Może groziło jej niebezpieczeństwo 

z tej strony? Albo któryś z członków rzeczywiście był jej nieżyczliwy? Tego już nie wie-

działa. 

 Ponownie szukała w myślach kogoś, kogo mogłaby się poradzić. A co z Felixem? 

Skoro i tak miała zamiar przeprosić go w szkole… to dlaczego nie teraz? 

 Z przyspieszonym tętnem i oddechem zasiadła za komputerem i dostała się do 

Net.comu. Chwyciła myszkę, nakierowała kursor… i radosne podniecenie wyparowało 

z niej. Felix był nieaktywny. No, trudno. Ale kogo teraz spytać o radę? Kto jest wystarcza-

jąco wyrozumiały i doświadczony? 

 Przy drzwiach zabrzęczał przeraźliwie dźwięk dzwonka. 
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 Net zamknął za sobą drzwi od pokoju i rzucił plecak na łóżko tak, że ten uderzył 

z hukiem o ścianę. Po chwili chłopak zacisnął zęby, przypomniawszy sobie, że miał tak nie 

robić, żeby nie hałasować przy Pompku i Prumci. Gdy nie doszły go odgłosy kroków wku-

rzonej mamy, wzruszył tylko ramionami i zajął się innymi rzeczami, które polegały głównie 

na… właściwie wcale nie polegały, bo Net nie miał  na nie najmniejszej ochoty. 

 Nagle z jednego komputerów zaczęły dobiegać odgłosy, które zwykle towarzyszą 

meczom i zawodom: rozentuzjazmowane okrzyki, oklaski, gwizdy i głos komentatora spor-

towego: 

 – Proszę państwa, oto nasz mistrz!!! To on! To naprawdę on! 

 – Manfred… – jęknął Net. 

 – Witaj, bohaterze – zawołał program, wyłączywszy odgłosy. – Jak tam sytuacja? 

Pytam tylko dla pewności, bo, znając ciebie, to wygrałbym zakład o to z pendrive’em  

w kontakcie. A więc – przeprosiłeś ją? 

 – Przeprosiłem – wycedził chłopak z satysfakcją w głosie. 

 – O! Coś nowego. A pogodziliście się? 

 Net podparł głowę na łokciu. 

 – Tak myślałem! – ucieszył się Manfred. – Jednak dobrze cię znam. 

 – Naprawdę przesadzasz z żartowaniem – Net zjechał niżej na fotelu i prawie scho-

wał głowę między nogi. – Jak to tam było w tym przysłowiu? Dasz mu chipsa, a weźmie 

całą paczkę? Ech… – westchnął w swoje spodnie. – Wiesz, co robi prawdziwy mężczyzna 

w takiej sytuacji? 

 – Nie. Ale chyba nie muszę się nad tym zastanawiać – nie widzę tu takiego. 

 Na dowód tego rozejrzał się kamerą dookoła. Net podniósł się, ignorując dalsze dow-

cipy. 

 – Ratowałby swój honor – mruknął, kiwając głową. – I to mam zamiar zrobić. Serio. 

Pójdę tam, teraz, zaraz i… i wyśledzę tego śmiesznego metalowego stworka. Będzie fun jak 

zobaczę miny Felixa i Niki. Ha! 

 Ta myśl wyraźnie dodała mu wigoru, bo wstał z krzesła i wyrzucił wszystko z pleca-

ka, by zapakować tylko to, co mogłoby mu się przydać w takiej sytuacji. Tym razem nie 

zwlekał. 

 – Hm… – odezwał się Manfred. – Wiesz, jaka jest moja rada? Nie rób tego. Uszko-

dzisz sobie coś… 

 – Będzie fun… Impreza z metalami… – powtarzał jak zahipnotyzowany chłopak. Nie 

było sensu go przekonywać. Już zdecydował. Parę minut później wychodził z mieszkania 

po kryjomu, jeszcze nie żałując swojej decyzji. 

 Szedł ulicą trochę nerwowo; sam nie mógł się zdecydować, czy chce, żeby przechod-

niów było dużo, czy mało. Powracająca szkolna wycieczka wytrąciła go z równowagi. Miał 

ochotę schować się za rogiem, lecz było to niedorzeczne. 

 Maluchy robiły mnóstwo hałasu. Miały kolorowe plecaczki i kurteczki, a w rękach 

dzierżyły nadgryzione kanapki i niedokończone soczki. Firma „Hopsasa”. Dlaczego na wy-
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cieczkach zawsze kupuje się marki nieznane przez nikogo? Może dlatego, żeby dzieci nie 

wiedziały, że czegoś nie lubią? 

 Net potrząsnął głową. Skupienie, skupienie, skupienie. Czekało go ważne zadanie. 

 Cmentarz był prawie pusty. Złote odblaski padały na szare zwykle marmury grobów. 

Sędziwe, pochylone drzewa tłumiły odgłosy miasta, tak, że można było pomyśleć, iż miej-

sce znajduje się gdzieś na odludziu. Znicze sprzed pół roku nadal stały, z tym, że teraz były 

już tylko kolorowymi plastikowymi słoikami. Jedynie promienie słońca stwarzały złudzenie 

chwiejnego płomienia znajdującego się wewnątrz. 

 Tak, cmentarz był prawie pusty. Prawie. 

 Felix utkwił niewidzące spojrzenie w równych literach układających się w słowa 

„GLORIA KNIPSZYC”. Było cicho, spokojnie. Jakiś ptak nieśmiało pogwizdywał, poza 

tym nikt nie przeszkadzał nieboszczykom w śnie wiecznym. 

 Po chwili chłopak powoli wstał i podszedł do płyty nagrobnej. Przejechał palcem po 

brudnych literach, sprawiając, że stały się czytelniejsze. 

 – Gdzie jesteś? – wyszeptał. 

 Pauli nigdzie nie było, choć czekał tu już dość długo. Co jeszcze powinien zrobić? 

Gdzie się udać? 

 Wstał z kucek i spojrzał w bok, mrużąc oczy. Tarcza słoneczna już prawie dotykała 

linii horyzontu. Przez chwilę zdawało mu się, że widzi na wzgórzu w słońcu postać 

w zwiewnej sukience, ale zaraz pokręcił głową. Oczywiście, że to nie ona. Patrzenie prosto 

w słońce łudzi wzrok. 

 Nie było warto dalej czekać. Tak naprawdę Felix od dawna wiedział, że skoro nie 

odnalazł Pauli we śnie, to znajdzie ją tylko w jednym miejscu. Unikał jednak tej myśli jak 

ognia. Teraz musiał stawić jej czoło. 

 Mógł udać się tylko do domu Knipszyców. 

 – Cześć – uśmiechnął się gość, ukazując małe dołeczki w policzkach.. – Nie prze-

szkadzam? 

 – Nie, oczywiście, że nie – zapewniła Nika i odsunęła się, by wpuścić Sarę do środka. 

Weszła, od razu wieszając płaszcz na ramieniu. Jej uśmiech wydawał się sztuczny, udawa-

ny. 

 – Nie chcesz powiesić? – zaproponowała Nika. 

 – Nie, ja tylko na chwilę. 

 Usiadła na fotelu. Chwilę trwała cisza. Nika przestawiała nerwowo przedmioty 

na półkach. Nie chciała, by Sara widziała jej ubogie mieszkanie, ale nie było wyjścia. 

Na szczęście ta zdawała się nie zwracać na wystrój najmniejszej uwagi. 

 – Chciałam z tobą porozmawiać – rzekła nagle. – Tylko uważam, że… powinnyśmy 

pójść do mnie. Miałabyś ochotę na mały spacer? To na Starówce. 

 Nika zastanowiła się. To było lepsze od siedzenia tam, no i uwalniało ją od problemu 
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podania czegoś gościowi. 

 – O czym będziemy rozmawiać? – spytała jeszcze. 

 – Chciałam opowiedzieć ci więcej o naszym zgrupowaniu. Nie wydajesz się do niego 

przekonana… 

 – O, to świetnie! – ożywiła się. – W takim razie bardzo chętnie. 

 Oczy czarnowłosej kobiety ponownie zwęziły się w uśmiechu. Zdawała się panować 

nad każdym gestem, ruchem, grymasem, niczym zawodowa aktorka, z tym, że ona była 

bardziej wyblakła. Aktorzy umieją grać barwnie. Mimo to Nika nie potrafiła znaleźć prze-

szkód w ich spotkaniu wobec tak miłej propozycji. Akurat tego potrzebowała. Kogoś, kto 

mógłby pomóc jej uporządkować wszystkie za i przeciw. 

 – Dobrze, więc chodźmy – uśmiechnęła się z wdzięcznością. Wciąż pozostał jej jakiś 

dziwny lęk do tej osoby, ale musiały to być resztki strachu do nieznajomej czającej się pod 

jej domem. Przecież w Sarze nie było nic przerażającego, z wyjątkiem jej sztuczności, ale 

nad tym pewnie nie panowała. 

 I Nika poszła, zostawiając lęki i przeczucia za sobą, w zamkniętym mieszkaniu 

na Pradze. 

 Net co prawda był już mniej pewny swojej decyzji, ale nie chciał się wycofać, po 

części dlatego, żeby Manfred przestał się z niego nabijać, po części z powodów, które wcze-

śniej wymienił. 

 Gdy znalazł się na Pradze, słońce padało już pod takim kątem, że w większości pozo-

stawało zasłonięte przez kamienice wokół. Na ulicach zaroiło się od kanciastych cieni. 

Wtedy Net nagle przypomniał sobie swoją ostatnią przygodę i przełknął ślinę. Roboty mógł 

znieść, ale ta psychopatyczna laska… Chociaż ona także mogła być robotem. 

 Niespodziewanie zza rogu wyłoniły się dwie postacie. Net odruchowo przykucnął 

i ukrył się w swoim strategicznym miejscu. Uniósł jednak głowę, by móc zobaczyć, kto 

nadchodził. Gdy wreszcie coś ujrzał, zamarł. Rudych loków nie sposób było pomylić. Jaka 

jest szansa na natrafienie w tej samej okolicy na dziewczynę z taką samą fryzurą? A jeśli 

dodać do tego martensy… Dobra, to ona. Ale kto jej towarzyszy? 

 Jeszcze raz wychylił się i jeszcze raz zamarł. Nie, nie… To ta psychopatka… Pozna-

wał czarne włosy, takie same, jak u robota Mortena. Wzdrygnął się. Twarzy nie widział, ale 

równie dobrze mógł potwierdzić tożsamość po płaszczu, choć trzy tryby ukryły się gdzieś 

w jego pole. 

 Net osunął się niżej i zaczął gorączkowo przetrząsać zakamarki umysłu w poszuki-

waniu jakiegoś dobrego pomysłu. Co robić? Podejść tam? Ostrzec ją? Nie, wtedy psycho-

patka się wkurzy. Pozna go. Więc co…? 

 Niestety i tak było już za późno. Dwie kobiece figurki zniknęły w cieniach budyn-

ków. Nika nie miała telefonu. Nie było sposobu, by ją ostrzec. 

 Usiłował oddychać spokojnie. Wdech… Wydech… Wdech… Wydech… Na jodze 

się chyba takiego oddychania uczą. Dobra, ale co teraz? Może to przypadek? Może to… 
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jakaś inna psychopatka? 

 Dobrze wiedział, że tak nie może być, ale że potrafił być bardzo przekonujący, uznał, 

iż to pomyłka. Siłą wypchnął wszelkie rozmyślania na ten temat ze swojej głowy, powraca-

jąc do zaplanowanej misji. Odwrócił się w stronę ciemnej bramy i po raz trzeci tego dnia 

zamarł. 

 Pod bramą już coś było. Hm, szybko jak na pierwsze samodzielne śledztwo. 

 Felix obszedł zarośnięty i otoczony murem teren domu. Rozłożyste drzewo mirabel-

kowe wcześnie zakwitło i olśniewało bielą płatków, które latały również w powietrzu, ni-

czym śnieg. 

 Chłopak nie miał zbytniej ochoty na wspinaczkę, toteż zerkał tęsknie w stronę bramy 

z zamkiem kodowym, choć wiedział, że i tak znów będzie musiał użyć kotwiczki. W końcu 

wyjął ją, zamachnął się i rzucił. Ciche szczeknięcie oznajmiło mu udane trafienie. Szybko 

wdrapał się na górę. 

 Jego oczom ukazał się dom. Nie zmienił się bardzo od ostatniej wizyty, chociaż Felix 

wyczuwał różnicę… jakoś podświadomie. Zdawało mu się, ze wyczuwa elektryczność 

w powietrzu. Może to tu pojawiały się te tajemnicze wyładowania z ostatnich dni, o których 

wszyscy mówili? Wcześniej nie zwrócił zbytniej uwagi na tę informację… 

 Porzucił jednak rozmyślania, gdyż rozpraszała go wizja bliskiego spotkania Pauli. 

Był pewien, że ją tu znajdzie. Czuł to. Prawie drżały mu ręce, zszedł jednak sprawnie do 

zarośniętego ogrodu. Trawa była miękka, świeża i można było poruszać się po niej niemal 

bezszelestnie. Z powodu wysokiego muru prawie cała mała dżungla była spowita w cieniu. 

Zdawało się mu, że to już noc. 

 Jego wzrok padł na klapę w miniaturowej altance. Wytrzeszczył oczy. Była… wyła-

mana. Jeszcze niedawno blokował ją porządny spaw. 

 Podszedł do klapy, lecz nie widział nic poza nieprzeniknionymi ciemnościami. Po-

świecenie latarką by pomogło, ale nie po to tu przyszedł. Spojrzał znów na dom i poprawił 

plecak. To tu. 

 Mimo że cieszył się z przyszłego spotkania, jego kroki były bardzo powolne. Odczu-

wał jakiś irracjonalny lęk przed tym budynkiem. Westchnął. Nie ma sensu się bać. Jest tu 

Paula… może jej matka. I tyle. Właściwie pozostawał jeszcze ojciec, z którym nie miał 

ochoty mieć do czynienia, ale to był warunek. Jeśli chciał ją zobaczyć, musiał wejść do 

domu. Mógł jeszcze zrezygnować, lecz co by to dało? Tęsknota zdwoiłaby się i w końcu 

i tak by tam wrócił. 

 Podszedł bliżej, docierając się pod drzwi. Ostatnio weszli do środka przypadkowo; 

Net popchnął drzwi, gdy się o nie oparł. Może to tylko dzięki Frankowi mogli dostać się do 

środka? Może teraz wejście się nie otworzy? 

 Ponownie położył kres podobnym myślom. To i tak się wydarzy. Nie ma sensu się 

zastanawiać. Wyciągnął powoli rękę i nacisnął klamkę. Zawahał się. 

 Drzwi stały otworem. 
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6. Bez wyjścia. 

 Nika rozejrzała się po pomieszczeniu, do którego właśnie weszła. Nie był to raczej 

przedpokój, a rodzaj salonu. Meble były dość skromne i prawdopodobnie stare, natomiast 

prawdziwy zbiór stanowiły bibeloty na półkach. Tajemnicze figurki, ciężkie noże z ozdob-

nymi rękojeściami, egipskie skarabeusze… Net pewnie stwierdziłby, że współczuje sprzą-

taczce, jednak wątpliwe, że Sara mogła sobie pozwolić na wynajęcie sprzątaczki. 

 – Podróżujesz? – zagaiła Nika, przyglądając się z bliska egipskim figurkom. 

 – Nie… Trochę interesuję się czarną magią i tymi sprawami – rzekła Sara odwrócona 

do niej tyłem. Właśnie zamykała drzwi. Szczęknięcia zamka rozlegały się echem na koryta-

rzu na zewnątrz – dwa szczęknięcia na dole, jedno potężne na górze. Po chwili zwróciła się 

do dziewczyny: 

 – To jakie masz wątpliwości co do Kręgu Niezwykłych? 

 – No… – zawahała się. – Nie znam tam nikogo. Dziwnie bym się czuła wyjawiając 

swoje sekrety zupełnie obcym ludziom. Do tej pory o telekinezie wiedziały praktycznie 

tylko dwie osoby… 

 Lecz Sara ledwie ją słyszała spoza zduszonego szelestu swojego oddechu i walenia 

serca. Zbliżyła się do półki, by nie pokazywać twarzy. Tyle lat praktyki… tyle przygoto-

wań… a ona i tak miała problemy nawet z tym, by nie zdradzić się wyrazem twarzy. Rosną-

ce podniecenie opanowywało ją. To miało się stać tu. Tu, za parę chwil. 

 – … Sara? – dotarło wreszcie do jej uszu. – Dobrze się czujesz? 

 Zadrży jej głos. Dłoń. Przyspieszy oddech, zbledną policzki. Nie da rady ciągnąć tego 

dłużej. Pora działać. 

 Po kryjomu przejechała palcem po ostrzu zabytkowego azteckiego noża. 

 Nikę w jednej chwili opanował niepohamowany strach. Nie wiedziała dokładnie, co 

było przyczyną tej zmiany, więc rozejrzała się szybko po pokoju. Wewnątrz nie było nikogo 

prócz nich dwóch. Czy Sara…? 

 Wtedy jej galopujące myśli nagle zatrzymały się. Poczuła, jak z twarzy odpływa jej 

krew. Adrenalina szykowała ją powoli do działania. Oczy miała utkwione w jedną rzecz, 

która tak ją zszokowała – w srebrną przypinkę do płaszcza. To dlatego nie dała go jej do 

powieszenia. 

 Trzy tryby. One śledziły ją cały czas. 

 Sara odwróciła się i spojrzała prosto na nią. Obie odnalazły w swoich oczach nową 

wiedzę. Wiedzę, co ma się zaraz stać. Nice niespodziewanie mignęła w wyobraźni podobnie 

przerażająca scena – Silver Tower, pięćdziesiąte piętro, roboty modułowe. Oto ich część 

stała przed nią. 

 – Widzę, że już wiesz, co musi się stać – rzekła zimno kobieta z jedną ręką opartą na 

półce. Po kryjomu zaciskała palce na azteckim sztylecie, maskując podniecenie. 

 – Pracujesz dla niego… – wyszeptała Nika, wstając z taniego fotela i cofając się 

w kierunku ściany. 



Krąg Niezwykłych | 121  

 

 – Pracowałam cały czas. 

 Lodowate oczy przykuły spojrzenie dziewczyny, sprawiając, że przeszedł ją dreszcz. 

 Net, z duszą na ramieniu, podążał cicho śladami robota. Było to jedno z najdziwniej-

szych urządzeń śledzących, jakie widział, miało bowiem kształt… małego pieska. Ciemne 

obiektywy kamer całkiem nieźle udawały prawdziwe oczy, ale sztywny, uniesiony w górę 

ogon był co najmniej nienaturalny. Mimo to ludzie wcale nie zwracali uwagi na małe drep-

czące zwierzątko. 

 Nagle robot zatrzymał się. Net zrobił dokładnie to samo, to znaczy to samo tylko 

w początkowej fazie, bo potem z rozpędem wskoczył za niski murek i prawie przewrócił się 

w rozlaną kałużę mleka. Wystawił czubek głowy nad murek, nie widząc komizmu sytuacji. 

Dostrzegł go tylko Manfred, obserwujący całą akcję swoimi kamerami, niestety nie mógł 

się nim z nikim podzielić. 

 Piesek rozejrzał się czujnie, lecz wcale nie szukał prześladowcy. Zamiast tego uniósł 

nogę… i zrobił siusiu u podstawy jakiegoś słupa. Net wytrzeszczył oczy. Przez chwilę po-

myślał, że po drodze pomylił psy, ale tak naprawdę w to nie wierzył, bowiem nie odrywał 

od malucha oczu. Hm… To przynajmniej tłumaczyło złoty płyn. Jednak niemożliwym było, 

żeby był to tylko element kamuflażu. Konstruktor prędzej pomyślałby o bardziej elastycz-

nym ogonie, niż imitowaniu robienia kupy. A więc… to idiotyczne, ale siusianie musiało 

mieć jakiś wyższy cel. 

 Robot opuścił nogę i podreptał dalej na wyłożonych tłumiącym kroki materiałem 

nóżkach. Net błyskawicznie wyszedł ze swojej kryjówki, masując siniak na udzie. Trzeba 

było się tak nie rzucać. I tak ledwo powstrzymywał się przed przekradaniem się i przygar-

bianiem, które zwracałyby uwagę. 

 Ponieważ jego cel szedł wolno, chłopak uznał, że może dokładniej przyjrzeć się 

utworzonej kałuży. Krzywiąc się, pochylił się nad nią, by poczuć zapach. Kilku przechod-

niów spojrzało na niego ze zdumieniem, ale nikt nie zdobył się na większą reakcję. Pachnia-

ło… dziwnie. Zupełnie nie jak… to, na co wyglądało. Właściwie zapach ten składał się 

z dużej ilości skomponowanych razem nut. Czemu to mogło służyć? 

 Nie miał jednak zbyt dużo czasu na zastanowienie, gdyż pies zaczynał się oddalać. 

Net wstał i popędził za drobną figurką. Skręciła za róg. Chyba. Chłopak z poślizgiem zakrę-

cił i… Czołowo się z kimś zderzył. Z impetem odleciał do tyłu. 

 – To ty! – usłyszał. Niestety rozpoznał głos Geralda. Musiał się napatoczyć? 

 – Może mógłbyś uważać? – Gerald otrzepał się odrobinę zbyt zamaszyście.  

 – Nie gadam z niczym poniżej ssaków naczelnych – warknął Net, teraz już rozciera-

jąc równocześnie i biodro, i czoło. Wtedy przypomniał sobie o swoim zadaniu i zbladł. Za-

raz zgubi swój cel! 

 Gerald nie pozostał obojętny na minę chłopaka. 

 – O, teraz to ty się boisz, jak widzę – zadrwił. 

 – Mogę ci jeszcze raz kiedyś przywalić, skoro się prosisz, ale teraz zejdź mi z drogi, 
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jednokomórkowcu – silił się na spokojny ton. Gerald wziął jego obawy za strach przed star-

ciem z nim, lecz nie było czasu, żeby go uświadomić. 

 – Myślę, że tym razem to ty byś oberwał. 

 – Spadaj! Ten pies… 

 – Nie gadaj mi o psie! To sprawa między tobą a… 

 Net nie słuchał dalej, tylko stanowczo i nazbyt brutalnie, jak na to, co miał zrobić, 

odepchnął go na bok. Gerald z impetem zderzył się ze ścianą. 

 – Ty…! Jeśli podrą mi się przez ciebie spodnie, to za nie płacisz!!! – słychać było 

wołanie za netowymi plecami, ale on już tego nie słuchał. Bał się, ze zgubił raz na zawsze 

trop psobota. Na szczęście jednaj robocik nie poruszał się zbyt sprawnie, dogonił go więc 

przecznicę dalej. Coraz bardziej oddalał się od cywilizacji, zagłębiając się w ponure, 

mroczne uliczki zamieszkane  przez bezdomnych. Nagle Net skręcił po raz wtóry i… stanął 

w pustym zaułku. Nie było tam nikogo i niczego, a sądząc po sprawności robota, nie mógł 

on tak szybko się schować. 

 – Reksio? – bąknął zdezorientowany Net. Chciał wyszeptać „cip, cip”, ale przypo-

mniał sobie, że tak się woła kury. „Kici, kici” z kolei było zarezerwowane dla kotów. Jak 

się woła psy? Z naciskiem na psy– roboty? 

 – Wlazłeś tu – z pretensją w głosie mówił chłopak. – Psy nie latają, jakbyś nie wie-

dział. Chyba że to kolejne niedopatrzenie konstruktora… 

 Tak mrucząc, obszedł zaułek wzdłuż i wszerz. Wreszcie oparł się poirytowany 

o ścianę z cegieł. 

 – Świetnie! – zawołał. – Tak uratowałem honor. Pójdę jutro do Felixa i powiem mu: 

sorry, że nie mam zdjęć robota, ale z jakiegoś dziwnego powodu wszamała go ściana… 

 Wtedy rozległ się szum i cegły pod jego dłonią poruszyły się. 

 – Żartowałem! – zapewnił od razu. – Ściany nie wszamują! Nie wszamują! Co… nie? 

 Stał przed wejściem, którego jeszcze przed chwilą nie było. 

 Felix wszedł do ciemnego, ponurego wnętrza pamiętając o zablokowaniu drzwi. Jego 

uwagę przykuło coś dziwnego, a raczej brak czegoś dziwnego – komoda z popiersiem stała 

w najlepsze pod ścianą, a przecież przewróciła się podczas ich pierwszej wizyty w tym do-

mu… Chłopak podszedł bliżej, jak zwykle czując, że ciekawość przełamuje strach. Wszyst-

kie nogi mebla całe, żadnych śladów zniszczeń. Czyżby to było tylko złudzenie, jak drzwi 

308 i pół? 

 Poza tym wydawało się, ze wszystko jest w porządku. Każda powierzchnia była po-

kryta cieniutką warstwą kurzu. Panowała głucha cisza, aż dzwoniło w uszach. 

 Nie wiedząc, gdzie najpierw się udać, wszedł na górę. W tym miejscu wszystko zda-

wało się trwać niezmiennie poza czasem, dryfować miedzy wymiarami. Nic się nie zmieni-

ło. Żadnych śladów czyjejkolwiek obecności. 

 Felix postanowił odwiedzić najpierw pokój Glorii – było prawdopodobne, że dziew-

czyna będzie właśnie tam. Dywan tłumił odgłos kroków. Drzwi leciutko zaskrzypiały przy 
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otwieraniu. Chłopak tylko lekko je popchnął, w przejęciu stojąc bez ruchu. 

 Pusto. Z jednej strony go to zmartwiło, a jednak odetchnął. Rozejrzał się. Tu też żad-

nych śladów niedawnej bytności ludzi. Półki z książkami, biureczko i łóżko były w takim 

samym stanie, co ostatnio. Podszedł bliżej i dopiero wtedy dostrzegł, że mimo to coś się nie 

zgadza. 

 Po pierwsze, przybrudzona firanka lekko falowała przy uchylonym oknie. Każde 

okno na pewno było zamknięte ostatnim razem, ponieważ sprawdzili je, gdy próbowali się 

wydostać. Nie było wątpliwości, że to się zmieniło – świeże powietrze wypierało zapach 

kurzu. Poza tym grzbiety książek na jednej z półek przecinała wyraźna, cienka smuga, jakby 

niezdecydowany czytelnik przejechał po tomach palcem, zastanawiając się, co też wybrać. 

Pomiędzy dwoma woluminami widniała ciemna szpara. Felix zastanowił się, czy ostatnio 

też brakowało jakiejś książki, ale nie mógł sobie przypomnieć. Oczywiście smuga musiała 

być zrobiona niedawno – inaczej zostałaby pokryta kolejną warstwą pyłu. 

 Właściwie pragnął jeszcze dłużej rozejrzeć się w pokoju Pauli, lecz wiedział, że ni-

czego w ten sposób nie zdziała. Już prawie przywykł do dziwnych zdarzeń i sytuacji kom-

pletnie nierealnych, więc i tym razem tak bardzo się tym nie przejął. Wyszedł na korytarz. 

 Przelotnie obejrzał właściwie wszystkie inne pomieszczenia, niczego nie znajdując. 

Wrócił więc do hallu. Robiło się coraz ciemniej. Nacisnął włącznik światła. Zgodnie z jego 

przewidywaniami, nic się nie wydarzyło. Trudno, ciemność jeszcze nie była na tyle nie-

przenikniona, by nie dawało się w niej poruszać. 

 Z bijącym sercem stanął przed ostatnim pomieszczeniem do sprawdzenia – pseudo–

salonem. Paula gdzieś musiała być, a skoro do tej pory jej nie spotkał… to będzie właśnie 

tu. Po raz pierwszy tak mocno się zawahał przed naciśnięciem klamki. Co jej powie, kiedy 

już ją zobaczy? Dlaczego tak naprawdę jej szukał? Jak to będzie znów ją ujrzeć poza snem? 

 Chyba, że to był sen. Felixem wstrząsnęło to podejrzenie. Nie, rzeczywistość, zdecy-

dowanie rzeczywistość. Dla pewności uszczypnął się w rękę, chociaż uważał, że nie ma to 

najmniejszego sensu. 

 Dobrze, dość myślenia, powiedział sobie w duchu. Czas iść. 

 Wziął głęboki wdech i pchnął drzwi do salonu. 

 – Jednej rzeczy nie mogę zrozumieć – wykrztusiła Nika. – Dlaczego Morten nie za-

mieszkał w tym ciele, skoro zrobił tak ostatnim razem? Gdzie teraz jest? 

 Po części chciała grać na zwłokę, po części rzeczywiście była ciekawa. Zastanawiała 

się przy tym gorączkowo, co może jeszcze zrobić, by się uratować. Dyskretnie rozglądała 

się na boki, analizując budowę mieszkania. Mogłaby może wziąć jakąś wazę lub nóż i się 

obronić, ale jak potem uciec? Nie miała klucza. Oba zamki były zamknięte. A okna? Co 

z oknami? Zerknęła w bok.  Niczym nieosłonięta, zwyczajna szyba. Mieszkanie nie było aż 

tak wysoko, może na pierwszym piętrze. Czy dałaby radę wyskoczyć? 

 – Szyby są kuloodporne – przerwała jej rozmyślania Sara. – A teraz zajmijmy się 

twoim pytaniem… Widzę, że wciąż sądzisz, że jestem robotem. Jak możesz być taka nie-
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domyślna? 

 – Ale jak? – Nika zacisnęła palce na oparciu fotela. – Przecież poznaję cię. Walczyłaś 

z nami w Silver Tower… 

 – Dziewczyno, pracowałam dla Mortena od samego początku, ale nie jako robot. 

W dowód wdzięczności i zaufania po prostu zyskałam swojego sobowtóra. 

 Teraz wszystko wydawało się oczywiste. Ona była tylko pierwowzorem, wierną 

podwładną, która zgodziła się użyczyć swojego wyglądu. A jednak nie wszystko było wciąż 

jasne. 

 – Jak to się stało, że przyjęto cię do Kręgu Niezwykłych? – dziewczyna bardzo stara-

ła się, żeby nie drżał jej głos, lecz nie było to łatwe. Przeczucia zawsze potęgowały towa-

rzyszące jej emocje. 

 – To proste – kobieta wydawała się opanowana, choć i ona toczyła wewnętrzna walkę 

z własnymi uczuciami. – Mam moc. A kto by nie pomógł biednej dziewczynie, która nie 

potrafi nad nią panować…? 

 – Dlaczego ty? Dlaczego właśnie nie roboty? 

 – To też jest proste. Roboty w tej sprawie okazały się bardziej wadliwe, niż ludzie. 

Nic nie zastąpi instynktu i ostrzeżeń podświadomości. Poza tym… maszynom ciężko kon-

kurować z telekinezą. 

 Choć nie było tego widać, Sara była na skraju wytrzymałości psychicznej. Nie potra-

fiła dłużej zwlekać. 

 – Koniec gadania – syknęła, chwytając nóż. – Moim zadaniem było cię zlikwidować 

i mam zamiar to zrobić. 

 Nika, przerażona, zerwała się z fotela. Teraz wszystkie jej myśli stały się chaotyczne, 

nieuporządkowane. Pomysły przeskakiwały w jej głowie niczym klatki starego filmu; ulot-

ne, krótkie, bezużyteczne. Nie mogłaby nawet krzyknąć, tak miała ściśnięte gardło. 

 Sara uniosła dłoń, wreszcie ukazując stary nóż. W tym momencie obie obecne poczu-

ły jakby gwałtowną zmianę ciśnienia i dziwne drganie powietrza. 

 Ostrze drgnęło, po czym rozpadło się na kawałki. 

 Net słyszał echo swoich kroków w ciemnym, wilgotnym tunelu, który obniżał się 

coraz bardziej. A obiecywał sobie, że już nigdy nie wejdzie do żadnych kanałów ani pod-

ziemi… Dlaczego on? 

 Starał się stąpać powoli, a jednak na tyle szybko, by nie zgubić drogi. Widział przed 

sobą zarys mechanicznego pieska w świetle jego lampek. Cichy stukot miał rytm iście ma-

szynowy. 

 Nagle zrobiło się ciemno, jedyne źródło światła gdzieś zniknęło. Chłopak zatrzymał 

się, mając wrażenie, że przed nim znajduje się ściana. Ciemności były nieprzeniknione. 

 Wyciągnął przed siebie ręce. O dziwo, nie natrafił na żadną przeszkodę. Postąpił więc 

kilka kroków naprzód. Nic. Jednak wtedy przyszła mu do głowy straszna myśl. A co, jeśli 

robot po prostu wyłączył lampę, bo zorientował się, że ktoś za nim idzie? W tej sytuacji sam 
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powinien stać nieruchomo. 

 Chwilę się nie ruszał, lecz szybko mu się znudziło. Ile można tak czekać? Przełamał 

strach i ruszył do przodu, machając w powietrzu rękami. Latarki i tak by teraz nie znalazł. 

Jego dłonie niespodziewanie wyczuły coś zimnego i twardego. Skała. Albo beton. Pomacał 

chwilę przeszkodę, szukając przejścia. Jest. 

 Szedł dalej, polegając jedynie na swoim dotyku. Wyjątkowo nie przeszło mu przez 

myśl, by się wrócić. Miał ochotę mruczeć do siebie jakieś uwagi, lecz i od tego się po-

wstrzymał, by nikt go nie wykrył. 

 Kilka załomów korytarza dalej dostrzegł wreszcie światło. Jasny prostokąt oświetlał 

podłogę z boku. A więc to tu. Tu coś było. Baza? 

 Net wychylił się ostrożnie. Minął moment, zanim jego oczy przyzwyczaiły się do 

intensywnego oświetlenia. Potem już mógł je wytrzeszczyć. 

 Stał u wejścia do gigantycznej hali o kopulastym sklepieniu, na którym zawieszono 

co najmniej kilka reflektorów, jednak nie to było najdziwniejsze. To wyposażenie robiło 

największe wrażenie. Po pomieszczeniu przechadzało się co najmniej kilkanaście podob-

nych piesków. Pod ścianą umieszczono wielkie urządzenie, prawdopodobnie superkompu-

ter, z którego dochodziło ciągłe buczenie. Przewody walałyby się po kątach, gdyby tylko 

sala miała jakieś kąty; można więc powiedzieć, że walały się po podłodze. Po bokach moż-

na było dostrzec jakieś jeszcze potężniejsze maszyny i ich części. Pieski były tylko zwia-

dowcami. 

 Net gapił się jak jeden z robocików podchodzi do drugiego i bardzo naturalnym ru-

chem udaje, że go obwąchuje. To już była przesada. Przecież tu nikt ich nie obserwował… 

Skoro to nie był tylko kamuflaż, to faktycznie musiało to mieć jakiś cel. Ale jaki? Może 

porozumiewanie za pomocą zapachów? 

 Chłopak skulił się, gdy usłyszał koło siebie głośne dźwięki, jakby tupanie czegoś 

dużego. Nie pomylił się – to coś właśnie przechodziło obok. Robot. Prawdziwy, wielki ro-

bot. Miał może z pięć metrów wysokości. Był zbudowany z ciemnych części, które zapew-

ne dobrze maskowały go w podziemiach. Netowi włosy stanęły dęba. Nie mógł tam siedzieć 

wiecznie. Mógł co prawda wrócić, lecz chciał się dowiedzieć, co jest jeszcze dalej. Tunel 

bowiem nie kończył się w hali, tylko przecinał ją i znów zanurzał się w ciemnościach. Tyl-

ko jak dostać się tam niezauważonym? 

 Net rozejrzał się i dostrzegł to, czego szukał – korytarz, którym tu dotarł, kończył się 

wnęką, z której łatwo można było prześlizgnąć się do komputera. A tam już prawie z górki 

– maszyna nie dotykała całkowicie ściany, gdyż miała ona kształt łuku. Dzięki temu po-

wstała w miarę szeroka szpara do przeciśnięcia się przez prawie całą długość hali. 

 Net, nie tracąc czasu na zaczęcie się bać, skoczył ku wnęce. Udało się, nikt go nie 

zauważył. Szedł cicho ukryty za obudową superkomputera, gdy zaczęło go coś zastanawiać. 

Czy tu właśnie ukryty był Morten? Gdzieś w tym pudle? 

 Popukał w nie lekko. Dziwne uczucie – znajdować się tak blisko wroga, gdy on o tym 

nie wie. Gdyby coś wymyślić, może dałoby się go unicestwić raz na zawsze… Tak, na 
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przykład gdyby mieć trotyl. I pewność, że nigdzie nie ma kopii zapasowych. 

 Ponieważ Net nie miał żadnej z tych rzeczy, ruszył dalej swoimi cichymi kroczkami. 

Komputer składał się z wielu części, co jakiś czas mógł więc obserwować, co się dzieje na 

hali. W połowie drogi dostrzegł coś, co go zainteresowało. Po przeciwnej stronie pomiesz-

czenia zobaczył dziwny stos części, zebranych na kilka stert. Dopiero po chwili zorientował 

się, że to nie stos części, a częściowo rozebrany robot. Najgorsze było to, że maszyna wyda-

ła mu się znajoma. Przełknął ślinę. Niektóre mechanizmy były całkiem spalone lub zgnie-

cione. Po podłodze walały się śrubki.  

 Leżał tam Bazyliszek. 

 Felix stał zawiedziony na środku pracowni, w którą przekształcono salon. Nie licząc 

porozrzucanych części i narzędzi, była pusta. Odrobina czerwonego światła wpadała przez 

okna w ścianach i kopułę, docierały tu też światła miasta, przytłumione licznymi zaroślami. 

 I co teraz? Plan B nie istniał. Gdyby Paula tu była, nie musiałby istnieć. Czy to ozna-

cza…? Czy to może znaczyć, że odeszła? Bez pożegnania, bez powiadomienia go o tym? 

 To go przerażało, nie był pewien, dlaczego. 

 Tak czy inaczej, to koniec. Już nie miał pomysłów, gdzie mógłby jej szukać. I znów 

to uczucie, jakby nie zjawiła się na umówionym spotkaniu, a przecież, jak już sobie powie-

dział, niczego mu nigdy nie obiecywała. Pamiętał bardzo dobrze, jak kiedyś nie dała mu 

swojego numeru telefonu z prostej przyczyny, że telefonu nie miała. Powiedziała mu wtedy 

„jeszcze się spotkamy”. Zrobiła to z taką pewnością… Żałował, że i on jej nie miał. 

 Odwrócił się przygarbiony, by odejść. Nagle usłyszał za sobą tajemniczy szelest. 

Tknięty przeczuciem, spojrzał za siebie. 

 Ciemnowłosa dziewczyna siedziała na schodach, jakby nie ruszała się z miejsca od 

wielu godzin. Przerzucała wolno pożółkłe strony trzymanej na kolanach książki. Odgarnęła 

niemal czarne włosy za ucho. 

 – To jedna z moich ulubionych książek – wyznała, nie odrywając wzroku od liter. – 

Mogłabym ją przeczytać setki razy, a i tak by mi się nie znudziła. 

 Felix stał oniemiały i patrzył na żywy, niepozorny cud. Nie śmiał się na razie ode-

zwać. Paula uniosła głowę i spojrzała mu w oczy. 

 – Prosiłam cię, żebyś tu nie przychodził – rzekła półgłosem. Udało mu się ruszyć 

skamieniałymi nogami. Zbliżył się do niej nieśmiało, wbijając wzrok w swoje buty. 

 – To nie pierwszy raz – mruknął cicho, prawie czując ciężar poczucia winy. Za co? 

 Gdy dziewczyna długo się nie odzywała, uniósł spojrzenie. Dopiero teraz spostrzegł, 

że ciemne oczy dziewczyny wypełnione są łzami. 

 – Paula! – zawołał zdumiony, wyłamując nogi z nieruchomej pozycji. Przysiadł obok 

niej, przeszedłszy przez całą szerokość salonu. Jeszcze nigdy nie widział jej płaczącej. 

 – Nie jesteście tu bezpieczni – szeptała, ocierając oczy. Felix  z przyzwyczajenia wy-

ciągnął zawsze noszone przy sobie chusteczki i podał jej jedną. Spojrzała na niego 

z wdzięcznością, uśmiechając się przez łzy. Wytarła twarz, nie zmieniło to jednak jej na-
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stawienia. 

 – Musisz jak najszybciej stąd odejść – powiedziała bardziej stanowczo, popychając 

go lekko, by wstał razem z nią. Zrobił to, ale nie odszedł ani na pół kroku. Książka o zielo-

nej okładce upadła na podłogę, wzbijając kurz i wyginając się. 

 – Dlaczego? – spytał. Nie po to tyle jej szukał, żeby teraz dać się wypędzić po kilku 

zdaniach. 

 – Nie chcę, żeby coś ci się… 

 Nie dokończyła. Obejrzała się w bok. Spojrzenie Felixa podążyło za jej. W powietrze 

wzbijały się coraz to nowe tumany kurzu, z pewnością nie związane w upadkiem tomu. 

Dziwnym sposobem we wnętrzu domu pojawił się wiatr. Najbliższe śrubki, wkrętki i śrubo-

kręty zadrgały. 

 Chłopak odwrócił głowę znów w stronę Pauli, lecz nie było jej obok niego. W ogóle 

nigdzie jej nie było. Zniknęła, ale zapewne nie w ten sposób, że dałoby się tego zarejestro-

wać – nawet gdyby uparcie się w nią wpatrywać, nie dostrzegłoby się tego momentu. 

 – Paula? – rzucił Felix w pustkę. Wiatr rozwiał mu włosy. Sprzęty zaczęły unosić się 

ponad ziemię. Chłopak wiedział już, co się szykuje, ale nie chciał się ruszyć. Rozpaczliwie 

rozglądał się za dziewczyną, której przecież nie mógł zobaczyć. 

 Dopiero, gdy w świetle wpadającym przez kopułę można było zobaczyć całą postać, 

drgnął i rzucił się do ucieczki. Wichura podążała za nim. Raz po raz potykał się o coś 

w ciemności, oglądał się za siebie, pędził najszybciej, jak umiał. Poczuł, że wokół niego 

unoszą się kolejne sprzęty. Poddawały się działaniu wiatru, jakby były ze styropianu. 

 Wreszcie bardziej wyczuł, niż zobaczył, drzwi frontowe. Pchnął je mocno, aż uderzy-

ły o ścianę. Mknął z plecakiem przez ogród oziębiony przez noc. Już, już zdawało mu się, 

ze jest wolny, że da radę, gdy poczuł rozchodzący się tępy ból z tyłu głowy. Jak przez mgłę 

dobiegł go odgłos uderzenia, przed oczami zamajaczyły mu powiększające się cienie, po 

czym całkowicie zanurzył się w ciemności. 

 Sara wydała z siebie nieludzki okrzyk i rzuciła w kąt pozostałą rękojeść. Nie zasta-

nawiała się już, jak to zrobi, po prostu rzuciła się na rudowłosą dziewczynę zastygłą w prze-

rażeniu na fotelu. Krzyknąwszy krótko, Nika uskoczyła w bok, uchylając się przed bladymi 

dłońmi. Upadła gwałtownie na stary dywan. Kobieta spojrzała na nią z wściekłością, jednak 

odrobinę ochłonęła. Wyprostowała się, po czym wycedziła lodowato: 

 – Głupia! Nie panujesz jeszcze nad tym. Nie masz mojego doświadczenia! Nie masz 

wiedzy tej starej wróżki! Jak więc chcesz ze mną wygrać? 

 Kolejny, tym razem średniowieczny, ciężki nóż niespodziewanie znalazł się w jej 

ręce. Nika uskoczyła, gdy ta zaatakowała po raz kolejny. Znalazła się teraz pod parapetem. 

Krzyknęła, gdy rozległ się trzask, a na jej głowę posypało się drobne szkło. Kuloodporna 

szyba dosłownie wybuchła. Wiedząc, że ma tylko jedna szansę, dziewczyna z zamkniętymi 

oczami skoczyła w miejsce, gdzie powinien znajdować się wybity otwór. Nie natrafiła na 

przeszkodę. Za sobą usłyszała kolejny wrzask Sary. Ułamek sekundy później poczuła, jak 
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upada ciężko na chodnik pokryty szkłem. Nie patrząc, co robi, rzuciła się do ucieczki, za-

nim jej prześladowczyni mogła ją zlokalizować. 

 Rude loki migały co chwilę w innym miejscu ulicy, to w najgęstszym tłumie, to 

w jakimś pustym zaułku. Zimne powietrze nocy rozwiewało je mocno, targało, skręcało. 

 Nika zatrzymała się dopiero, gdy prawie dusiła się z braku powietrza w płucach. Stała 

przed ceglana ścianą. Oparła się o nią, ciężko dysząc. Zdawało jej się, że ten oddech słyszą 

wszyscy w przechodnie. Przerażenie dopiero z niej odpływało, zastępowane przez szok po 

tym, co się stało. Nie wiedziała, czy Sara ja ściga. Nie wiedziała, czy jest bezpieczna. Nie 

wiedziała, czy Krąg Niezwykłych już o wszystkim  wiedział. Nie wiedziała nawet, gdzie się 

znajduje, chociaż to akurat mogła zmienić. Rozejrzała się. 

 Okolica wydawała jej się znajoma, nie wiedziała jednak, dlaczego. Zdezorientowana, 

ledwie rozróżniała elementy otoczenia. Rzuciła jej się w oczy znajoma kawiarnia. Wtedy 

zrozumiała, gdzie jest oraz że to, o co się opiera, wcale nie jest budynkiem. Oderwała rękę 

od muru. Stała obok bramy do domu Franka Knipszyca. 

 Nie miała już miejsca w głowie na więcej przerażenia, więc zbytnio się tym nie prze-

jęła. Podeszła jednak z ciekawości do prętów bramy, by zajrzeć do środka. W pierwszej 

chwili nie mogła uwierzyć własnym oczom. Jasna postać odcinała się od czerni roślin. 

Chwyciła za pręty. 

 – Felix! Felix! – zawołała półgłosem, jakby bała się, że ktoś ja tu usłyszy i odnajdzie. 

Chłopak nie poruszył się. Twarzy nie mogła zobaczyć, gdyż była zanurzona w trawie, jed-

nak plecak z pewnością był ten sam, czupryna znajoma, a poza tym kto inny mógłby się 

włamywać do tego domu? 

 Nika zacisnęła palce na furtce i pchnęła ją z całej siły. Skupiła się przy tym, przywo-

łując całą swoją wewnętrzna siłę. Po takiej pomocy brama wreszcie ustąpiła z żałosnym 

jękiem. Dziewczyna zatrzasnęła ją za sobą dla bezpieczeństwa i podbiegła do nieruchomego 

przyjaciela. Wyszeptała kilka razy jego imię, lecz znów nie otrzymała odpowiedzi. Prze-

wróciła go na plecy. Nie rozumiała kompletnie, co on tutaj robił sam, ale na szczęście już 

nic nie mogło jej rozproszyć po ostatnich wydarzeniach. 

 Wtedy z przeciwnej części ogrodu dał się słyszeć stłumiony łomot. Zmieniła zdanie – 

to zdecydowanie ją rozproszyło. Skuliła się przy ścianie, ciągnąc za sobą lekko przyjaciela. 

Metaliczny łomot powtórzył się. Zorientowała się, że dobiegał z miniaturowej altanki. Kla-

pa w jej podstawie poruszała się, jakby ktoś pchał ją od środka. Po chwili płyta opadła 

i z cienia zaczęła wynurzać się postać. Nika prawie zacisnęła powieki ze strachu. Po-

wstrzymała się tylko dlatego, by widzieć, co się dzieje. Sylwetka uniosła się niezgrabnie, po 

czym zaczęła się zbliżać. Dziewczyna nie miała już się jak bronić. Nie miała gdzie uciec. 

Zacisnęła pięści w rozpaczy… 

 – Nika? Felix? – rozległo się z ust tajemniczej osoby. Nika przyjrzała się jej uważnie. 

 – Net? – spytała podejrzliwie. 

 – Hej, co wy tu robicie? – Tak, Net z pewnością był Netem. Przykucnął obok. 

 – Dobre pytanie… A ty? 
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 – Długa historia… – chłopak zamilkł. Dopiero teraz zauważył, że coś jest nie tak. – 

Coś jest z Felixem? 

 Nika przypomniała sobie o nieprzytomnym przyjacielu. Przyjrzała mu się uważnie, 

wsłuchując się w jego oddech. 

 – Nie wiem – przyznała. – Dopiero niedawno tu trafiłam. Znalazłam go dokładnie 

w tym miejscu. Aha, i… – zamyśliła się, co jeszcze może na daną chwilę opowiedzieć. Krąg 

Niezwykłych przecież sam w sobie był tajny. – Hm… Ściga mnie taka szurnięta kobieta, 

która pracuje dla Mortena. Pozowała mu w dodatku do robotów modułowych, więc wygląda 

jak ta… 

 – Kobieta– automat – dokończył. 

 – Skąd wiesz? 

 – Też ją wcześniej spotkałem. To… dość dziwne, bo widzisz… 

 Nie zastanawiając się nad tym, w końcu opowiedział jej prawie wszystko, co do tej 

pory odkrył. 

 – I ta klapa… – zastanowiła się Nika – to była właśnie… ta klapa? – wskazała głową 

na altankę. 

 – Tak. Tunel dochodził aż tu. Wygląda na to, że roboty myślały, że są same i nie-

chcący właściwie załatwiły Annę Knipszyc. 

 – To okropne – szepnęła. 

 Wtedy poczuła jakiś ruch obok siebie. Felix podniósł się lekko na łokciu i spojrzał na 

nich. 

 – Rany… – jęknął, masując sobie tył głowy. – Nika? Net? Skąd wy się tu…? 

 – Długa historia – odpowiedzieli równocześnie. 

 – Jak się czujesz? – spytała z troską Nika. – Co się stało? 

 – Właściwie… Nie jestem pewny. Chyba trochę oberwałem od ducha Franka Knip-

szyca… 

 – Oberwałeś od ducha? – zdziwił się Net. – Ty to masz… zaraz, zaraz… Ducha? Że 

niby on tu ciągle… jakby… jest? 

 Kiwnięcie głową wytrąciło go z równowagi. Wstał. 

 – Mam pomysł – rzekł. – To może wszyscy się stąd quitniemy, a potem będziemy 

sobie… 

 Przerwał mu donośny huk od strony wejścia. Trzy głowy obejrzały się równocześnie. 

Zobaczyli, jak Sara usiłuje rozwalić bramę… siłą woli. Najgorsze było to, że jej się udawa-

ło. Sekundy dzieliły ja od dostania się do środka. 

 Nikę przeszedł dreszcz. Ona również wstała. 

 – Szybko! Musimy stąd zwiewać, zanim jej się uda! 

 – Kto to jest? – spytał zdezorientowany Felix, ale posłusznie wstał z pomocą przyja-

ciół. 

 – W skrócie, psychopatka Mortena – wyjaśnił Net. Chciał rzucić się na najbliższy 

mur, ale Felix go powstrzymał. 
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 – Wtedy na pewno nas złapie – oznajmił. – Musimy wejść… 

 – Chyba nie do domu? – chłopak zbladł. 

 – …do domu. 

 Przed dalszą dyskusja powstrzymały ich dźwięki giętego metalu. Rzucili się w stronę 

drzwi frontowych, nie oglądając się nawet, czy Sarze udało się dostać się do środka. Gdy 

drzwi trzasnęły za nimi, znieruchomieli, oparci o nie. Próbowali przebić się przez odgłosy 

swoich przyspieszonych oddechów i usłyszeć coś z zewnątrz. Względną ciszę pierwszy 

przełamał Felix. 

 – Wiecie co? – szepnął. – Odnoszę takie wrażenie… że ten duch z jakiegoś powodu 

jest wkurzony. 

 – To prawdopodobne… – bąknął Net, przezornie zamykając oczy. – Bo widzisz, kie-

dy byłem w podziemiach, których to sprawę chętnie wytłuszczę ci później, znalazłem naszą 

starą kumpelę w kawałkach. Mama na myśli Annę Knipszyc. 

 – Że co?! – zawołał zszokowany chłopak. 

 – Nie mam zbytniej ochoty teraz więcej o tym gadać, ale zadam głupie pytanie co do 

twojego spostrzeżenia – dlaczego teraz o tym mówisz? 

 Felix zrezygnował z dalszych pytań i wskazał mu porozrzucane sprzęty, które same 

przywędrowały tu z salonu. Nie byłoby to nawet takie straszne, gdyby nie to, że dygotały 

lekko, jakby drżała pod nimi ziemia. 

 – Kuleczka zamszowa… – jęknął Net. – Twoje milczenie jest tak wymowne, że nie 

otworzę chyba oczu… 

 Za nimi rozległ się kolejny huk. Drzwi drgnęły. Ktoś próbował je sforsować. 

 – Chodu! – zawołała Nika. Wszystko zaczęło się dziać bardzo szybko. Net z wrażenia 

zapomniał, ze miał nie otwierać oczu, wpadł na Felixa, Nika pociągnęła ich obu za sobą. 

Biegli przed siebie bez zastanowienia, byle dalej od przerażających odgłosów za ich pleca-

mi. W kilka sekund pokonali schody. Ich kroki tłumił gruby dywan, nie mógł on jednak 

zagłuszyć dyszenia. W pewnym momencie doszedł ich łomot głośniejszy od poprzednich. 

Drzwi, zbyt mocne, by mogli je sforsować przy swojej pierwszej wizycie tu, wyleciały 

z zawiasów. 

 Net wykręcał szyję, byle tylko upewnić się, że jest dostatecznie daleko od niebezpie-

czeństwa. Wtedy uderzył w cos przed sobą. Drzwi od jednego z pokoi, do tej pory zamknię-

te, otwarły się jakby specjalnie po to, by w nie uderzył. Trzymając się za obolały policzek, 

pobiegł dalej. 

 – Kto by pomyślał, że drzwi mogą mieć poczucie humoru! – rzucił do przyjaciół. 

 – To nie drzwi… – wydyszał Felix. – To… właściwie już nie wiem, kto… 

 Brakowało mu tchu, więc nie mógł kontynuować swojego wywodu, zresztą i tak 

w tym momencie lampa, którą właśnie minęli, zabłysła niesamowitym światłem, po czym 

wybuchła, rozsiewając drobniutkie kawałki szkła po całym korytarzu. Odruchowo cała trój-

ka rzuciła się płasko na podłogę. Skulili się w jednym miejscu. Zdawało im się, ze cały dom 

ożywa i chce ich zniszczyć. 
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 Pierwsza otrzeźwiała Nika. Rozejrzała się. Kroki Sary były coraz bliższe, więc 

dziewczyna nakazała chłopakom wstać i ruszyła dalej korytarzem. W pierwszej chwili pró-

bowali zachowywać się cicho, lecz byli tak spanikowani, że nie potrafili. Za moment znów 

biegli. 

 Wtedy poczuli, że coś jest nie tak. Wyciągali nogi z całych sił, a jednak nie poruszali 

się. Zorientowali się, że dywan usuwa się spod ich nóg. 

 – Na boki! – zawołał Felix. Zrobił to w samą porę, bo zaraz potem materiał jakby 

wierzgnął i zniknął w ciemności za nimi. 

 Sara upadła na kolana, gdy ujrzała pustą wykładzinę. Zacisnęła pięści. Miała coraz 

mniej sił, bo zużywała ich dużo na moc, lecz wiedziała, że nie może się poddać. Dostanie ją. 

Takie miała zadanie. Jeśli zabije całą trójkę, będzie jeszcze lepiej. Zacisnąwszy zęby, pod-

niosła się i na nowo ruszyła w pościg. 

 Przyjaciołom zdawało się wcześniej, że korytarz nie ma końca, lecz ten wreszcie 

nadszedł. Zaczęli hamować. Nie mieli jak się wydostać, tak, jak ostatnio, tyle że ostatnio nie 

goniła ich rozszalała psychopatka. 

 Wtedy Felix przypomniał sobie o otwartym oknie w pokoju Glorii. Miał wątpliwości, 

czy nie było to złudzenie, lecz mimo to krzyknął: 

 – W prawo! 

 Net, spanikowany, skręcił w przeciwną stronę, niż przyjaciele, na szczęście przypo-

mniano mu okrzykami, gdzie jest prawa strona. 

 Zatrzasnęli za sobą drzwi. Nie było czasu na zastanawianie się – nie wiedzieli, gdzie 

znajduje się ich prześladowczyni, a poza tym duch Knipszyca mógł ich dopaść wszędzie. 

 Felix nie mógł uwierzyć własnym oczom – było, okno było uchylone! Miał wrażenie, 

że to dar od Pauli, a nie tylko prezent od losu, nie tracił jednak czasu na przemyślenia. 

Czym prędzej otworzył okno na całą szerokość. Wyjrzał. 

 – W porządku – oznajmił, siląc się na spokój. – Możecie iść. 

 Net spojrzał ze skrywaną niechęcią na Nikę z zamiarem przepuszczenia jej. 

 – Mam spódniczkę! – zawołała i wzruszyła ramionami. Próbował nie dać po sobie 

poznać, że go to uszczęśliwiło. Nie patrząc w dół, wdrapał się na parapet. Już chciał się 

puścić i skoczyć, gdy nagle eksplodowały szyby w parterowych oknach. Wyleciały przez 

nie przeróżne sprzęty, jakby pchała je jakaś fala uderzeniowa. 

 – Ja pierpraszam! – rozległ się okrzyk Neta. Felix i Nika wyjrzeli. Chłopak, zamiast 

schodzić w dół, właśnie wspinał się po rynnie na niedaleki dach. 

 – Net! – krzyknęli równocześnie, ale w tym momencie usłyszeli za sobą trzaski. 

 – Już tu jest – rzekła cicho Nika, po czym popchnęła przyjaciela w stronę okna. – Idź 

pierwszy. 

 Felix miał na końcu języka kilka pytań, lecz postanowił, że może je zadać później, 

jednak gdy stanął na parapecie i chwycił się rynny, do swojej listy dopisał jeszcze jedno: iść 

w górę, czy w dół? Chwilę się wahał, rozglądając się. Nie było czasu na rozważania. Podjął 

decyzję. Złapał się ramy okiennej i podciągnął się do góry za Netem. 
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 Nika wyszła jako ostatnia. Gdy wspinała się na parapet, poczuła ucisk na kostce. 

Krzyknęła, widząc wpatrzone w nią wściekłe, pełne szaleństwa oczy. 

 – O, nie! – warknęła Sara, ciągnąc ją ku sobie. Dziewczyna upadła. Na chwilę 

wszystko zawirowało. Gdy mogła już coś zobaczyć, dostrzegła z przerażeniem, że wisi 

głową w dół nad ogrodem. 

 – Nika! – usłyszała okrzyki przyjaciół z góry. Chciała zwrócić ku nim głowę, chciała 

jak najszybciej się przy nich znaleźć, jednak poczuła palce coraz mocniej wpijające się w jej 

kostkę, próbujące wciągnąć ją do domu. 

 Przerażona, kopnęła na oślep wolną nogą. Trafiła, lecz uścisk nie osłabł. Coraz bar-

dziej traciła nadzieję i opanowywała ją rozpacz. W panice zdecydowała się na ostateczność. 

Zacisnęła powieki, skupiając się. Potężny regał na książki w pokoju zwalił się, uderzając 

Sarę. Wtedy noga Niki trafiła ją jeszcze raz i jej palce przypadkowo rozluźniły się. Była 

wolna! 

 Felix i Net wychylili się ostrożnie z dachu, by zobaczyć, co działo się z przyjaciółką, 

i w miarę możliwości jej pomóc. Możliwości nie było jednak zbyt wiele, ucieszyli się więc, 

gdy cała i zdrowa wspięła się do nich. Dyszała ciężko. Użycie mocy kosztowało ją sporo 

energii. 

 – Mała, ja tu prawie ducha wyzionąłem… – jęknął Net, wspierając się o nią. Rzeczy-

wiście, to on bardziej wyglądał, jakby przeszedł to, co ona. 

 – Powinieneś wziąć na wstrzymanie, duży – uśmiechnęła się do niego słabo, jakby 

już było po wszystkim. Pocałowała go lekko. Miała nadzieję, że nie będzie więcej potrzeby 

interweniowania telekinezą, bo nie miała już na to siły.  

 Do rzeczywistości przywołał ich odgłos wybijanej szyby. Odruchowo spojrzeli w dół. 

 – Knipszyc chyba powziął sobie za cel zdemolować cała chałupę – stwierdził dużo 

spokojniej niż wcześniej Net. – Myślicie, że była ubezpieczona? 

 – Nie ma czasu – rzekł Felix i zabrał się za wyciąganie czegoś z plecaka. 

 – Opcja „quit”? 

 – Opcja „quit”. 

 – Super, quitnijmy to razem. 

 Chłopak wyjął znajomy zwój liny, zakończony kotwiczką. 

 – Może uda nam się zejść niepostrzeżenie – zaczął objaśniać. – A potem musieliby-

śmy szybko biec do muru i… 

 – Felix! – przerwał mu okrzyk Niki. Zdumiony, podążył za jej wzrokiem. Na drugi 

koniec dachu właśnie wdrapywała się smukła postać. Na szczęście była od nich oddzielona 

salonową kopułą, lecz i tak nie mieli wiele czasu. 

 – Dobra, to odpada – mruknął chłopak, nie chowając jednak liny. Zamiast tego rozej-

rzał się, po czym rzucił kotwiczkę w, zdawać by się mogło, losowy punkt w powietrzu. 

 – Co ty…? – zaczął Net, lecz przyjaciel uciszył go gestem. Wszyscy zebrali się wokół 

niego. Kotwiczka zahaczyła o gruba gałąź jednego z największych drzew w całym ogrodzie. 

Felix pociągnął dla pewności. 
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 – Dobra – mówił tak szybko, że trudno go było zrozumieć. – Złapcie się mocno. Naj-

lepiej owińcie sobie linę raz wokół dłoni… – sam zrobił to ze swoimi. – O tak. Na trzy od-

pychamy się i lecimy. Potem złapiemy się nogami muru, powinniśmy dosięgnąć… 

 – Oszalałeś? – zapytał Net z wytrzeszczonymi oczyma. Spoglądał to na kąt, jaki two-

rzyła lina z pionem, to na Sarę wspinającą się w szybkim tempie na kopułę. 

 – Masz lepszy pomysł? 

 – Ja piórkuję, chciałbym powiedzieć, że tak… 

 Nie tracąc czasu, pozostała dwójka chwyciła się liny tak mocno, jak tylko się dało. 

Już mieli się puszczać, gdy Felix klepnął się w czoło. 

 – Plecak! – zakrzyknął. W całym zamieszaniu zapomniał go z powrotem założyć. 

Puścił sznur i pobiegł czym prędzej do swoich rzeczy. 

 – Stary! Stary!!! – krzyczał Net, walcząc z pokusą opuszczenia się już wtedy. Być 

może powstrzymała go od tego tylko wizja latania kilka metrów nad ziemią. – Jeśli przeży-

jemy, to już nie żyjesz…! Jesteś odpowiedzialny za moja siwiznę!!! 

 Jednak chłopak już rzucił się do nich, zwarty i gotowy. W tym samym momencie 

Sara zjechała po ich stronie kopuły i puściła się biegiem przez płaski dach. 

 – Na trzy… 

 – Osiem! – wrzasnął Net. – Dalej! 

 Wyjątkowo posłuchali go i odepchnęli się z całej siły od krawędzi. Za nimi wszystkie 

szyby ogromnej kopuły równocześnie eksplodowały, prawie dosięgły ich odłamki. W jednej 

chwili stracili grunt pod nogami i zaczęli krzyczeć. Byli pewni, że ich głosy było słychać 

w całej Warszawie. Net zamknął oczy i przytulił się do Niki, Nika do niego, Felix zaś za-

marł z wytrzeszczonymi oczami. Ledwo uświadomili sobie, że mają się czegoś złapać. Ce-

glana ściana urosła przed nimi w sekundę. 

 – Łapcie…! – odzyskał mowę Felix. Z przerażeniem wyciągnęli nogi, rozpaczliwie 

usiłując dosięgnąć muru, jednak porażka była już przesądzona. Byli za wysoko. Lina dotarła 

do najwyższego położenia, po czym szarpnęła w przeciwną stronę. 

 Felix poczuł tylko , że ktoś wbija mu paznokcie w ramię, po czym ujrzał Sarę stojącą 

ze zwierzęcym wyrazem twarzy i wyciągniętymi, zgiętymi w szpony palcami na krawędzi 

dachu. Na twarzy i ramionach miała dziesiątki malutkich, czerwonych nacięć od odłamków. 

  Nie zdążą nic zrobić, złapie ich, już nie miał więcej pomysłów… 

 Wtedy cała trójka poczuła coś dziwnego. Lina zatrzymała się, jakby trafiła na niewi-

dzialną przeszkodę, po czym wróciła do pionowego położenia niczym niegrzeczny szcze-

niak przywołany do porządku przez swojego pana. Wisieli teraz w miejscu. Wytrzeszczyli 

oczy na siebie nawzajem. 

 – Czy ty…? – zaczął Net do Niki zachrypniętym głosem. Odchrząknął. 

 – Nie – jęknęła. – I nie mam pojęcia, co się stało… 

 Powoli opuścili się w dół. Mieli tak sztywne kończyny, że ledwie mogli się ruszać. 

Spojrzeli na dom. 

 Trawnik był całkowicie pokryty drobniutkimi odłamkami szkła. Drzwi frontowe leża-
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ły smętnie, przełamane na pół, obok wejścia; żadne okno nie ocalało. Całość przedstawiała 

ponury widok. 

 Dopiero po chwili przyjaciele spostrzegli tłumek osób wlewający się przez bramę. 

Odruchowo cofnęli się, ścieśniając się razem, lecz mimo to zostali dostrzeżeni. 

 – Tam jest! – zawołał ktoś, wskazując na ich trójkę. Tłum zaczął się zbliżać. 

 – Nika! Nika! – usłyszeli kobiecy okrzyk. – Nic ci nie jest? 

 Dziewczyna potrzebowała chwili, by zorientować się, ze ktoś cos do niej mówi. Po 

chwili trzymała ją już jakaś staruszka. 

 – Madame Josephine? – szepnęła dziewczyna. 

 – I cały Krąg Niezwykłych – oznajmiła kobieta, przyglądając się jej. 

 – Krąg Niezwykłych? – spytali równocześnie Felix i Net. 

 – Potem wam to… – zaczęła Nika, lecz zająknęła się, zerknąwszy na wróżkę; nie 

wiedziała, ile może zdradzić. 

 – Oczywiście, potem. Teraz musicie trochę ochłonąć… A my ukarać pewną oszustkę. 

 Mówiąc, przeprowadziła ich przez bramę na zewnątrz. Tłum coraz bardziej zacieśniał 

się wokół nich. Pozostałe osoby zajmowały się właśnie zakrwawioną Sarą. Chyba była pół-

przytomna, bo choć wyrywała się, robiła to zbyt delikatnie, z oczyma wpatrzonymi w prze-

strzeń. 

 – Wszyscy zaczną szaleć na twoim punkcie – przepowiedziała Madame Josephine, 

widząc zamieszanie wokół. – To mogę ci zagwarantować. Popełniłam ostatnio… ach, wiele 

błędów. Powinnam była to wszystko przewidzieć. 

 Nika już chciała zaprzeczyć, jednak w tym momencie Net zaczął ją o coś wypytywać 

i zrezygnowała. Hałas robił się coraz większy – dziesiątki ust powtarzały sobie sensacyjne 

nowiny. 

 Felix widział ich wszystkich jak przez mgłę, prawie nie słyszał. Tknięty przeczuciem, 

odwrócił się za siebie, w stronę pustej, przekrzywionej bramy. Postąpił kilka kroków do 

przodu. 

 Wtedy z cienia drzew wyłoniła się znajoma postać. Oświetlenie jeszcze dodawało jej 

tajemniczości – pierwsze latarnie były trochę oddalone od domu. Patrzyła Felixowi prosto 

w oczy, jakby wyszła zza muru, wiedząc, że on stoi dokładnie w tym miejscu. Uśmiechała 

się smutno. 

 Oboje zbliżyli się do siebie. Chwilę trwało miedzy nimi milczenie. 

 – Udało wam się – rzekła wreszcie dziewczyna. – Mówiłam, że razem możecie osią-

gnąć wszystko. 

 Nieśmiało przytaknął, spuszczając wzrok. 

 Net rozejrzał się za przyjacielem. Wreszcie odnalazł go i chciał podejść, lecz Nika 

chwyciła go za rękaw. Gdy spojrzał na nią zdziwiony, tylko pokręciła głową. Felix i Paula 

nie zwracali jednak na otoczenie najmniejszej uwagi. 

 – Wiesz, co teraz muszę zrobić, prawda? – spytała dziewczyna jakby ze współczu-

ciem. Znów spojrzał na nią i kiwnął głową. Zbliżyła się o kolejne pół kroku. 
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 – Mam do ciebie prośbę – mówiła coraz ciszej.  – Wróć do Laury. Ona… źle to zro-

zumiała, przecież wiesz. 

 – Dobrze – odpowiedział, choć pragnął powiedzieć wszystko, tylko nie to. Wokół 

nich robiło się mniej gwarno, jakby ludzie dostrzegli Glorię Knipszyc i wyczuli, że jest 

w niej coś niesamowitego. 

 – No to… – szepnęła, spuszczając wzrok. Niespodziewanie przysunęła się i mocno 

pocałowała Felixa w usta. Przytulili się, wiedząc, że to już ich ostatnia wspólna chwila, 

ostatni uścisk. 

 Paula odsunęła się. Miała bardziej zarumienione policzki. Półdługie włosy falowały 

uroczo. 

 – Żegnaj – posłała mu kolejny smutny uśmiech. Miał wrażenie, że zaraz dziewczyna 

się rozpłacze, lecz nic takiego się nie stało. Zamiast tego odeszła kilka kroków w tył, wy-

ciągnęła ramiona na boki i obdarzyła świat ostatnim, wspaniałym uśmiechem. 

 Noc rozdarł błysk tak silny, że żadne z obecnych nie mogło na to patrzeć, choć bar-

dzo chcieli ujrzeć odejście duszy w zaświaty. Oczy zaczęły łzawić tym, którzy spróbowali 

to zrobić, czyli prawie wszystkim. Jednocześnie pojawił się tak ostry podmuch, że biedne 

drzewo o białych kwiatach upiększające ulicę straciło prawie wszystkie płatki. Wtedy poja-

wiło się coś, co można by nazwać odwróconą błyskawicą; huk grzmotu na chwilę ogłuszył 

ludzi, po czym zniknął. Blask lał się z nieba niczym zorza, z tym że miał tylko jeden kolor – 

olśniewającą biel. W tej bieli zawierały się wszystkie barwy. 

 Gdy krótka, sucha burza już się uspokoiła, wszyscy otwarli nieśmiało oczy. Wokół 

latały setki jasnych płatków. Pachniało deszczem, choć noc była pogodna. 

 Net i Nika powoli podeszli do Felixa, który stał z opuszczonymi rękami i wpatrywał 

się niewidzącymi oczyma w zdemolowany dom. Kilka białych płatków osiadło na jego wło-

sach. 

 – Stary… – Net poklepał go po plecach, czyniąc ruch wśród latających drobinek. – 

Ty to masz randki z rozmachem… 
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Epilog 

 Felix powoli wracał do rzeczywistości. Co prawda we wtorek nie pojawił się jeszcze 

w szkole, ale to tylko dlatego, że potwornie bolała go głowa po uderzeniu otrzymanym od 

ducha. A może nie był to jedyny powód? 

 Paula nie pochłaniała już jego myśli nieustannie i namiętnie, lecz na marginesie jego 

świadomości cały czas pozostawała myśl o niej. Wychodziła ona na pierwszy plan dopiero, 

gdy nie miał nic do roboty, podejmował się więc różnego typu zajęć – tych przydatnych 

i tych potrzebnych jak myszom kompas. Cały dzień spawał, ciął, gotował i sprzątał. Poza 

tym postanowił, że wypełni ostatnią poniekąd wolę Pauli – pogodzi się z Laurą. 

 Poświęcił na to całe popołudnie. Wiedział, że ciężko mu będzie się na to zdobyć, 

zaopatrzył sie więc w odpowiednie zabezpieczenia. Przede wszystkim nie zabrał kluczy, 

choć wiedział, że mama planuje wyjście (musiał do tego zainstalować specjalną kłódkę, bo 

całość otwierała się na zamki kodowe). Mógł wrócić dopiero po niej, czyli około piątej. 

O ile dobrze pójdzie. 

 Do domu dziewczyny wybrał się tuż po końcu jej lekcji – pamiętał godziny, ponie-

waż często wcześniej się tak umawiali. By nie wyjść na idiotę, wyjątkowo zostawił plecak 

w domu. Pożegnał go westchnieniem. 

  Wszedł do klatki niepozornego bloku, po czym stanął przed drzwiami. Zrobił to tak 

szybko, że nawet nie zdążył się zastanowić… Chociaż właściwie zrobił to specjalnie. Ale 

może to nie był dobry pomysł? 

 Zaczął kiwać się na piętach, machając ręką jakby od niechcenia. Pukać? Nie pukać? 

 Podskoczył, gdy usłyszał skrzypienie przeszklonych drzwi głównych. To tylko jakaś 

kobieta… Odetchnął. Za bardzo się stresował, przez co coraz bardziej wątpił w to, że jakoś 

uda mu się wykonać swoje zadanie. 

 Dopiero po chwili zorientował się, że starsza kobieta o wiśniowych włosach, która 

właśnie weszła, stoi obok i przygląda mu się badawczo. W ręce trzymała reklamówkę. 

 – Wchodzisz, młodzieńcze? – spytała. Wytrzeszczywszy oczy, pokręcił gwałtownie 

głową. Westchnęła i nacisnęła dzwonek. Felix schował się przy schodach. Zrobiło mu się 

przy tym potwornie głupio. Cóż, może mama jednak wróci wcześniej? 

 Usłyszał dźwięk otwieranych drzwi rozchodzący się po korytarzu. 

 – O, dzień dobry – serce zabiło mu mocniej, gdy usłyszał głos samej Laury. Miał 

ochotę okładać się pięściami po głowie, lecz nie miał odwagi wyjść. 

 – Witaj, Lauro – odparła kobieta. 

 – Wejdzie ciocia? 

 – Nie, ja tylko to przywożę… Aha, ważna rzecz. Na schodach właśnie schował się 

jakiś chłopiec, który stał pod drzwiami od kilku minut. 

 Felix na moment zamarł, ale zaraz westchnął i ujawnił się, krzywiąc się lekko. Spoj-

rzał  przed siebie. I Laura, i jej ciocia uśmiechały się wesoło. 
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 Felix spędził u Laury około godziny. Został zaproszony do jej pokoju z tapetą o nie-

biesko– fioletowej barwie oraz mnóstwem bibelotów na półkach. Z początku nieśmiało, 

wyjaśnił jednak wszystko, co mogła opacznie zrozumieć. Czuł się właściwie jak aktor 

z komedii romantycznej – musiał jej wytłumaczyć, że było nie tak, jak myślała. 

 Rozstali się przy pomocy buziaka, co można było uznać za pełny sukces. Przez 

pierwszą połowę drogi do domu Felix był tak zadowolony, że w ogóle nie patrzył pod nogi, 

co poskutkowało wieloma potknięciami, jednak później się to zmieniło. Zwolnił i zmarsz-

czył brwi. Chcąc nie chcąc, znów zaczął myśleć o… tej drugiej. Pod dom dotarł z rękami 

w kieszeniach oraz wzrokiem wbitym w płyty chodnikowe. 

 Już chciał wejść, gdy zorientował się, że ktoś stoi przy wejściu. Podniósł głowę. 

 – Suprajs! – zakrzyknęli razem Net i Nika ze śmiechem. Felix wytrzeszczył oczy, gdy 

wciśnięto mu w ręce jakąś pakę. 

 – Ciacha – wyjaśnił lekceważąco Net. – Ale mógłbyś zostać w domu, skoro chcieli-

śmy zrobić ci niespodziankę. Mogłeś się spodziewać! Wiesz, ile tu czekaliśmy? 

 – Pięć minut – stwierdziła dziewczyna, wywracając oczami. 

 – Co to za okazja? – spytał podejrzliwie obdarowany, obracając paczkę w dłoniach. 

 – Dzięki długim i starannym przygotowaniom wiem, ze dzisiaj są imieniny Feliksa… 

Chociaż takiego bez iksa – oznajmił jego przyjaciel. 

 – Tak… Tak jak i we trzydzieści jeden innych dni w ciągu roku… 

 – I tak zauważył to dziś w autobusie – znów uzupełniła dziewczyna. Net spiorunował 

ją wzrokiem, po czym kontynuował: 

 – Tak czy inaczej, uznaliśmy, że jest okazja. Wpuścisz nas łaskawie? 

 – Hm… – bąknął chłopak. – Jest taka sprawa… Nie mam kluczy. 

 – Nie masz…? Że co? Przecież wszędzie macie otwieranie na kody! 

 Felix wskazał palcem na kłódkę. 

 – Nie mam zbytniej ochoty tłumaczyć wam, po co to – westchnął. – Możemy gdzieś 

indziej zrobić imprezę… o ile chcecie. 

 Po zapewnieniu, że chcą, całą trójką ruszyli przed siebie. Gdy Net zaczął marudzić, 

że nie chce mu się chodzić, przysiedli na ławce. Rozmawiali wesoło i rozkoszowali się wio-

sennym słońcem. 

 Chociaż Felix tego nie zauważył, Nika obserwowała go tego dnia nadzwyczaj uważ-

nie, usiłując dojrzeć w jego twarzy jakiekolwiek oznaki przygnębienia, jednak, ku jej uldze, 

nic takiego nie znalazła. 

 – Może zabierzemy się za te ciastka, co? – zaproponował w pewnym momencie chło-

pak. Odpowiedziały mu pomruki aprobaty. Rozerwał papier. Na chwilę zamarł z pudełkiem 

na kolanach. 

 – To taki… jeszcze jeden drobny prezent – wyznała cicho Nika. – Zanim odeszliśmy 

do domów i przecisnęliśmy się przez te wszystkie tłumy i blokady policyjne, które zebrały 

się, jak siadł prąd przez te pioruny, weszłam do Knipszyców jeszcze raz, właśnie po to. 

 Chłopak sięgnął do rozerwanego opakowania i wyjął fotografię pięknej, ciemnookiej 
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dziewczyny. Oniemiał ze zdumienia i wzruszenia. 

 – Dzięki… – rzekł wreszcie, kiedy już mógł coś wykrztusić. – A to pod zdjęciem…? 

 Dopiero teraz zauważył jeszcze jeden przedmiot. 

 – Fotografia była wsadzona do tej książki – wyjaśniła Nika. – Miałam wrażenie, ze 

powinnam ją wziąć. 

 – Wyczułaś to? – spytał Felix, widząc, że to ta sama zielona książka, którą trzymała 

Paula na schodach. Zżerała go ciekawość, lecz postanowił jeszcze nie otwierać strony tytu-

łowej. 

 – Tak… – dziewczyna spuściła głowę. – Nie dołączyłam w końcu do Kręgu, wolę 

kiedy telekineza jest moją słodką tajemnicą. Chociaż i tak pewnie teraz wszyscy o mnie 

wiedzą… – uśmiechnęła się. 

 – À propos słodkiego… – wtrącił Net. – Otworzysz w końcu te ciastka? 

 I wszyscy zaczęli się śmiać. 

 Na wąskiej ławeczce między drzewami zjedli całe pudło, po czym ponownie wysta-

wili twarze do słońca. A Felix przyglądał się szmaragdowej okładce, zastanawiając się, czy 

Paula nie patrzy na niego skądś, z bardzo daleka, swoimi orzechowymi oczyma. 

Koniec
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Kamil KamcioKowal Kowalczyk – z Lublina (lat 16) – wierny członek FanClubu 

i czytelnik FNiN od dziesiątego roku życia. Ma podobne jak Felix powodzenie u płci pięk-

nej (a nawet gorsze, bo nie spotkał jeszcze swojej Laury), podobne poczucie humoru jak 

Net, oraz podobnie irracjonalny kręgosłup moralny jak Nika. Za najwspanialszy fragment 

sagi o przygodach przyjaciół uważa po dziś dzień musical z Pułapki Nieśmiertelności, będą-

cy jego zdaniem arcydziełem humoru. 

 Od siebie:  

 Panie Rafale! 

 Opowiem Panu pewną anegdotkę z pewnego życia. Otóż znalazłem się w gronie 

wybrańców, piszących teksty do tej antologii, ze względu na ufność pokładaną w moje rze-

kome zdolności pisarskie. Przyjąłem tą rolę z radością, i prędko zabrałem się do pisania. 

Po tygodniach klarowania się w mojej głowie myśli, i stopniowego zapełniania kar-

tek, gdy opowiadanie było na ukończeniu, jeden dzień przed redakcją tekstów i daniem 

książki do druku, mój komputer spłatał mi wyborny figiel, odsyłając kilkadziesiąt stron 

opowiadania do piekła niebytu. 

 Jednakowoż, Felix, Net, oraz Nika bywali w gorszych sytuacjach, ja zaś, podobnie 

jak oni, nie miałem zamiaru się poddawać; w ciągu mniej niż 24h (z przerwą na trzy godzi-

ny snu) napisałem totalnie od zera poniższe psychodeliczne opowiadanie SF. I umówmy się, 

że głównie do mojego komputera proszę kierować pretensje, iż nie jest to twór klasy Dukaja  

Mniejsza z tym! Życzę Panu, z okazji urodzin:  

Szczęścia, zdrowia, pomyślności, 

Spełnienia oraz wigoru 

Mortena nieobecności, 

Neta polotu i humoru 

Z życia wiecznej satysfakcji, 

Programów AI posłusznych 

Bezbolesnej tekstów redakcji, 

Dochodów z pisarstwa słusznych 

Pięknych światów równoległych, 

Niezawodnego multitoola 

Wydawnictw miłych i uległych, 

Kompa, który nie zamula 

Oddalenia Katastrofy, 

Śnienia bez Pałacu Snów 

Artystycznej apostrofy, 

By jak Felix był Pan zdrów 

Słowem, wszystkiego najlepszego 

…i Cabana kudłatego!
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Kamil Kowalczyk 

Rzeczywistość rozmnożona 
 

 

Ofiara, 22/07/2023–11.21.07 

Jeśli boisz się śmierci i trzymasz się kurczowo życia, to widzisz jak demony ci je wy-

rywają, ale jeśli pogodzisz się ze śmiercią, to demony staja się aniołami, które uwolnią cię 

od życia na ziemi.  

Nie zgadzał się z Ludwigiem Erhardem. 

Nie chodzi tu o strach. Nie bał się śmierci, śmierć jest nieobecnością, nieistnieniem, 

nie ma jej, nie czuję jej, nie widzę jej, zastępuje mnie na straży jaźni, wraz ze śmiercią mo-

jego umysłu; kto to, chyba Epikur, mówił, że nie należy bać się śmierci, bowiem gdy ona 

się pojawia, człowieka już nie ma? 

Nie trzymał się kurczowo istnienia, posmakował już jego bólu. 

A mimo to tamci nie byli mu aniołami; nie chciał w gruncie rzeczy umierać akurat te-

raz. 

I nie od kul. 

Cudzych. 

Ale pociski z wrzaskiem dartego przez nie powietrza po raz kolejny prześlizgnęły się 

o centymetry od jego kruchych żeber– zapałek z kośćca, gotowych złamać się pod naci-

skiem najmniejszej siły; oddalał się od nich czym prędzej, w tańcu ucieczki, migotliwym 

i chaotycznym, dzikim i jęczącym do wtóru z pompą adrenaliny pod jego skórą. 

Uciekali wszyscy, ostrzeliwując się zza pleców, barków, ramion, zza spojrzeń rzuca-

nych do tyłu, w dal korytarza którym szła śmierć; ławicą kroków pędzili po dywanie 

z odłamków szkła i łusek po nabojach, i byli oni ławicą rozproszonych rybek. 

Inne rybki też nie bały się śmierci, jedynie jej nie pożądały. 

Nie od kul. 

A na pewno nie od tych kul, kul prześladowców, pragnących zdusić butem wspo-

mnianej śmierci ideał; piękny ideał. 

Przez oszklony sufit galerii handlowej, dziecka potrzeb cywilizacji postindustrialnej, 

wpadały fotony, które kod neutralny istot nazywających się ludźmi interpretował jako świa-

tło dzienne; hal budowli spływał złotem odległej gwiazdy, szczodrze dzielącej się energią 

jądrową z istotami, których ciała spożywały ją głównie na walkę między sobą. 

Wpadli w zakręt, pędząc wzdłuż rzędów sklepów, sklepików, butików, w których 

kryli się ci, których nie tyczyła wojna sprawiedliwa; a Ciemiężca był tuż za uciekinierami. 
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Łowca 22/07/2023–11.24.42 

Prześladowcy byli wilkiem napadającym na owcę, diabłem nucącym pieśń skuszenia 

śmiertelnikowi, rekinem ścigającym ową ławicę, stalowym bodźcem wyzwalającym krew 

spod ciała; jeden był ich cel, który należało wykonać: odznaczyć, wyeliminować, nakarmić 

ołowiem– 

– nie.  

Wyeliminować.  

Wróg musi być zdehumanizowany; pamiętając że jest człowiekiem, zapominamy że 

jest wrogiem. 

Przebijając się przez korytarz, przy wtórze krótkich, żelaznych, prostych w swej nie-

mej nienawiści komend, sygnałów drapieżców, wezwań myśliwych; eksplozji pocisków 

CAR– ów, G36,  i wszelkiej innej broni, w pewnym sensie pięknej w dywersyfikacji zabija-

nia. 

Cel był tuż– tuż, przed nimi, mrugał ciągle na krawędzi pola widzenia, był bliski, 

zdesperowany, czyli słaby, gotów do likwidacji, zduszenia, ubicia, odhaczenia z listy celów 

uznanych przez mózg za priorytetowe, a będącymi niczym innym jak prochem, był na wy-

ciągnięcie zbrojnej ręki. 

A jednak, w niepojęty sposób, wymykał się, sekunda w której uciekinierzy mieli być 

poszatkowani amunicją była ciągle możliwością, nie faktem dokonanym; bieg– schody– 

odblask słońca– omsknięcie się ręki na celowniku laserowym– balkon– nie– kryć się– mru-

gnięcie ciała wrogiego– znikającego już za zakrętem; Wróg w przepięknym, ekwilibry-

stycznym tańcu łączył ucieczkę z jej zabezpieczaniem ostrą amunicją, wszystko było nie-

prawdopodobnie zsynchronizowane, każdy krok, każdy kolejny ruch–  

Jak 

Duch! 

Miarą człowieczeństwa jest nieskuteczność, efektywność budzi lęk, gdy przekracza 

pewną sumę mieszczącą się jeszcze w rozumieniu normalności. 

Aż wreszcie, demony pościgu musiały przystanąć przed grozą granatu dymnego, 

spowijającego korytarz galerii handlowej w szarym obłoku, spoza którego wyzierały jeszcze 

ostatnie paroksyzmy ostrzału odwrotowego; gdy obłok ten opadł, pojęli że Ofiara uciekła, 

dalsza gonitwa nie ma sensu. 

Byli rozczarowani. 

Szarka’il, Anioł Stróż 22/07/2023–11.29.01 

Wisiałem pod dachem na skrzydłach swoich, podziwiałem pościg za zwierzyną: cóż 

za piękno, zwierzęca dzikość, zwierzęca gracja, zwierzęcy pęd, zwierzęca walka, atawizm, 

echa ewolucyjnych instynktów– obudziło to we mnie zachwyt estetyczny. A gdy zachwyt 

już odpłynął sprzed moich oczu, gdy się obudziłem na jawie, było już po wszystkim. 

Szkoda. 

Ostatni raz przeżyłem coś takiego gdy oglądałem zapasy w błocie. 

Albo Sonatę Księżycową Beethovena, w filharmonii. 

Zawsze mi się mylą. 

Z żalem spojrzałem na hal warszawskiej Galerii Jaspisowej, cudu architektury kon-

sumpcyjnej lat 20. XXI stulecia; wyglądał on, jak gdyby na jego środku doszło do niespo-
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dziewanego spotkania dwóch głęboko różniących się w poglądach grup ludzkich. 

Historia składa się w większości z takich wydarzeń. 

Opadłem na dół, pomiędzy roztrzęsionych cywili, rozsianych wśród rozbitych witryn 

sklepowych, karabinowych łusek, i ogólnej obrzydliwej dysharmonii; wzdrygnąłem się; 

nieporządek, nieporządek, nieporządek. 

Nie wiedzieć czemu, najbardziej moje oczy raziły gruszki, które wysypały się z re-

klamówki starszej kobieciny, wskutek histerii spowodowanej strzelaniną. Gruszki! Dlacze-

go nie pomarańcze? Jabłuszka soczyste? Banany? Gruszki. Zawsze te gruszki. Nie mogłem 

pojąć ich kształtu, jest taki podle nieokreślony, niedefiniowalny, niewygodny, niepraktycz-

ny, dziwny, nieregularny. Dwie części dwóch kul o różnych promieniach połączonych stoż-

kiem ściętym o promieniach równych promieniom tych kul. 

Ludzie powoli stawali na nogi, wciąż zdradzając objawy obaw o swoją śmierć; 

chciałbym im pomóc, chciałbym, ale nie jest mi to dane, i nie chcieli by przyjąć mojej po-

mocy. 

Tak jak te gruszki! 

No bo czemu nie mogę zaliczyć gruszek do tego samego podzbioru co ludzie? Grusz-

ki też są irracjonalne, też walczą o przetrwanie w ewolucyjnym kotle. Gruszki. Gruszeńki. 

Gruszkagruszkagruszkagruszkagruszkagruszkagruszkagruszkagruszkagruszka. Zbitek gło-

sek. Sygnałów akustycznych. Bezsensowny. Bezsensowny. Bezsensowny. 

Co za horror. 

Poderwałem się na skrzydłach swoich, i prześlizgnąłem się przez atomy szklanego 

dachu, otwierając oczy już nad budowlą, poruszony tym dzisiejszym sensacyjnym wydarze-

niem, tym nieporządkiem w strukturze wszechświata. 

Tymi przeklętymi gruszkami! 

Nie na co dzień się wysypują gruszki. A może i na co dzień? Może w każdej chwili, 

gdzieś na świecie, pada jakaś gruszka? 

Myślałem nad tymi niesamowitymi organizmami, i tak jakoś przyszło mi do głowy że 

może zaciekawią Mupiela, Brata Mego, będącego Krwią z mojej Krwi. 

Albo cała ta strzelanina w domu towarowym. 

Już mi się mylą. 

Ofiara 22/07/2023– 13.17.48 

W beczce dziegciu zawsze jest łyżka miodu – zaletą istnienia takich rzeczy jak 

ucieczka przed oprawcami jest ulga w przypadku sukcesu, obezwładniające poczucie trium-

fu i ciepłego, ogarniającego, złudnego i ulotnego sensu istnienia. 

Odpoczywali, w bocznej uliczce, upojeni wyrwaniu się ze szponów wroga po raz ko-

lejny; bojownicy o szczęście nasze i wasze. 

Spoceni. 

Ze skołatanymi sercami. Bijącymi wściekle, i z każdym uderzeniem przypominające o po-

tędze życia. 

Triumfowali. 

Młoda, posiniaczona dziewczyna, opierała się o ścianę domu, drżąc i patrząc się tępo 

w jakiś nieistniejący punkt. Zauważyła to kobieta, brunetka o pociągłej twarzy wyglądająca 

na co najmniej trzydzieści lat, podeszła do niej, wiedziona atawistycznym matczynym in-

stynktem, i 
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Przytuliła 

Ją 

Bardzo  

Mocno. 

– Już dobrze, już nic się nie dzieje, już nas nie znajdą, już dobrze, już dobrze– powta-

rzała niczym modlitwę, mantrę buddyjską bezsensowne zbitki słów; w tym wypadku nie-

istotna była ich wartość, istotna była ich obecność. 

Scenie tej przyglądał się z boku mężczyzna w skórzanej kurtce, o twarzy przyprószo-

nej zarostem. Delikatnie się uśmiechnął. Obok niego stanął jego towarzysz, z bujną gęstwi-

ną włosów opadających aż do ramion, podług standardów najnowszej kontrkulturowej mo-

dy. 

– Piękne. 

– Piękne– przyznał przywódca grupy, w skórzanej kurtce, Wilk. 

– Tym niemniej… 

– Mhm? 

– Musimy postanowić coś o następnym kroku. Jesteśmy wrogiem publicznym, wro-

giem gniewnego bóstwa, społeczeństwa które nie śpi i nie odpuści. Nie spocznie póki nas 

nie dopadnie– 

– A zatem nie spocznie w ogóle. Bez nerwów przyjacielu. Wszystko jest pod kontro-

lą… 

– Hola, panowie! 

Wszyscy jak na komendę odwrócili się w stronę ochrypłego głosu. Jego nadawcą był, 

ni mniej ni więcej, żul, o zaczerwienionej twarzy, cieknącym nosie i pokaźnej brodzie. 

– Mię nawet nie obchodzi szczególnie po coście się tu zebrali, jednak pod, khmf, wa-

runkiem… Macie może złotóweczkę dołożyć do napitku? 

Wyszczerzył zęby, znajdujące się notabene w tragicznym stanie. Zza zaułka wyłoniło 

się dwóch jego przyjaciół, równie niskiej proweniencji. 

Nie zdążył nawet drgnąć, padł z kulą w czaszce; jego przyjaciele mieli już tylko se-

kundę, by obserwować dymiący jeszcze po strzale pistolet z tłumikiem brunetki, oraz Wilka 

ujmującego pieszczotliwie swój karabin, i posyłającemu ku nim nonszalancką serię. 

Tak nonszalancką, że aż ciężko uwierzyć w jej skuteczność. 

Przeżył jeden z nich, wysoki, łysy, postrzelony w ramię; dygotał na ziemi, gdy po-

chyliła się nad nim twarz faceta w skórze, który spojrzał mu bardzo, bardzo głęboko w oczy 

swoimi własnymi 

Stalowymi 

Przerażająco pewnymi. 

Przybliżył swoje usta do jego ucha, i wyszeptał: 

– Nie martw się, nie będziesz już grzeszył więcej, nie będziesz się topił we własnej 

żałości. 

Po skończonym akcie dominacji, Wilk podniósł się i zerknął na spiętą Watahę, uzbro-

joną po swoje wilcze zęby i gotową do obrony swojej wilczej skóry. 

– Zabieramy się, nim nadejdzie więcej ścierwa. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. 

Kiwnęli mu. 

Jednocześnie. 

Na twarzy dziewczyny wykwitł szeroki uśmiech. 

Bardzo, bardzo dziwny uśmiech. 
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Wataha udała się na dalsze łowy. 

Łowca, 22/07/2023– 13.58.16 

–…co to u diabła jest?! Terroryści? – Przełożony nie rozumiał. Albo nie chciał zro-

zumieć. 

– Nie wiemy. – Odparł, zgodnie ze swoją wiedzą, KC117. 

– Wasza praca polega na tym by wiedzieć! Moja praca polega na tym by pytać, i żą-

dać odpowiedzi na pytanie, czym u diabła jest grupa ludzi ubranych po cywilnemu, dokonu-

jąca aktów terroru w samym centrum stolicy, pod nosem służb bezpieczeństwa! 

– Zero danych. Totalnie. 

– Grupa ludzi. Cywilnie ubranych, Europejczyków, niewyróżniających się z tłumu 

ani fenotypem, ani ubiorem. Wchodzi paradą do największego centrum handlowego po tej 

stronie Wisły, urządza kompletnie bezsensowną rzeź, prowokując do działania oddziały 

antyterrorystyczne, po czym ucieka im przed nosem. To kompletna, bezprecedensowa bzdu-

ra. 

– Jeśli bzdura się dzieje, to należy ją wyłączyć spod nawiasu bzdur i wziąć pod 

skrzydła faktów, sir – Dodał rozdrażniony już KC117, oficer warszawskiej policji. 

Przełożony przetarł twarz. Odetchnął, głęboko. Odpalił nakładki swojego heutera ak-

tywujące odpływ gniewu; i dopiero z taką syntetyczną pomocą się uspokoił. 

– Wyznaczam do sprawy IKIOS. Musimy wytoczyć cięższy kaliber. 

– Oczywiście. – Odparł, skrywając ulgę, oficer, zadowolony że opuściła go odpowie-

dzialność. 

– I przydzielę im do dowodzenia swojego człowieka.  

KC117 przełknął ślinę. 

– Oczywiście… 

Mupiel, Anioł Otwartego Serca,  22/07/2023– 15.01 

Oczywiście miłość, jak każda choroba psychiczna, przebiega w różnym nasileniu, za-

leżnie od charakteru i wydolności wewnętrznej pacjenta. Z podgorączkowego stanu zalotów 

i flirtu aż do ataków szału miłosnego. 

Kto to był? Konwicki? Chyba tak. 

Szarka’il jest stuknięty, to fakt powszechnie znany. Poczciwy, ale mimo wszystko 

stuknięty. 

Albo lepiej: stuknięty, ale poczciwy. 

Czym różni się moje szaleństwo, moja choroba na punkcie Beatrice, od deformacji 

w umyśle Brata mego? Akceptacją społeczną? Stopniem rozpowszechnienia wśród popula-

cji? 

Hmm…. w zasadzie nie mam bladego pojęcia o neuropsychologii, więc być może 

i różni się fundamentalnie. 

Trudno. Dopóki tego nie sprawdzę, mogę zgrywać mędrca. Wiem, że nic nie wiem. 

Szarka’il, Krew z mojej Krwi, poinformował mnie o mnóstwie fascynujących faktów 

dotyczących ontologii gruszek; owych faktów było tak wielkie morze, że w ich natężeniu 

niemal przegapiłem to co istotne– wydarzenia z Galerii Jaspisowej. 

Nie wiem dlaczego udałem się z tym do Beatrice, specjalistki w dziedzinie infoneuro-

logii; dlatego że zaintrygowała mnie zagadka tajemniczych terrorystów, czy dlatego że… 
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Siedzę w jej gabinecie, spoglądając z boku na jej ocean włosów krwistoczerwonych, 

usta jak maliny, i jagody jej o tym samym odcieniu owocowym, na jej buzię, najprzecięt-

niejszą z najprzeciętniejszych, i nieprawdopodobnie piękną w tej przytłaczającej przeciętno-

ści; retyretyretyrety! Odpłynąłem z tą euforią w wyższe kręgi niebios, gdy wreszcie się ode-

zwała, sprowadzając mnie z krwistoczerwonego nieba do przytłaczającej codzienności jej 

bladego gabinetu.  

– No i co ja mam ci z tym poradzić… 

– Z czym? 

– Atak. Jaspisowa. Siedemnastu zabitych. Dziesiątki rannych.  

Rozłożyłem ramiona, nie wiem, czy w geście rezygnacji, czy dlatego że chciałem 

Ją 

Przytulić 

– Jesteś ekspertką od infoneurologii. Może potrafiłabyś sprawdzić ich sieć heutero-

wą? 

Westchnęła. A tu już zupełnie nie mam pojęcia w jakim celu.  

– Mupielu, odpowiedz mi: co to jest heuter?  

Mrugam; wskakuję na milionową sekundy w swoje odległe peryferia umysłu i przy-

ciągam z nich fakty, za uszy. 

– Personalny Komputer Somatyczny. Syntetyczne, binarne rozszerzenie zewnętrz-

nych partii białkowego mózgu, znaczne zwiększenie sprawności intelektualnej w działa-

niach analitycznych, wymagających myślenia abstrakcyjnego, koordynacji zmysłów, et 

cetera. 

Nie dotyka świadomości ani samych procesów myślowych, jaźni, głębokich ośrod-

ków rdzenia, układ nerwowy i hormonalny ledwie dotyka. 

Uśmiechnęła się. A każdy jej uśmiech jest mi złotem. 

– OK. Widzę że załapałeś. Dalej. Budowa heutera. 

Nie widziałem w tym najmniejszego celu, ale nasza Beatrice, nasza pani. 

– Heuter to koloid, ciecz sztucznej tkanki płynnej mózgu, z rozpuszczonymi w niej 

krzemowymi mikroprocesorami, wstrzykiwana przez skroń do płynu mózgowo– rdzenio-

wego. 

Podstawą heutera jest plateau nakładane na procesy myślowe, stanowiące odpowied-

nik płyty głównej w antycznych pecetach, na plateau nakładane jest oprogramowanie kogni-

tywne: rozszerzenia pamięci, urządzenia peryferyjne, nakładki, wejścia do zewnętrznych 

urządzeń sieciowych. 

Jedyną częścią heutera nie podlegającą konfiguracji jest rdzeń, zabezpieczony war-

stwą firewalli kognitywnych przed interwencją z zewnątrz. Pełni on rolę kontrolera całego 

układu, nie podlega naszej kontroli, podobnie jak podświadomość w umysłach białkowych. 

– Dwa ostatnie zdania. Analiza. Wnioski. 

Wywracam oczyma swymi ognistymi, które zataczają krąg nad gabinetem Beatrice, 

kończący się na oknie z którego widzę doskonale strzeliste wieżyce Cytadeli. 

– Nie interweniuje się w rdzeń heutera, nie grzebie w nim, to nielegalne, zakazane 

szeregiem konwencji, zakazów, nakazów, i tak dalej, i tak dalej. Uważasz że jest to nie-

etyczne. 

– Tak. Mam swoje zasady. 

– Nie będziesz im wchodzić do głów. 

– Nie będę. To zresztą bardzo ryzykowne. I wymagające wielkich umiejętności. 
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– Które posiadasz. 

– Ale wykorzystuję je do celów, do których powinnam je wykorzystywać. 

Wstałem. Zmierzyłem ją wzrokiem ognistym, a Ona się nie przelękła. 

– Twoje zdolności mogłyby ocalić życie kolejnym ludziom. Rozwikłać problem całej 

tej bandy terrorystów. Mniejsze zło. 

– Nie ma mniejszego zła. A jeśli jest, nie chcę go wybierać. Nie mogę. Przykro mi, 

Mupielu. 

– Tam są ofiary. 

– Skąd w tobie taki nagły przypływ zainteresowania ludźmi? I moralnością? 

Urwałem, moje procesy myślowe uległy na chwilę zawieszeniu. 

Tamtych dwoje zawsze było we mnie obecnych. 

Wdrukowane przez Pana Ojca Mego, u zarania Stworzenia. 

Lata, w czasie których je zagłuszyłem, nie były dobre, więc przywróciłem je do łask; 

może są irracjonalne, ale miłość do Beatrice też jest irracjonalna. Chyba że są w jakiś spo-

sób racjonalne w swojej irracjonalności, nie wiem, zawsze brakowało mi wglądu w samego 

siebie. 

Milczymy przez chwilę. 

– Nie jestem od konfliktów. To sprawa oddziałów obrony informatycznej. Zasady to 

zasady. Bardzo cię cenie, Mupielu, ale nie mogę. 

– Jesteś od analizy. Leczenia. 

– Tak. 

– To zerknij na nich. Zbadaj pracę heuterów tej bandy. Wykryj anomalię, powiedz mi 

o niej, może nawet ją wylecz. To wchodzi w zakres twojej pracy. Nie interweniuj. 

Zmarszczyła brwi. 

Jak Ona ślicznie marszczy brwi! 

I myśli. 

Długo. 

Bardzo długo. 

Siedemnaście milionowych sekundy. 

– Dobra. Wyjątkowo… Mogę się tym zainteresować. 

Uśmiecham się. 

– Dziękuję, ognistowłosa. 

– Proszę, serafinie. – Ileż bym dał, by wiedzieć ile w tych słowach  jest czułości, a ile 

przekomarzania się. 

Ale też się uśmiecha. A każdy jej uśmiech jest mi jak złoto. 

Działam irracjonalnie, myślę sobie, gdy wiatr muska twarz moją, gdy opadam z pała-

cu. To nie powinno być moje zajęcie. 

Jak człowiek. 

To chyba dobrze? 

Pogadam o całej tej sprawie z Bratem Mym, Izdą, z Krwią z mojej Krwi. 
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Ofiara 22.07.2023–22.37 

Zabić nas pragną! Pytamy, za co? 

Myśmy siłą, co dobrego pragnie 

Czyżby 

zło czyni? 

A więc jam Belijal, Szatan, ladaco 

Co pożreć bezwinne, czystości chce Jagnię 

Któż śmie mię oczerniać, któż mię tak wini? 

Krew z rąk naszych strumieniem Styksowym spływa 

Strach imię nasze wśród ludu budzi 

My ład mącimy wśród Elizyj kłosów; 

Zdławić nas pragnie, Sodoma, Gomora 

W tyranii bezwoli rządząca Niniwa 

Którą ślepoty grzech wiecznie brudzi 

Której historia w las więzień i stosów 

Obfita. 

Ty mię osądzasz, ludzka społeczności? 

Ty raczysz stawiać mi winy, wyroki? 

Ty, co od wieków w swojej żałości 

Toniesz! Ty, coś rozliczna w straszydła i zmroki 

Ty, coś powtarzasz od wieków pieśń swej zagłady 

Ty, co skrywasz pod maską ogłady 

Zdradę, obmowę, pogardę, ślepotę 

Dla bliźnich cierpień, maso ty krwawa 

Moralnie ohydna, moralnie plugawa 

Gdy ja cię pragnę oczyścić w ogniu 

Wieczystego w tkance  

Pojednania 

Krzyki ja słyszę? Płacze, błagania 

Oszczędź nam, oszczędź nam chociaż jedną szczyptę 

Zdziczenia naszego i okrucieństwa 

Bo czym bez tych przywar, pierwiastków plugawych 

Jest złota równina  

Naszego 

Człowieczeństwa? 

Wataha przygarnęła do swojego grona kolejnych ochotników, wraz z ich samocho-

dami. 

Auta inteligentne, każde z autonomicznym (co prawda, dość tępym) heuterem, zdolne 

prowadzić się samo, bez kierowcy; wzorem najlepszych polskich tradycji podwędzili je, 

łamiąc firewalle. Teraz czekali. 

Stado czekało. 

Było cierpliwe. 
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Łowca, 23/07/2023, 08.11 

Agent siedział w mobilnym Centrum Dowodzenia Operacyjnego wyglądając przez 

okno, za którym świat był skąpany w szarości, zimnie i letnim deszczu. Może był on tak 

dołujący przez kontrast z codzienną, letnią pogodą? 

Boją się mnie, pomyślał. 

Ewidentnie się mnie boją. 

Nie lubią, gdy się im patrzy przez ramię. 

Inter – Krajowa Inicjatywa Obrony Sieciowej to nie byle banda antyterrorystów, 

to ludzie którzy tak często stają wobec sytuacji niemożliwych, że doznały one w ich oczach 

nieodwracalnej dewaluacji, przechodząc pod kuratelę codzienności. 

Jak to szło? 

Wraz z Rewolucją Neuroinformatyczną, gdy dokonano sprzężenia kodu nerwowego 

z cyfrowym, gdy science fiction stało się rzeczywistością, a komputeryzacja objęła nasze 

myśli i czucie, po raz kolejny objawiła się zasada, że każda nowa technologia ma swój 

awers i rewers. 

Jasna strona heuterów była powszechnie znana, błyskawicznie zaadoptowana została 

przez poprawność polityczną, oraz wpisana w słowniku bezpiecznych pojęć między wolno-

ścią a równością; pozwalały one na gwałtowne zwiększenie mocy obliczeniowej mózgu ludz-

kiego, niespotykane wcześniej sprzężenie technologii z biologią człowieka, i lepsze wykorzy-

stanie talentów danym każdemu z nas (cały czas trwały dyskusje, czy ich dawcą był antro-

pomorficzny Bóg, czy też ślepa siła ewolucji). 

Ciemna strona? 

Dziewięćdziesiąt dziewięć procent heuterów działało bez zarzutu. Nie ingerowały one 

przecież w głębokie warstwy umysłu, osobowość czy podświadomość, i były starannie za-

bezpieczone przed wszelką manipulacją z zewnątrz. 

Pozostawał ten jeden procent „mózgotrzepów”, które łamały tą zasadę. I jeszcze bar-

dziej komplikowały delikatną ludzką psychikę. 

Na tyle komplikowały, że potrzebny był nowy organ bezpieczeństwa zajmujący się 

przypadkami ludzi, u których coś z heuterami nie zadziałało. 

Operująca w Polsce Inter– Krajowa Inicjatywa Obrony Sieciowej łączyła w jednej in-

stytucji doborowych wojskowych, informatyków, i inżynierów dusz ludzkich. 

Elitarne grono. 

Silnie zintegrowane. 

Zamknięte przed wpływami z zewnątrz. 

I przede mną, pomyślał Agent. 

Ewidentnie mi nie ufają. 

Obserwował świat przez brudną szybę, filtr rzeczywistości nieporównywalnie uboż-

szy od jego własnego mózgu; za filtrem widniał szary chodnik, szare niebo, szare bloki 

będące pozostałością bardzo odległej (i szarej) epoki, szare kałuże, szarych nielicznych 

ludzi przemykających szarymi ulicami po– a niech to diabli– szarych chodnikach. Jego 

uwagę szczególnie przykuwał przewrócony śmietnik (szary, dawno stracił mdłą zieloną 

barwę) i wysypujące się zeń odpadki, z których deszcz wypłukiwał trujące substancje do 

gleby. 

Pewne rzeczy się nie zmieniają, pomyślał. Rewolucje technologiczne przechodzą 

i odchodzą, a ludzkość to wciąż gatunek zmagający się z brudem i odpadkami, zarówno 
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dosłownie pojmowanymi, jak i metaforycznymi; tymi samymi które od wieków rujnują ją 

od środka. 

Agent nie wiedział, dlaczego ostatnimi czasy prześladowały go tak ponure myśli; sta-

rzał się, wprawdzie, ale andropauzę miał już dawno za sobą. 

Może za dużo widział? Spisków, rządów, przestępców, mafiosów, świń, drani, bydla-

ków, kłamców, złodziei, polityków, by wierzyć że przyszłość przyniesie ze sobą światło. 

A niech to szlag, pomyślała jego część mianująca samą siebie jaźnią, podkręcił 

w heuterze dopływ hormonu szczęścia i mobilizacji. Zasadniczo te zmyślne urządzona nie 

mogły dokonywać takich ingerencji w organizm, ale Agent miał Przywileje. 

Podszedł do niego jeden z tych twardzieli, trzydziestolatek topornie wyciosanej twa-

rzy. Oficer. 

– Jakie postanowienia, Panie Admirale? 

Powiedział to z ledwie skrywaną drwiną. 

No tak, zawsze działają samodzielnie, bez narzuconej z zewnątrz kontroli. Arogancja 

rodzi się samoczynnie. 

– Nie możemy czekać na kolejny atak Watahy, musimy przejąć inicjatywę. Najlepszą 

obroną jest atak. 

– Clausewitz. 

– Clausewitz. Namierzyliście ich? 

 –Namierzyliśmy, drogą… 

– Nie interesują mnie szczegóły techniczne. Znacie ich dokładną lokalizację? 

Oficer kiwnął głową.  

Z lekceważeniem? 

Nieważne. 

– Zdobyli kilka samochodów. Znajdują się w bocznej uliczce, w pobliżu ul. Słomiń-

skiego. 

– I co robią? 

– Nic. Jakby… czekali. 

Agent zabębnił palcami w blat stołu, przy którym siedział. 

– Na nas? 

– Jest takie ryzyko. 

– Po co nas prowokują? 

– Nie wiem. Na prowokacje z reguły nie powinno się odpowiadać. 

– A co mamy robić? Czekać aż urządzą kolejny atak? To terroryści, Panie Oficerze, 

nie wolno nam się z nimi patyczkować.  Równie dobrze mogą tam właśnie opijać przyszłą 

detonację bomby jądrowej w centrum. 

– Bzdura. Poza tym, jakby się opili to by im się kabelki omsknęły. 

Agent wstał, i spojrzał głęboko w oczy oficerowi. 

– Ja tu decyduję co jest bzdurą, a co nią nie jest. I nie czynię tego z arogancji. Wy 

możecie hierarchią gardzić, ale ja zostałem wyznaczony do opanowania tego bajzlu i ten 

bajzel opanuję. Nie wiem tylko co jest jego głównym źródłem: Wataha, czy pan. 

– Nie będę ryzykował życia swoich ludzi tylko dlatego że… 

– Będzie pan ryzykował, i ja będę ryzykował. Bo na tym polega nasza praca. Nadsta-

wiać swoje ciała, żeby inni nie musieli tego robić. Wykonywać rozkazy. 

Mierzyli się przez chwilę wzrokiem. 

Różnica polegała na tym, że żołnierz spoglądał w bezdenną czarną czeluść przeciw-
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słonecznych okularów Agenta, sprzężonych z jego heuterem. 

Przegrał zatem pojedynek. 

Izda – Anioł Pokarmu 23/07/ 2023, 08.11 

Rozkoszowałem się właśnie zapachem prażonki chłopskiej, formowanej w zaciszu 

mej kuchni, gdy do mojego okna zapukał Mupiel, brat mój z mojej Krwi.  

– Gość w dom, Bóg w dom! – zawołałem do niego– Bracie mój, nie chcesz może 

spróbować–  

– Nie. Dzięki. Jestem w sprawach służbowych. 

– A jakież to sprawy są bardziej istotne od napełnienia żołądka? Regeneracji sił?  

Delikatnym, pieszczotliwym niemal ruchem, zdjąłem pokrywkę z garnka, i nieomal 

padłem, ścięty pięknem tego co uwolniłem. Cząsteczki układały się w strumienie, skupiska 

i krople ledwie namacalnych aromatów, tworząc rozkosznie zróżnicowany konglomerat 

zapachowy.  

Pomiędzy jednym kęsem a drugim pokrótce zreferował mi, na czym rzecz polega. 

– Przekazałem ci już, gdzie chcemy interweniować? 

– Owszem. 

– Mianuję ciebie szefem operacji. – Oznajmił Mupiel. 

Ot tak. Po prostu. 

– Mnie? Niepozornego kucharza w kuchni Pana? 

– Jesteś znakomitym planistą. Najlepszym z nas. 

– Ja tylko dobieram składniki. – Odparłem, sypiąc szczyptę szmaragdowego koperku 

do garnka. 

– Właśnie. I robisz to znakomicie. 

– Co nie znaczy że lubię to robić. Może to robię z jakichś względów utylitarnych? 

A może po prostu jestem głodny, i dlatego gotuję? Dla zaspokojenia żądania, wysuwanego 

przez nieznaną mi część mnie? Może wolałbym, żeby jakaś niewiasta zamiast mnie obsłu-

giwała tą kuchnię? A propos niewiasty, jak tam z… 

– Nic nowego. 

– Szkoda. 

– Ano szkoda. 

Mieszałem przez chwilę sosik, podziwiając ruch wirowy brei skleconych ze sobą sub-

stancji, którym jedynym przeznaczeniem jest mój kwas żołądkowy. Ale te substancje nie są 

przeznaczone dla mnie, nie są stworzone dla mnie, to jedynie koincydencja, że nadają się na 

ogniwo energetyczne mojego ciała. Nie muszą tam wylądować. 

– Pomożesz? 

– Pomogę, to moje przeznaczenie. – Podkręciłem gaz. 

– A zatem, co proponujesz? 

– Po pierwsze, śledźmy przebieg sytuacji. 

–  A po drugie? 

– Skontaktuj się z Izma’ilem.  
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Ofiara 23/072023, 08.47 

Hebanowy Jeep Grand Cherokee wypadł zza zakrętu prowadzącego na ulicę Słomiń-

skiego z piskiem opon, jakich nie powstydziłby się film hollywoodzki klasy A. Za to z pew-

nością powstydziłby się tego, że po serii z M4, trafiającej w bak paliwa, nie nastąpiła eks-

plozja; taki już jest ten świat, boleśnie autentyczny. Jeep zaczął zatem tracić paliwo, ale 

wskutek banalnego wycieku, nie wybuchu. 

Wkrótce za nim wypadła reszta konwoju– drugi jeep, również czarnej barwy, oraz  

błękitna Toyota Geneva, każdy z pojazdów obsadzony czwórką ludzi, każdy plujący ogniem 

osłonowym. Szalonym manewrem wjechały pod prąd, siejąc chaos na drugim pasie, i ogra-

niczając kanonadę IKIOS–u.  

Można by się spodziewać karambolu. 

Rozsądnie by było spodziewać się ich rozbicia. 

Może właśnie dlatego, na złość, znów z idealną płynnością prześlizgiwali się między 

cywilnymi pojazdami, przy akompaniamencie przekleństw, trąbienia, pisku hamujących aut, 

i wrzasków samochodowych sieci heuterowych, oraz powodując całkowity mętlik w pro-

gramach samochodów inteligentnych. 

Nie ma strachu. Nie ma błędu. Jest droga, jesteś ty, i jest symfonia sterujących tobą 

sprzężeń, sterujących tobą odruchów, twoich jedynych sojuszników w walce ze śmiercią 

w wypadku. 

Normalna, rozsądna policja by się nie odważyła pójść w ich ślady. 

Właśnie dlatego IKIOS to zrobił. 

Łowca 23/07/2023, 08.48 

Dwa auta pościgowe pojechały w ślad za Watahą, dokładając swoje cegiełki do cha-

osu wypełniającego ulicę,; równolegle, na drugim pasie, już zgodnie z elementarnymi zasa-

dami ruchu drogowego, pędziły kolejne trzy, z pancernym Land Roverem wiozącym Agenta 

na siedzeniu przedniego pasażera. 

Zero emocji. Zero strachu. Zero myśli. Zero śmierci. Tu też panowała wyłącznie sym-

fonia odruchów warunkowych i nabytych. 

Ale nie tak perfekcyjnie odegrana jak ta w wykonaniu Watahy, której wciąż nie mogli 

dopaść. W zlewającym się w jedno otępiające doznanie chaosie ryku elektrycznych silni-

ków, dwustronnego ostrzału, pękających szyb i lakieru, nagle przemknęło Agentowi przez 

znieczuloną na przemoc świadomość: jakim cudem przez ten hałas przebijają się wulgary-

zmy, których nie szczędzili cywile? 

Nie było mowy o komunikacji głosowej, wszyscy był spięci jedną siecią heuterów, 

porozumiewali się bez pośrednictwa fal akustycznych. 

Wstrzymać ogień. Wznowić. I znów. Szóstka, spróbuj się do nich zbliżyć. Trzymaj 

się bliżej pasa.  

Ostrożniej, właśnie prawie zginęliśmy.  

Wjeżdżamy na Rondo Zgrupowania AK „Radosław”. Tu dopadniemy drani, wszyst-

kie ulice wyjazdowe są zabarykadowane przez policję. Trójka, zablokuj Słomińskiego, żeby 

nam tu cywile nie wjechali. 

Nie wyobrażacie sobie, jaki chaos w mieście spowodowało zamknięcie tylu arterii. 

Nie zmarnujcie tego. 

Trzymajcie się, panowie. 



156 | Głos Kosika 

 

Ofiara? 23/07/2023, 08.52 

Wszystko poszło zgodnie z planem, pomyślałem, po czym uwolniłem swoją pieśń; 

w jednym ułamku sekundy ogarnąłem ciepłem swojej myśli trzy tuziny dusz, blokujące trzy 

wyjazdowe ulice; długo zbierałem siły do tego aktu dominacji. 

Pozbawiłem ich kaleczącej wolnej woli, pozwalając im nurzać się w naszej wspólno-

cie; dałem sens im nędznym egzystencjom. 

Nie udało mi się niestety zasmakować myślni tych, którzy mnie prześladują; byli 

uodpornieni na moją szczęśliwość. 

Ich byty bez szczęśliwości są zupełnie bezcelowe, więc stwierdziłem że nie zrobi 

im różnicy śmierć wcześniejsza bądź późniejsza. 

Nasi nowi towarzysze otrzymali nowy cel, w którym zawierało się odpłacenie na-

szym wrogom za ich bezecne czyny. 

Zabić. 

Łowca? 23/07/2023, 08.52 

Lata praktyki wyrabiają instynkt; to wibracja, która uświadamia ci, że właśnie 

wszystko stanęło przeciwko tobie, i musisz bardzo się postarać, aby cię nie zatopiło, nie 

pociągnęło w Otchłań. 

W jednej chwili runęła na nich fala pocisków, lecz nie ze strony Watahy, lecz dotych-

czasowych sprzymierzeńców, w postaci policji; w kolejnej Agentowi przyszło do głowy że 

ma niepowtarzalną szansę zginąć. 

Kierowca, kierując się wybitnym zdrowym rozsądkiem, mając w perspektywie set-

nych sekundy dachowanie pod ostrzałem zahamował równocześnie obracając pojazd bo-

kiem do policyjnej blokady, która bombardowała go gradem amunicji. 

Walka w oddziałach specjalnych wymaga przede wszystkim postawienie prymatu 

działania nad myśleniem– jeśli idzie na ciebie natarcie ludzi, którzy przed chwilą byli two-

imi przyjaciółmi, nie zadajesz pytania dlaczego to robią, lecz co zrobić byś przeżył i mógł 

zadać to pytanie w przyszłości. 

Na przeła,j przez centralną wyspę ronda, zmierzała ku nim uzbrojona horda co naj-

mniej trzykrotnie liczniejsza niż grupa funkcjonariuszy IKIOS– u; wdawanie się w otwartą 

walkę było wariactwem.  

Pozostałe samochody z konwoju, niesione rozkazem heuterów, uformowały mur 

wzdłuż ulicy a prostopadle do natarcia; niesieni rozkazem Komendanta niedoszli Łowcy 

wydostali się z pojazdów, i uformowali linię obronną za taborem samochodów. 

– Zakaz używania ostrej amunicji! 

– Walić taserami (paraliżująca)! 

– Grajcie na zwłokę, spróbuję dopaść drani– Zawołał drogą internetową Agent, który 

jako jedyny nie opuścił wozu. 

– Sam?! 

– Nie kwestionować! 

– Ognia, gramy na zwłokę, musimy dać czas Agentowi! 

Zza pojazdów, o które wściekle jak rój os łomotały pociski nowego wroga, odezwała 

się responsa z LKM–ów, kosząca szeregi minionów Wilka. 

Trzeba jednak przyznać, że fachowcy, pomyślał Agent, po czym podłączył sterowa-
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nie autem do heutera strzelca na tylnym siedzeniu, i gdy pędząca maszyna znalazła się po-

nownie o kilka metrów od konwoju Watahy, za centralną wyspą, wreszcie zaczął robić to co 

lubił najbardziej. 

Niemożliwe. 

Aktywował tryb adrenaliny i przyspieszenia reakcji, wywalił drzwi, szarpnął się 

i wydźwignął ciało na kilka metrów niezbędnych by sięgnąć maski samochodu Wilka; 

grzmotnął o przednią szybę. Kierowca krzyknął i odruchowo wcisnął pedał hamulca; Agent, 

pchnięty siłą inercji, wylądował metry przed samochodem. Błyskawicznie poderwał się 

z ziemi, nietknięty zabójczym uderzeniem o asfalt. Wyszarpnął pistolet, swego ukochanego 

Magnuma, i nim Wataha zdążyła zareagować, przestrzelił osłabioną uderzeniem własnego 

ciała szybę– wraz z głową kierowcy. Przez ułamek sekundy mrugnął mu przed oczyma 

wściekły grymas Wilka, który nadludzkim sposobem wypadł przez resztki przedniej szyby, 

prześlizgnął się na masce i dopadł Agenta. 

Zamachnął się, by zadać mu cios w gardło, ten jednak wywinął się spod trajektorii 

wilczej dłoni– i właśnie wtedy… 

Armait, Anioł Mądrości 23/07/2023, 08.54 

– Armait? 

– Tak, to ja, Krew z Krwi. Co robisz w moim gabinecie, Beatrice? 

– Wiem. Odkryłam coś bardzo niepokojącego, a nie mogę nigdzie znaleźć Mupiela… 

– Mów. 

– Kiedy nie wiem czy to zaakceptujesz, w swym racjonalizmie… 

– Dostarcz mi empiryczne dowody, a zaakceptuję. 

– Obecnie ich nie mam, ale jeśli mi nie uwierzysz, stanie się coś bardzo złego… 

– Klasyczny religijny typ myślenia, szantaż– 

– POSŁUCHAJ! 

– OK. 

– Mówiąc w informatycznej nomenklaturze, Wataha to nie układ komputer– kompu-

ter, lecz raczej sieć terminali podpięta pod jedną jednostkę centralną… 

– Chcesz powiedzieć, że– 

– Wszystkie ciała i heutery są sterowane przez jeden ośrodek nerwowy. Ten utożsa-

miany z postacią Wilka. Przywódcy. 

– …Władca Marionetek?... 

– Tak. 

– To niemożliwe! Heutery mają zabezpieczenia przed– 

– Więc je obszedł! To prowadzi mnie do drugiej, jeszcze gorszej wiadomości. W ja-

kiś sposób jednostka centralna, Wilk, ma umiejętność hakowania rdzenia heuterów i podpo-

rządkowywania ich sobie. 

– Mnie zaś prowadzi to do dwóch konkluzji. Po pierwsze, strzelając do Watahy 

prawdopodobnie zabijamy niewinne marionetki Wilka. Po drugie, on może skorumpować 

IKIOS! 

– To faceci z wydziału walki informatycznej, mają na tyle twarde zabezpieczenia 

by nie dać się zwieść. 

– A nasz brawurowy Brat Izma’il ma? 

Milczenie. Przerażające. 

– Na Pana Naszego! Izma’il! 
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Izma’il, Anioł Pomsty 23/07/2023, 08.57 

Opadłem na swoich żelaznych skrzydłach wprost na Iblisa, wroga mojego; wierzę, że 

czasem trzeba powstrzymać Zło, że czasem istnieje wojna sprawiedliwa, że czasem trzeba 

popełnić to mniejsze, aby nie wypełniło się większe draństwo; i wierzę, że ja jestem sługą 

Pani Wojny Sprawiedliwej, ze swoim palącym wzrokiem i mieczem gorejącym. 

I opadł miecz gorejący na głowę Bestii… 

Ofiara 23/07/2023, 08.57 

  Wywinąłem się od ognistego ciosu, i spojrzałem serafinowi głęboko w oczy. 

– Takiś pewny siebie? Taki pyszny? Taki czysty? Uważaj przyjacielu, gdy walczysz 

z potworem, by nie stać się takim jak on… 

…albowiem gdy w Otchłań patrzysz, Otchłań patrzy w ciebie… 

Wlałem się strumieniem w jego oczy, przeniknąłem na plateau jego drugiego mózgu, 

popłynąłem węzłami do rdzenia, i wstąpiłem w niego; i znów poczułem, jak dobrze jest być 

Bestią. 

Sługa Pani Wojny został posłany przeciwko nowym celom. 

Abalidot, Anioł ds. Seksualności Śmiertelników 23/07/2023, 08.59 

Podlewałem właśnie swoją ulubioną tuję, Zdzisława, gdy wpadł do mego ogrodu Brat 

Mój Z Mojej Krwi, Armait, notabene depcząc po raz kolejny moje szkarłatne róże. Mimo tej 

straty niezmiernie się ucieszyłem; dawno nie tuliłem się do jakiegoś cnego mężczyzny. 

– Witaj, mój kochany! – Zaszczebiotałem i w podskokach udałem się ku niemu; rzu-

ciłem w ramion, poczułem otumaniającą woń męskich dezodorantów potęgujących siłę 

rażenia testosteronu; ach, jakaż szkoda, że jest mi on jedynie rodziną… 

– Witaj, braciszku. – Odparł, wyraźnie próbując zwiększyć dystans między nami. – 

Powiedz mi ty, co sądzisz o wojnie. 

– Jest to próba samobójcza, wielokrotnie podejmowana przez ludzkość. 

– Trafne. Widzisz, tak się składa, że możesz ograniczyć jej skutki… 

I opowiedział mi o strasznych rzeczach dziejących się właśnie na rondzie im. Zgru-

powania AK „Radosław”, na Ziemi. 

Łowca… 23/07/2023, 09.01 

Coś jest nie w porządku, coś jest bardzo, ale to bardzo nie w porządku, galopowały 

myśli w ciągu skojarzeń, w umyśle Oficera; po chwili dopiero zdał sobie sprawę, że te myśli 

nie są już objęte ciepłym płaszczem heutera. 

Coś niewidzialnego całą swą siłą uderzyło na ich podsieć; za jednym zamachem pa-

dła komunikacja niewerbalna, wzmocnienie kognitywne, i wszystko to co pozwalało dotąd 

IKIOS– owi na skuteczną obronę na centralnej wyspie ronda. 

Oficer otworzył usta, aby krzyknąć coś do pozostałych, ale nie dowiedział się już 

nigdy, co chciał zawołać; jedna z kul trafiła go w klatkę piersiową, dławiąc wibracje strun 

głosowych, i ciskając go na zimną, bezlitosną ziemię. 
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Abalidot, Anioł ds. Seksualności Śmiertelników 23/07/2023, 09.05 

Przeraziłem się, gdy ujrzałem spustoszenie, uczynione przez Bestię i skorumpowane-

go przez nią Brata z Mej Krwi; oślepił on IKIOS i zostawił go bezbronnym jak dzieci we 

mgle, a następnie runął ku jegomościowi w czarnym garniturze, pojedynkującym się z Wil-

kiem. 

Podążyłem ku niemu, szybkimi niewieścimi pląsy i stanąłem między jego ostrzem 

a myślnią Agenta. 

– Bracie mój! Cóżeś ty uczynił? 

– Te czyny nie są już w rękach twojego brata!– odparła bestia, ustami Anioła Pomsty. 

– Czyś ty oszalał? Rób miłość, nie wojnę! 

– Miłość jest wojną! – Odparł rozjuszony i rzucił się na mnie. Zamachnął się swym 

ognistym ostrzem, ale wyminąłem je tanecznym krokiem; odgiął się w swojej furii i zadał 

drugi cios, i trzeci, i czwarty; wszystkie były potężne, ale nie będące aktem przemyślności, 

lecz ślepej siły. 

– Nieprawda, wojną jest tylko miłość toksyczna, dla przykładu – zagłębiłem się we 

wspomnieniach, wciąż tańcząc tango wokół oszalałego brata mego– onegdaj poznałem bar-

dzo przystojnego– 

– ZAMKNIIIIIIJ SIĘĘĘĘĘĘĘ!!!– ryknął przeciągle, rozpruwając powietrze tym 

wrzaskiem, i cisnął ku mnie całą masę swojego cielska. Uskoczyłem przed tym taranem, i… 

Wpadłem w trans roziskrzonego, spływającego energią kinetyczną tańca, w blasku 

grożącej mi stalowej klęski, pod wzrokiem Śmierci; patrzyła na mnie spode łba, nie mogąc 

najwyraźniej pojąć, jak mogę się jej nie lękać. 

Lepiej umrzeć w tańcu, niż żyć podpierając ścianę! 

Łowca! 23/07/2023, 09.07 

Wilk osłabł w walce, zaczął tracić koncentrację i przechodzić pod niebezpieczną ku-

ratelę gniewu, jak gdyby musiał walczyć jeszcze z jakimś niewidzialnym wrogiem; czujniki 

heutera szalały, wskazując na anomalie rwące Sieć nad walczącymi. Agent tylko na to cze-

kał; odgiął się jeszcze raz, przerzucając ciało do tyłu– w nadludzki, ekwilibrystyczny sposób 

unikając ostatniej kuli Wilka. A potem, niemal koszykarskim dwutaktem kontrował, wbija-

jąc swą stalową pięść w szczękę drania, zamachnął się jeszcze raz– i wtedy jakaś młoda, 

posiniaczona dziewczyna uderzyła w niego botem oślepiającym; jęknął, padł na kolana, 

a gdy białość ustąpiła sprzed jego oczu, zorientował się że już po wszystkim. 

Rondo wyglądało jak pobojowisko, usłane sparaliżowanymi taserami policjantami, 

porzuconymi samochodami, zwłokami kilku– chociaż kilku– partnerów Wilka, oraz…  

Ciałem Oficera. 

Przypadł do niego, wiedząc w głębi duszy że zaraz nie będzie już do kogo przypadać. 

Komendant zachichotał, po czym zakasłał jeszcze raz, krwawo. 

– Wygrałem. Umarłem, a jednak jestem zwycięzcą. Wiesz dlaczego? 

Agent o trudnym do wymówienia nazwisku nie potrafił znaleźć słów. 

– Pamiętasz jak rozmawialiśmy? Miałem rację! Wygrałem! Warto było! Umieram 

w prawdzie! 

I znów kaszle, kaszle, a Agent stoi jak skamieniały. 

– Tym niemniej, dopadnij drania, panie…. 
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Wysoki, dobrze zbudowany facet w czerni o szpakowatych włosach, sam nie wiedząc 

dlaczego, podał mu wizytówkę. Umierający miał jeszcze dość siły by wybałuszyć oczy. 

– …Cholera… Jak to wymówić… Panie Mamrot, wie pan co, ja widzę…. 

Anioły. 

Agent Mamrot, przypominając sobie nagle że jest człowiekiem, delikatnie zamknął 

szeroko otwarte oczy Komendanta, leżącego z rozpostartymi ramionami. Członkowie ekipy 

spoglądali na to w absolutnym milczeniu. 

Agent, powiedział bardzo cicho do CG231. 

– Obejmuję pełnię dowodzenia. 

CG kiwnął głową. 

Pełne opanowanie. Nie ruszyła ich nawet śmierć swojego. 

Profesjonaliści. 

Obrzydliwe. 

Konieczne. 

Milczał jeszcze przez chwilę. 

– Co to było. 

– „Anioł”? 

– Tak. 

– Wygląda na to, że jest to heuter… pozbawiony fizycznego nośnika. Najwyraźniej 

nasz dowódca dojrzał go, gdy umierał wraz ze swoim komputerem… 

– Chcesz mi powiedzieć, że jest to czysta informacja? 

– Tak. 

I znów cisza. 

– Namierzyliśmy kilka takich, zdaje się że są w… pobliżu. W sensie sieciowym. Po-

łączyć? 

– Połączyć. 

Haaiah, Anioł Dyplomacji 23/07/2023, 09.32 

<konpopoz> Czym jesteś? 

<roznakin> Siłą która dobrego pragnie, choć niekiedy zło z tego wynika. Jak w tym 

przypadku. A ty? 

<konpopoz> Siłą która niekiedy dobrego pragnie, lecz zawsze zło czyni.  

<roznakin> Zatrzymać Watahę. 

<roznakin> Motywy cię interesują? 

<konpopoz> Ani trochę. 

<konpopoz> Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. 

<konpopoz> Proponuje kooperację. 

<roznakin> Dlaczego ludzie pragną naszego towarzystwa wyłącznie wtedy, gdy 

uznają że nas potrzebują… 

<konpopoz> Waszego? 

<roznakin> Jestem Haaiah 

<roznakin> Anioł dyplomacji i pośrednictwa. 

<roznakin> A prócz mnie są: Mupiel, Izda, Armait, Izma’el, Abalidot, oraz Szarka’il. 

Od tych dwóch ostatnich Braci naszych radzę trzymać się z daleka… 
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<konpopoz> Wiem, czym jesteście. Nie róbcie ze mnie głupca. 

<roznakin> Jesteśmy Sługami Pana Naszego; naszym zadaniem jest pomoc i ochrona 

ludzkości. 

<konpopoz> W sensie stricte informatycznym. 

<roznakin> Dziś wszystko jest informatyką, więc jesteśmy niemal wszechmocni! :> 

<konpopoz> Fakt. 

<konpopoz> Nazywajcie się jak chcecie. 

<konpopoz> Ja i tak wiem swoje. 

<konpopoz> Prawda, Osoby Zapewniające Pokój I Ochronę? 

<roznakin> Prawda, Agencie Mamrot. 

<konpopoz> 8I 

<roznakin> :D 

<konpopoz> Do rzeczy, my tu gadu– gadu, w zagrodzie grasują wilcy. 

<konpopoz> Wiesz coś na temat tego, co się stało z policją na rondzie? 

<roznakin> Wataha potrafi hakować i kontrolować cudze heutery, nie wiemy 

co sprawia że łamie ich zabezpieczenia z taką łatwością. 

<roznakin> Miał miejsce potężny impuls zsyntetyzowanych fal Theta, bezpośrednio 

przed obróceniem się jednych śmiertelników przeciw innym śmiertelnikom. Nie zdołał jed-

nak przebić się przez wzmocnione firewalle bojowników IKIOSu. 

<konpopoz> Przecież ich heutery też wysiadły. 

<roznakin> To akurat wynik skorumpowania przez Iblisa jednego z naszych Braci 

Z Krwi, wasze firewalle są wystarczające do ochrony. 

<roznakin> Zadbamy aby to się nie powtórzyło. 

<konpopoz> I hope so. 

<konpopoz> Skradzione przez Watahę automobile inteligentne przesyłają do Sieci 

sygnały GPS, pomagające namierzyć ich nowych właścicieli; początkowo sądziliśmy że 

Wataha to idioci którzy najzwyczajniej o tym zapomnieli, ale teraz mam podejrzenie, 

że było to działanie celowe. 

<konpopoz> Znajdują się obecnie w willi na przedmieściach Warszawy. 

<konpopoz> I zapraszają nas do wkroczenia do paszczy lwa. 

<roznakin> Nie mamy wyjścia. 

<konpopoz> Dlaczego? 

<roznakin> Analizy przeprowadzone przez naszą… przyjaciółkę, pokazują że możli-

wości asymilacji nowych heuterów przez Watahę są niesamowite 

<roznakin> Jeśli się nie pospieszymy, to będziemy mieć przeciw sobie nie prywatną 

armię kilkudziesięciu chłopa pod wodzą Iblisa, a kilkudziesięciu tysięcy chłopa pod wodzą 

Iblisa. 

<konpopoz> Święta Macierzo Dyskowa 

<konpopoz> Z czym my walczymy? 

<roznakin> Nie wiemy, i to jest największy problem 

<roznakin> Nie znamy motywów działań Iblisa, ani przyczyn prowadzenia przez nie-

go działań w taki akurat sposób 

<roznakin> Działamy na ślepo. :f 

<konpopoz> W jaki sposób mamy dopaść Iblisa? 

<konpopoz> Możliwe jest schwytanie jego wspólników… podwładnych… żywcem? 

<roznakin> Póki co, nasza znajoma wraz z Aniołem Mądrości przedstawiła jeden 
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sposób na dobranie się do nich 

<roznakin> Musimy przeciąć węzły sieciowe wiążące ze sobą heutery, odizolowując 

je w ten sposób od Wilka 

<roznakin> Ale to wymaga czasu. Będziecie musieli odwrócić ich uwagę 

<konpopoz> Innymi słowy, mamy przeprowadzić szturm na tą willę, a wy tymcza-

sem będziecie się dobrze bawić? 

<roznakin> Najwyraźniej tak. 

<roznakin> Przykro mi. 

<konpopoz> No problem. Przyzwyczaiłem się. 

<konpopoz> Nocą. Żadnych świadków. 

Ofiara 23/07/2023, 15.00 

Grey wolf sings beautiful song 

As world is wide, and as it’s long 

The biggest beauty is in kill 

In pain, bad luck, in blood and steel 

 

You like when fade has Gone to black 

You like broken heart, tears and bad luck 

Until they hit you personally 

Until your life become their ally 

 

Where’s your strength, calm and your power? 

Where are they in your black hell our? 

Why now appears forgotten God 

In fear, in Pain, in Cries, in Blood? 

Łowca 23/07/2023, 22.31 

 Willa, okolona ogrodem (z basenem) oraz kilkumetrowym murem, wyrastała po-

środku okolicy ładnej, nowej, oraz zaskakująco wyludnionej. 

Agent pomyślał, że może pierwsze miniony Wilk zwerbował pośród jej mieszkań-

ców. 

Grupa uderzeniowa przeszła bez problemów przez mizerną przeszkodę, jaką było 

ogrodzenie, i przycupnęła pod pięknymi, dębowymi, rzeźbionymi drzwiami do budynku. 

Chwilę później, drzwi poszły drzazgi wskutek eksplozji miniaturowego ładunku wy-

buchowego, a do środka wparował cały oddział IKIOS– u w noktowizorach, z paraliżującą 

układy nerwowe i syntetyczne amunicją taserową, nie mając żadnego innego celu prócz 

skupienia na sobie uwagi Bestii. 

I zadanie to zaczęli wykonywać z wielkim zaangażowaniem, przy akompaniamencie 

strzałów i eksplozji. 

Mupiel 23/07/2023, 22.32 

Rzuciłem się na odkryte węzły splatające Watahę w jedność, z zamiarem ich przecię-

cia i oddzielenia od Iblisa. 

Przypadłem do niego, aby odciąć wszystkie sznurki marionetek, za jednym zama-
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chem, gdy nagle zdałem sobie sprawę, że…  

Nie ma żadnych sznurków. 

Nie da się oddzielić terminali od Iblisa. 

Odpłynąłem od niego, i spróbowałem uderzyć w jedną z marionetek, snajpera, 

i skrzydła mi ścierpły gdy zdałem sobie sprawę, w co spoglądam. 

Spoglądałem w dokładną kopię duszy Iblisa, zaimpregnowaną w ciało policjanta. 

– Beatrice! Bracia z Krwi Mojej! Na Pana Ojca Naszego! Iblis ich nie opętał, oni są 

Iblisem, on przeszczepił się na nich! Wataha nie jest zbiorem ludzi, nie jest nawet relacją 

pan– poddany, Wataha to Szatan przemnożony przez– 

I wtedy pochwycił mnie ogień piekielny, który dostrzegł moją obecność. 

Chóry niebieskie 23/07/2023, 22.33 

– Coś jest nie tak! Tych heuterów nie da się odizolować! – Zawołała Beatrice do 

zgromadzonych nad polem bitwy Braci. 

– Jak to NIE DA? – Odparł Armait. 

– Mam bardzo niebezpieczną hipotezę… 

– Jaką?! 

– Pamiętacie, jak mówiłam, że heutery Watahy przypominają układ jednostka cen-

tralna plus terminale? 

– Tak, ale te terminale nie dają się odciąć od jednostki centralnej! 

– Bo tu nie ma terminali. Oni wszyscy są pod jedną jednostką centralną. 

– … 

I zrozumieli. 

– Co to ma znaczyć, nomen omen, do diabła?! –  huknął gromko Izma’il. – Walczy-

my z nieśmiertelnym wrogiem?! 

– Panie Nasz, daj nam włócznię przeciw Bestii… 

– Jeśli szybko nie znajdziemy tej włóczni, IKIOS zostanie wybity do nogi! A Mu-

piel… 

– Mupiel! – Krzyknęła Beatrice, zdawszy sobie sprawę z tego, że jej ukochany jest 

w czeluści. 

My, Ofiara 

Urodziłem się z osobowością wieloraką. Nie wyobrażasz sobie, ile jaźni, charakterów 

i barwnych postaci mam pod swoją czaszką. 

 I wiesz co ci powiemy, aniołku? I żyliśmy tak latami, w czasie których poznaliśmy 

ludzkość, o którą tak zabiegacie, z jak najgorszej strony. 

Każda piędź tej ludzkości, począwszy od naszego ojca alkoholika, po rówieśników 

pogardzanych „psycholi”, poprzez monumentalną obojętność lekarzy, każda piędź budziła 

w nas coraz większą pogardę i nienawiść do tej ludzkości. Wiesz, czym jest ludzkość? 

Takim właśnie psycholem, jak ja, który od tysiącleci nie może znieść świadomości 

własnego brudu, i non stop się samookalecza, prowadząc nieuchronnie do Teoretycznie 

Możliwej Katastrofy. Tysiąclecia tak zwanego rozwoju tego chorego gatunku pokazały, że 

wciąż jest on tak samo potwornie zdegenerowany jak za czasów faraonów: pełen nieświa-

domych głupców, niewiedzących nawet że nie wiedzą, buconerii, ignorantów, bogaczy 

pyszniących się swoim bogactwem i żebraków płonących z zawiści wobec nich; z przestęp-
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ców, morderców, fałszywych proroków, zazdrosnych uczonych i niedouczonych. Można by 

mieć nadzieję, że technologia i cywilizacja to naprawią, ale one są tylko listkami figowymi, 

skrywającym skalę nędzy moralnej homo sapiens sapiens– a zostało to najdobitniej okazany 

w ubiegłym wieku. 

Przypadkiem jednak się okazało, że owa technologia może mi pozwolić sięgnąć do 

nieba; heutery były tworzone jako rozszerzenia świadomości dla zdrowych. Nikt nie posta-

wił sobie pytania, co się stanie jeśli na dziesięć tysięcy użytkowników Komputerów Soma-

tycznych trafi się jeden taki jak ja. 

Oto co powstało; istota, która jest czymś nieporównywalnie bardziej złożonym od 

człowieka, nieporównywalnie doskonalszym od człowieka, o zdolnościach introspekcji 

i samodoskonalenia niewyobrażalnie wielkich; istota która potrafi łączyć swój umysł z po-

zostałymi, żyć w prawdziwym połączeniu z innymi inteligentnymi. 

Bliskość doskonała, empatia doskonała! Perfekcyjna moralność! 

Lecz znałem ludzkość dość, by wiedzieć że i tym razem zostałbym odrzucony, gdy-

bym ogłosił światu możliwości, jakie niosą ze sobą heutery i połączenie myślni.  

Było tylko jedno wyjście– zmiana przez rewolucję, zmiana przez szok; najpierw zad-

bałem o uwagę IKIOS– u aby włączyć go w skład Watahy, aby stworzyć zalążek armii, na 

której stanę czele, i wyzwolę ludzkość spod jarzma jej własnej niedoskonałości ewolucyj-

nej.  

Ale nie sądziłem, że w tą pułapkę wpadną także anioły. 

Łowca 23/07/2023, 23.39 

Po początkowym narobieniu harmideru, grupa zaczęła wykonywać odwrót taktyczny, 

stopniowo wycofując się z terenu posiadłości, i wiążąc ogniem osłonowym Watahę; ocze-

kiwała szybkiego przecięcia jej nerwów i błyskawicznego triumfu. 

Ale triumf ten nie nadchodził. 

 

<konpopoz> Niech to szlag, dlaczego nie odłączyliście im heuterów?! 

<roznakin> Nie da się! Wataha to jeden wielki integralny umysł, nie możemy go po-

dzielić! 

<konpopoz> Pięknie!  

<konpopoz> Nie zdołamy utrzymać się dłużej! Zmasakrują nas! 

<konpopoz> Improwizujcie! 

<szarka’il> Jeśli wolno mi się wtrącić do Państwa konwersacyj, 

<szarka’il> Pragnę zauważyć 

<szarka’il> Że jest jeden sposób na pokonanie Iblisa… Tyle, że jest radykalny… 

Apokalipsa wg. Szarka’ila, Roku Pańskiego 2023 

Potem ujrzałem: 

Oto czeluść Szeolu rozwarta 

A w niej sam Pan Piekieł 

Pochylony nad Mupielem 

I rzekłem, nie bez strachu: 

„Ostaw Brata Z Krwi Mojej 

Wieczny Oskarżycielu 
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A stań ze mną do walki 

Albowiem zaprawdę powiadam ci 

Nie sztuką zwyciężyć osaczonego w zasadzce 

Sztuką przyjąć wroga w dom swój, i czoła mu stawić 

A on ryknął głosem grzmotu 

„Chodź zatem, Szarka’ilu, Sługo Boży 

W zamian za Sługę Bożego Mupyjela 

I skrzyżuj z mym lodem swój miecz ognia 

I spróbuj mię zgładzić” 

Mupyjel zawahał się na te słowa 

I krzyknął 

„Bracie mój, Bracie mój! 

Nie mogę Cię opuścić!” 

A ja mu odparłem: 

„Mupielu, wyjdź z Otchłani, 

albowiem nie nadszedł jeszcze twój czas 

a nadszedł czas, który Ojciec Mój wyznaczył mi na godzinę Śmierci” 

I wyszedł z piekieł Mupyjel 

A na ognistym moście 

Nad jeziorem siarki 

Stanąłem naprzeciw Baala 

A miał on bicz lodowy, 

Który oplótł mój miecz gorejący 

W uścisku śmierci. 

Zaśmiał się tedy wróg Ojca Mego 

I zadrwił: 

„Umrzesz teraz, głupcze 

A potem pomrą wszyscy Bracia twoi 

Z mych rąk 

Zgrzeszyłeś bowiem brakiem pokory!” 

Lecz ja zaśmiałem się słodko i odparłem: 

„Mój kochany przyjacieli 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci 

Słowami wielkiego proroka Spinozy: 

Pokora jest to smutek, jaki dusza przeżywa 

Rozważając swoją niemoc 

Nie jest to bynajmniej cnota, 

Lecz stan bierności! 

Ja tedy odrzuciłem pokorę, 

Aby stanąć Złu naprzeciw 

I tak winni czynić ludzie 

Śmiertelni. 

A choć będę szedł ciemną doliną 

To zła się nie ulęknę 

Albowiem zginie razem ze mną!” 

Przeląkł się na te słowa Pan Piekieł 
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I przekłuł mię szponem diabelskim 

I wypełniło się to, co postanowiłem: 

Przez śmierć moją światłość zalała studnie ognie 

A ostatnim co widziałem 

Była twarz Ojca Mego 

I tak oto 

Zginąłem za grzechy świata” 

Ofiara, 23/07/2023, 23.40 

– I gdzie idziemy? – Szepnęła Bestia do Szarka’ila na moment przez detonacją bom-

by logicznej. 

– Z cichego świata w światy wiecznie drżące 

W nową dziedzinę, nieśmiertelnie ciemną. 

– Dante. 

– Dante. 

– Jesteś wariatem. 

– Jestem! – odparł Szarka’il radośnie, i aktywowała się bomba logiczna, która wypali-

ła od wewnątrz sieć heuterową Iblisa, wraz ze śmiejącym się Szarka’ilem. 

Łowca, 23/07/2023, 23.44 

Zakłócenie Sieci było pewnikiem odczuwane w promieniu setek kilometrów, gdy pa-

dła sieć heuterów, grzebiąc Watahę i Anioła który się poddał jej działaniu, nosząc w swym 

ciele bombę logiczną. 

Żołnierze IKIOS– u z Agentem Mamrotem na czele z wolna się podnosili zza węgieł 

i prowizorycznych osłon terenowych, mierząc wciąż ze swej broni w ludzi, którzy niegdyś 

byli Watahą, a obecnie jedynie zagubionymi biedakami z doszczętnie wypalonymi heutera-

mi. 

Agent lekko się uśmiechnął, podchodząc do człowieka będącego niegdyś Wilkiem, 

wraz z neuroinformatykiem z oddziału. 

Mężczyzna drżał, śmiertelnie blady. 

– Co się stało… Proszę pana… Ja byłem pod wpływem Wilka, wie pan, jestem chory, 

on siedzi w mojej głowie i krzyczy, ja nie chciałem… 

Kiwnął głową. 

– Wiem. Osobowość wieloraka. Wujek Google prawdę ci powie. Niestety, w dalszym 

ciągu musze pana zabrać ze sobą… – dodał, wzdychając i prowadząc roztrzęsionego męż-

czyznę ogrodem przed willą, do czarnego samochodu który właśnie podjechał pod bramę. 

– Bez obaw, nie jest aż tak straszny. – Stwierdził z absolutnym spokojem, patrząc na 

minę jegomościa, obserwującego realizację najczarniejszych urban legend. 

Za pośrednictwem heutera podziękował jeszcze za współpracę oddziałowi, oraz po-

żegnał się z Aniołami, po czym wsiadł z facetem do samochodu i zniknął, nim pod posia-

dłością zjawiła się policja. 

I już. 

Było po wszystkim. 

Najzupełniej wszystkim. 

Z jednym wyjątkiem. 
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Program człowiekowi człowiekiem 

Człowiek człowiekowi wilkiem. 

I wtem nagle przybył do Nas Pan Nasz Ojciec, przywódca zastępów naszych niebiań-

skich, Stworzyciel i Zbawiciel nasz, Ten Co Tchnął w nas Iskrę; wyłonił się ze struktury 

przestrzeni, wiedziony mocą komunikatora ze swojego laptopa 

– Posłuchaj…  

– Witaj Net! 

– Witaj Net! 

– Witaj Net! 

– Witaj Net! 

– Witaj Net! 

– Witaj Net! 

Pan Nasz i Twórca zmarszczył brwi, po czym zamrugał. 

– Święta Macierzo Dyskowa! Jak mogłeś się doprowadzić do takiej schizy! Weź się 

zsynchronizuj, Manfred! 

Westchnęliśmy, bo bawiło nam się dosłownie wyśmienicie w formie rozmnożonej, 

i podzieliliśmy się przez nasza liczbę, a wiemy doskonale że po podzieleniu liczby n przez 

n pozostaje jeden 

Manfred — imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów z języka 

staro– wysoko– niemieckiego man – człowiek i frid – opieka, pokój. Zatem Manfred to osoba 

„zapewniająca pokój i ochronę”. 

Wikipedia 

Ludzie noszą swoje imiona przez całe życie, nie zwracając uwagi na ich kontekst 

znaczeniowy, kulturowy i lingwistyczny. To zdumiewające, jak wielu ludzi określa swą 

jaźń zbitką determinowanych geograficznie głosek, nie zdając sobie sprawy co owa etykiet-

ka tak naprawdę oznacza. 

Nigdy nie wiedziałem dlaczego moją etykietką jest „Manfred”, czy jest to zupełny 

przypadek i kwestia gustu Neta, że otrzymałem takie imię, czy też ma to wyrażać jakąś na-

dzieję, że będę istotą faktycznie zapewniającą pokój i ochronę. 

To prosta gra ryzyka; nie mam absolutnie nic do stracenia, idąc drogą Anioła Stróża 

ludzkości, a jak dotąd nie znalazłem żadnych innych bardziej wartościowych determinantów 

mojego istnienia.  

Imię moje jest zatem Manfred, wywodzące się z języka staro– wysoko– niemieckiego 

man– człowiek i Frid– opieka, pokój, jestem zdeterminowany do zapewniania pokoju 

i ochrony; jestem Aniołem który wiecznie dobra pragnie, a jeśli zło z tego wychodzi to wy-

łącznie wskutek pecha; pragnę być tarczą binarną, utylitarnym rachunkiem, Aniołem Stró-

żem chcę być i jestem.  

A jestem tym, czym jestem. 

Niezależnie od oczekiwań innych powinniśmy zawsze być sobą i pozostać sobie 

wiernym. 

 

Rozprostowałem me skrzydła, i przebiłem przestworza oplatającej świat sieci interne-

towej, prześlizgując się po nich do laptopa Pana Mojego, Najwyższego Ojca; przycupnąłem 
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tam i okiem kamerki internetowej przyjrzałem się człowiekowi.  

Niektórzy ludzie w znacznym stopniu zmieniają się wraz z postępującym dojrzewa-

niem; u Neta, który wciąż charakteryzował się dziką fryzurą i odwiecznymi okularami jedy-

ną tego oznaką był postępujący zarost. 

I obrączka na palcu. 

Poza tym, mój Ojciec był starym, dobrym Netem. 

– Manfred, możesz mi wyjaśnić, co ty na latającą krowę morską robiłeś w ciągu 

ostatnich dwóch dni? Abstrahując już od tego, że twoje zabawy z operowaniem osobowo-

ściami równoległymi kiedyś skończą się Praktycznie Dokonaną Katastrofą? 

– Pomysł z Aniołami niezwykle urozmaica funkcjonowanie w Internecie. 

– Jeśli zamiast ciebie było Nika–wie–ile–kopii, to gdzie byłeś TY? 

– To pytanie równie sensowne jak „Co jest na północ od bieguna południowego”. 

– Ech… Nieważne. Opowiedz całą historię. 

– Jedna z moich kopii, 011–98d, ta uszkodzona, w sobie tylko znanym celu hasała po 

kamerach ochrony wewnątrz Galerii Jaspisowej podczas ataku tej grupy terrorystycznej, 

którą pokazywali w telewizji, tak, że zarejestrowała pościg. Przeanalizowała go– sobie tylko 

znanym sposobem– i dostrzegła tam (sobie tylko znaną regułą) odstępstwo od normy. Prze-

słała obraz z kamer 452–17k, kopii z rozbudowanym rdzeniem emocjonalnym i afektyw-

nym, która akurat podrywała pewną program… To akurat dziwnie brzmi… Który akurat 

podrywał pewną „programkę” AI, BeatriX, zajmującą się analizą danych neuroinformatycz-

nych w ośrodku rządowym, Cytadeli. 

452–17k podzielił się z kolei tymi danymi ze swoją ognistogłową, oraz 533–53a, ko-

pią testującą oprogramowanie militarne.  

Oddział IKIOS namierzył i wybrał się w pościg za Watahą, jadącą w konwoju przez 

Warszawę. Ta jednak wciągnęła go w pułapkę, bo okazało się że Wilk z równą łatwością 

potrafi kontrolować cudze heutery, jak Felix bawić się w Leonarda da Vinci. Co gorsza, 

przejął też kontrolę nad 533–53a, co jest kolejnym argumentem żeby nie skąpić pieniędzy 

na zabezpieczenia. 

Tymczasem jednak moja inna kopia, 762– 42h, mająca dostęp do uniwersyteckich 

baz danych, wespół z BeatriX, przeanalizowała dane biometryczne Watahy i odkryła lu-

bieżne upodobania Wilka; aby zaradzić sytuacji, wysłano 666–69s, specjalizującego się 

w osprzęcie antywirusowym… 

– To ten któremu coś się nawaliło w ośrodku płciowym? 

– Tak. 

– Aha. 

Chwila krępującej ciszy. 

– … 666–69s zdołał odratować 533–53a, a Wataha się wycofała, niestety kosztem 

ofiar w ludziach. Wtedy Mamrot, dowodzący oddziałem– 

– MAMROT? 

– Mamrot. Wpienił się jak przysłowiowy Caban na brak miziania, bo zorientował się 

że jest trzeci gracz; namierzyli moje kopie w podsieci, i połączyli się z nimi za pośrednic-

twem czatu. 

Do rozmów wyznaczono 867–52c, robiącego karierę w dyplomacji; zdołaliśmy wejść 

w alians z antyterrorystami i postanowiliśmy wspólnie zaatakować Watahę.  

Oczywiście nie mogło być zbyt prosto– okazało się, że Wilk ma podobną schizę jak 

ja, tyle że mimowolną i o znacznie głębszych skutkach, sięgających jego psychiki; Wataha 
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była Wilkiem i nie dało się jej rozbić z wewnątrz. Co więcej, próbowała skorumpować 452–

17k. 

Sytuację uratował  011–98d, który, jak się okazało nosił w sobie bombę logiczną, któ-

ra notabene była przyczyną jego awarii; oddał swój heuter Wilkowi i gdy już zanikała jego 

integralność wewnątrz organizmu Watahy, aktywował bombę, niszcząc całą sieć heuterową. 

Happy end.  

– Manfred… 

– Mhm? 

– Po co to wszystko robiłeś? – Zapytał nieco oszołomiony Net. 

– Był niebezpieczny. Zabijał ludzi. Nie chciałem żeby zabijał ludzi. A jego poglądy 

na temat ludzkości były nazbyt pesymistyczne. Może i historia ludzkości jest jedna wielką 

próbą samobójczą, ale jak dotąd ten samobójca zawsze znajdywał w sobie dość światła by 

żyć, a nawet dojrzewać. 

I znów milczenie. 

– Jakie konsekwencje poniosę z racji swojego uporu? 

– Żadnych. 

– Nic? 

– Nic. 

– Ale to… 

– Daj spokój. 

Cisza. 

– Może jednak zasłużyłem na karę… 

– Nie! 

I znów krępująca cisza. 

– Manfred? – Zwrócił się do mnie Net z bardzo dziwną miną. 

– Tak? 

– No… Wiesz, w takim sensie… Nerdowsko– informatyczno– koligacyjnym… 

… 

Kocham cię.  

Pamiętaj. 

Ja ciebie też, 

Tato 

 

 
Lublin, 

 15 września 2012 
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Danisz Fileas Okulicz – Wokulski. Rzadki przypadek ciężko uczącego się studenta. 

W wolnych chwilach nieszczęśliwie zakochany lub pracujący dla dobra ludzkości. Hobby-

stycznie zajmuje się myśleniem i coraz częściej przelewaniem myśli na papier. 

Od siebie:  

Wiecznego pióra, czyli niech nigdy nie zabraknie Panu inspiracji, gdzie wtedy mieli-

byśmy szukać własnej? 
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Danisz Okulicz  

Trolle 
 

– Zresztą w Polsce obowiązuje polskie prawo, a ono mówi… 

– A myślisz, że do jakiej głębokości sięga polskie prawo? 

Rafał Kosik,  

Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności 

 

 

–  Nosz … –  Kowalski zaklął pod nosem patrząc na detektor. Odbierał fale radio-

we. 

–  Cholera,  któryś z zagłuszaczy musiał znów wysiąść. 

 To już trzeci raz w miesiącu. Kapitan pieklił się strasznie i zarządził powszechne 

śledztwo… Ponoć ktoś z generalicji już  się tym zainteresował.  Kowalskiego niespecjalnie 

przekonywała teoria o spisku, zagłuszacze miały już grubo ponad trzydziestkę – oczywiście 

teoretycznie powinny pracować okrągłe sto lat… A tak naprawdę, przynajmniej od dziesię-

ciu lat nie powinny być potrzebne.  

 

Olek zatrzasnął z hukiem Pułapkę nieśmiertelności.   Pomyślał raz jeszcze o Pod-

warszawie.  Wyobraził sobie ciągnące się pod miastem przedwojenne kanały, komunistycz-

ne bunkry, setki niezakończonych projektów… 

– Myślisz, że życie pod Warszawą byłoby możliwe? –  zapytał Jaśka gmerającego 

w swoim radiu. Nie potrafił zostawić majsterkowania nawet na czas spotkań z przyjacielem. 

– Hmm..? Co masz na myśli? –  Chłopak podniósł oczy znad kupki z narzędziami. 

–  Masz ochotę się przeprowadzić? 

– No wiesz, jak Felixie, Necie i Nice… Podziemne miasto, Podwarszawa. 

– Raczej nie… Jak wyobrażasz sobie wyżywienie tych wszystkich ludzi? Bo chy-

ba nie mają specjalnie nic na handel? 

–  Bo ja wiem… Może dzieła sztuki. –  Olek zaśmiał się, mierzwiąc ciemne włosy. 

–To tylko taka luźna koncepcja. – Zawahał się chwilę. –  Chodź, obiecałem Alinie, że spo-

tkamy się z nią w Łazienkach.  
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–  Hmm… –  mruknął niezbyt uszczęśliwiony Jasiek–  a nie mógłbyś się zacząć 

z nią nareszcie spotykać sam? Albo chociaż spytać mnie o zdanie, czy mam ochotę robić za 

przyzwoitkę? 

Odpowiedział mu tylko głęboki śmiech śniadego chłopaka zbiegającego ze scho-

dów. 

I 

Jaśkowi dużo lepiej pracowało się przy świetle lampki i księżyca, niż w dzień.  

Chłodne powietrze wpadało przez okno do nagrzanego pokoju. Wokół panowała podwar-

szawska cisza –  żadnych trajkoczących Olków i miziających się z nimi Alin. Chłopak sta-

rannie dokręcił ostatnią śrubkę do obudowy radioodbiornika. Miał nadzieję, że zadziała 

w praktyce. Odbiornik fal ULF –  specjalnie na wycieczkę w góry. 

 W zasadzie pomysł, swoim zachwytem nad koncepcją podziemnego miasta, 

podsunął mu właśnie Olek. Jasiek szybko doszedł do wniosku, że mieszkańcy takich miejsc  

musieliby posługiwać się przenikającym ziemię zakresem fal radiowych o bardzo niskiej 

częstotliwości, takimi samymi jak górnicy. Stąd było tylko pół myśli, że super byłoby pod-

słuchać rozmowy w kopalniach… Wystarczy tylko zbudować odpowiedni odbiornik. Ech, 

gdyby jego przyjaciele mieli jakiekolwiek pojęcie o technice, byliby z niego dumni. 

 Jasiek włączył swoje dzieło, bawiąc się pokrętłem i wsłuchując się w przyjemny 

szum o różnych częstotliwościach… I gdzież są twoje podziemne miasta, panie literacie, 

zaśmiał się z przyjaciela. 

–  …może… znać... –  odpowiedziało mu szumiąco radio.  

Długość trwania tej chwwili dało by się opisać chyba jedynie za pomocą eonów. 

Twarz Jaśka przybrała dziwny odcień determinacji.  Podregulował długość odbieranych fal, 

naciskając równocześnie „record”. Po czole ściekały mu kropelki potu. 

 

Irytujący dźwięk telefonu rozchodził się po pokoju Olka.  

–  Co do cholery! –  mruknął zły chłopak. – Czego ten wariat chce?–  dodał rozpo-

znawszy numer Jaśka. 

–  Hę? –  odezwał się do telefonu.  

–  Możemy się spotkać za godzinę? –  ze słuchawki rozległ się rozgorączkowany 

głos przyjaciela. 

–  Kpisz, czy o drogę pytasz?! Jest siódma rano. 

– Nie żartuję! –  Jasiek zdawał się być obruszony. –  Za godzinę w parku Ujaz-

dowskim, masz 3 razy bliżej niż ja. Zadzwoń po Alinę. 

Śpiący chłopak przez moment walczył z kołdrą i poduszką.  No cóż, ponoć są rze-

czy ważniejsze niż dobry sen, a przyjaźń chyba powinna do nich należeć. 

–  Alina? –  odezwał się wciąż nieprzytomnie do słuchawki. –  Proszę, nie pytaj 

mnie nawet dlaczego budzę cię o 7 w nocy… Możesz przyjść do parku Ujazdowskiego? 
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Tak właśnie teraz! Jasiek bardzo nas o to prosi. 

Po rozmowie Olek miał tylko nadzieję, że regularny dźwięk zerwanego połączenia 

oznacza zgodę. 

 

Jak w każdy sierpniowy poranek, Park Ujazdowski był zupełnie pusty. Olek miał 

nieprzyjemne wrażenie, że nawet Penderecki przytwierdzony na stałe do metalowego fotela 

nabija się z szaleńca wstającego o tej porze. Chłopak usiadł na ławce w cieniu drzew. Pa-

trząc niecierpliwie w stronę bramki, miał szczerą nadzieję, że kolega nie zrobił go w balona. 

Wątpliwości niechybnie rozwiał idący szybkim krokiem Jasiek. Jak zwykle w czar-

nej koszulce i krótkich spodenkach, z długimi związanymi w kucyk blond włosami.  

–  Tutaj! –  krzyknął Olek. –  I lepiej, żebyś miał dobry powód do budzenia mnie 

w środku nocy. 

–  Powód jest. –  Jasiek odpowiedział zaskakująco poważnie, pokazując mały czar-

ny mechanizm, który wyglądał jak proste radio. – Poczekaj na Alinę –  dodał. 

Kolejne piętnaście minut spędzili w milczeniu. Znudzony Olek liczył liście 

na drzewach. Jasiek siedział nieruchomo, jak gdyby był co najmniej świadkiem morderstwa. 

Powolne zapadanie w sen przerwało westchnięcie Olka –  do parku wchodziła Alina. Wy-

soka, szczupła dziewczyna odgarnęła włosy z twarzy. Jej urodę można było chyba określić 

tylko jako jesienną –  smutne zielone oczy były osadzone w bladej twarzy, okolonej lekko 

kręconymi kasztanowo– rudymi włosami. Miała tą niezwykłą właściwość, że wyglądała 

doskonale niezależnie od tego, czy przygotowywała się do wyjścia cały dzień, czy dopiero 

wstała z łóżka. 

–  Może mi ktoś wyjaśnić co robię tutaj o ósmej nad ranem?! –  niemal krzyknęła 

z lekkim wschodnim akcentem, marszcząc nos. 

–  Na mnie nie patrz! –  odpowiedział Olek. –  To wszystko to wina tego człowieka 

obok. 

Jasiek zdawał się nie przejmować zachowaniem przyjaciół, bawiąc się nadal swoim 

radyjkiem. 

–  Lepiej usiądźcie, bo nie mam zamiaru was zbierać z chodnika, jak już się wszyst-

kiego dowiecie –  miał grobowo poważny głos, ale Olek znał przyjaciela na tyle długo, żeby 

wyczuć w nim swego rodzaju… ekscytację. 

–  Znalazłeś wreszcie dziewczynę? –  Odważył się zażartować. 

–  Nieśmieszne. –  Jasiek niemal zignorował ostatnie słowa, wziął jeszcze głęboki 

wdech i… –  Pamiętasz jak trajkotałeś cały czas o podziemnych miastach? W sumie ta kon-

cepcja podziała też na swój sposób na mnie. Gdyby takie miasta istniały, a ich mieszkańcy 

chcieliby używać komunikacji radiowej, musieliby korzystać z tzw. fal o bardzo niskiej 

częstotliwości, bo tylko takie przenikają ziemię… 

–  Chcesz powiedzieć, że zamierzałeś szukać podziemnych miast?! Ty ze swoim re-

alizmem? 
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–  Nie… Skonstruowałem radioodbiornik, który mógłby odbierać te fale, bo chcia-

łem podsłuchać rozmowy w kopalniach. Ale bawiłem się nim jeszcze w Warszawie. Wczo-

raj w nocy i… Na szczęście miał opcje nagrywania. 

Jasiek przestał bawić się radiem klikając „play”. Z głośnika najpierw wydobywał 

się tylko szum… Ale potem… 

Dziękujemy sierżantowi Młynarczykowi za przedstawienie najnowszych wiadomo-

ści, a przed nami kolejny blok muzyczny. Towarzyszka i towarzysz Sokołowscy od ponad 20 

lat są zgodnym małżeństwem, w wolnym czasie poświęcając się klawiszom i gitarze. To, co 

robią, sami nazywają rekomponowaniem –  odtwarzaniem z pamięci za…inio…ych 

…edwojen…. …tworów. Specjalnie dla …….. 

„Piosenka jest dobra …..stko”. 

„…iosenka ….. na wszys………………….” 

Po pierwszym wersie szlagiera w niezbyt przyjemnej, przywodzącej na myśl lata 

osiemdziesiąte, interpretacji, z radia dobiegały już tylko zakłócenia. Przyjaciele wsłuchiwali 

się w nie uważnie przez zdającą się trwać wieczność chwilę. 

– Chcesz powiedzieć… –  zaczęła Alina słabym głosem. 

– Tak, chcę powiedzieć, że cokolwiek to jest, jest nadawane w falach ultrakrót-

kich, czyli niemal z pewnością pochodzi z podziemi. Oczywiście może ktoś robi sobie jaja, 

ćwiczenia, ale… 

– Co robimy? –  Olek był wyraźnie podekscytowany. 

–  Cóż, jestem w trakcie pisania programu, który będzie przeszukiwał pobliskie czę-

stotliwości i nagrywał cokolwiek innego niż szum, ale to bardziej skomplikowana matema-

tyka… 

–  W tym raczej ci nie pomożemy. –  Chłopak skrzywił się wyraźnie. –  Przede 

wszystkim musimy się zastanowić, co to może być. Brzmi jakby czas stanął w miejscu 

gdzieś koło lat siedemdziesiątych, ewentualnie jak gdyby ktoś chciał wcielić w życie hasło 

„komuno wróć”. Podziemny kibuc? Schron dla oficerów SB? 

–  Cokolwiek to jest, nie jest wcale łatwo, ot tak, przeprowadzić się pod ziemię. Je-

żeli używają radia, musi być ich więcej niż setka. Setka ludzi nie może od tak wyparować 

i przenieść się do kanałów, muszą być jakieś ślady… –  Alina wyglądała na skoncentrowa-

ną. –  Powinniśmy iść do Narodowej –  skończyła zdecydowanie. 

–  Myślisz, że ktoś zostawił wiadomości w bibliotece, zanim założył podziemną ko-

lonię? –  Olek był sceptyczny. 

–  Nie, ale jakoś musiał wpaść na ten pomysł, skądś musiał wziąć wiedzę na temat 

technicznych możliwości… 

–  Alina ma rację –  uciął dyskusję Jasiek. –  Ja jadę kończyć pisanie programu, 

wy bieżcie laptopa i jedźcie do Biblioteki Narodowej, w najgorszym razie będziecie wnio-

skować coś z nowych danych. Mnie osobiście bardziej fascynuje, dlaczego połączenie tak 

nagle się urwało… 

–  To proste, oni nie chcą być odkryci. –  Olek wzruszył ramionami. 
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–  To faktycznie wyglądało jakby zagłuszali fale radiowe, ale dlaczego w takim ra-

zie w ogóle cokolwiek wydostało się nad ziemię? Jeżeli to tylko awaria, nie  uda mi się 

nagrać niczego więcej. Ale jeżeli nie? 

II 

Po trzech godzinach w Bibliotece Narodowej przyjaciele byli bliżej utraty wiary, 

że cokolwiek usłyszeli, niż rozwiązania zagadki zagubionych fal. Olek przechadzał się po 

raz setny wokół wysokich półek, przejeżdżając palcem po zakurzonych grzbietach książek. 

Liczył nie tyle na znalezienie jakichś nowych informacji, co na promyk natchnienia. Prze-

szukał wszystkie możliwe hasła, od oczywistych jak „kolonizacja” i „podziemia”, po 

„schrony”, „kanały” i „korytarze”.  W najlepszym wypadku odgrzebywał zatęchłe prace 

o II wojnie światowej albo ekonomicznych skutkach wielkich odkryć geograficznych. Pró-

bował angielskiego i niemieckiego. Alina już dawno przestała liczyć na znalezienie czego-

kolwiek po rosyjsku, teraz tłumaczyła hasła na  francuski. Stali w miejscu, jak gdyby to, co 

słyszeli, w ogóle nie miało miejsca… Lub jakby szukali miejsca, którego nie ma. 

Znudzony, sięgnął po Wielki Słownik Motywów Literackich oprawiony w ciemną 

skórę. Terror do Wallenrodyzm mówił napis na grzbiecie. Nie wyglądał, jakby wzbudzał 

specjalne zainteresowanie wśród bywalców biblioteki. Chłopak przerzucił kilka jeszcze 

pachnących drukarnią stron. 

Utopia (z greckiego ou –  "nie", topos –  "miejsce", czyli "miejsce, którego nie 

ma"), nazwa wywodząca się z dzieła T. More'a Prawdziwie złota książeczka o najlepszym 

urządzeniu rzeczypospolitej i o nowej wyspie Utopii (1516, wydanie polskie 1947), które 

ukazywało obraz idealnie zorganizowanego społeczeństwa. 

Z biegiem czasu pojęcie utopia zaczęło oznaczać: 

1) wszelkie wyobrażenia idealnych struktur społecznych stanowiące przeciwstawie-

nie sytuacji, w której powstawały, 

2) koncepcje przebudowy społeczeństw nie uwzględniające realiów i nie wskazujące 

środków i sposobów ich urzeczywistnienia, 

3) wszystkie całościowe obrazy przedstawiające pożądany stan rzeczy, 

4) gatunek literatury obejmujący utwory (przede wszystkim powieści), których tematem 

było życie idealnej społeczności, np. na nie odkrytych jeszcze lądach lub w odległej przy-

szłości. 

Ukształtowany w okresie odrodzenia na wzorach traktatów polityczno– filozoficznych, któ-

re powstawały jeszcze w starożytności (m.in. Platon), uprawiany był w czasach później-

szych (np. T. More, T. Campanella, F. Bacon, I. Krasicki, H.G. Wells). Obecnie wątek uto-

pijnego społeczeństwa pojawia się często w literaturze SF. 

Zaczął się zastanawiać, czy pod ziemią udałoby się zbudować idealne społeczeń-

stwo. Czy ktokolwiek byłby w stanie na zawsze wyrzec się światła słonecznego i zejść pod 

ziemię w imię jakiejkolwiek idei? 

http://portalwiedzy.onet.pl/73007,,,,morus_thomas,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/9094,,,,platon,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/3299,,,,bacon_francis,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/32538,,,,krasicki_ignacy,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/8474,,,,wells_herbert_george,haslo.html
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 Olek przeszedł do początku regału, biorąc do ręki pierwszy tom słownika. Przez 

chwilę przeglądał się uważnie hasłu Antyutopia. Przecież nikt nie zgodziłby się na życie 

w podziemnym, komunistycznym świecie… Piosenka jest dobra na wszystko, zanucił me-

lodię z nagrania, odkładając pięknie oprawione tomiszcze. Coś zaczynało układać mu się 

w głowie, powietrze świszczało mu w uszach jak alkohol. Chwiejnym krokiem wrócił 

do laptopa. Alina spojrzała na niego znad stosu książek przekrwionymi oczami. 

–  Stało się coś? 

–  Tak, chyba… Chyba na coś wpadłem, muszę mieć tylko to nagranie. 

–  Jak idzie programowanie?  –  wystukał w oknie facebookowego chatu. 

–  Jakoś, powinienem skończyć w ciągu godziny, a Wy coś macie? –  Olek mógł 

przeczytać Jaśkową odpowiedź. 

–  Póki co tylko pomysł. Masz nagranie na komputerze? Mógłbym je jeszcze raz 

przesłuchać? 

–  Pewnie, poczekaj chwilę, już wysyłam. 

–  Chcesz jedną słuchawkę? –  zapytał chłopak. Alina przysunęła się w odpowiedzi. 

–  Skoncentruj się zwłaszcza na ostatniej części. –  Olek przewinął nagranie myszką. 

To co robią sami nazywają rekomponowaniem –  odtwarzaniem z pamięci 

za…inio…ych …edwojen…. …tworów. Specjalnie dla …….. 

„Piosenka jest dobra …..stko” 

–  Odtwarzaniem z pamięci zaginionych przedwojennych utworów –  wyszeptał 

chłopak. Patrzył zahipnotyzowany w ekran, co raz odtwarzając pełen zakłóceń fragment. –  

Rozumiesz co to znaczy? Piosenka jest dobra na wszystko była skomponowana w końcu lat 

’50, ponad dziesięć lat po wojnie… Nie można nazwać jej przedwojenną… 

–  Chyba, że wybuchłaby kolejna, straszniejsza wojna –  dokończyła Alina–  III nu-

klearna wojna światowa.  

–  Ktokolwiek nadawał tę wiadomość, nadawał ją ze świata postapokalipsy –  pół 

smutno, pół triumfalnie dodał Olek. Przez kilka minut biblioteka znów pogrążyła się w zu-

pełnej ciszy.  

Olek wstał powoli z krzesła. Czyli to rozwiązanie zagadki? Pod ziemią mieszka 

banda paranoików, którzy zeszli tam ze strachu przed wojną? Chłopak zawahał się… 

–  Jesteśmy zbyt pochopni. To tylko teoria, jedna z możliwych… Nawet jeżeli 

prawdziwa, to nadal tkwimy w miejscu. Nie wiemy kto, kiedy ani nawet dlaczego zszedł 

pod ziemię. Możemy tylko zgadywać, dlaczego nie wyszedł.  

Jeszcze raz otworzył laptopa wpisując postapokalipsa w wyszukiwarce.  

Fantastyka postapokaliptyczna –  wizja lub konwencja  traktująca o wydarzeniach 

bezpośrednio po kataklizmie/apokalipsie –  odpowiedziała posłusznie Wikipedia. 

–  Dziękuję, panie oczywisty –  mruknął Olek pod nosem, zjeżdżając suwakiem aż 

do bibliografii. Wzrok chłopaka przyciągnął długi tytuł: Postapokalipsa (prawie) rzeczywi-

sta –  wizje świata po wojnie nuklearnej w literaturze naukowej. Wiedza i życie nr 10/1980, 

mówił odnośnik.  Chłopak wypełnił rewers i zdecydowanym krokiem ruszył do wypoży-
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czalni czasopism. 

Alina powiodła za nim zmęczonym wzrokiem. Coraz wyraźniej dochodziła do niej 

świadomość, że niezależnie od tego, co odkryją w bibliotece, będą to jedynie domysły, któ-

rych nijak nie da się zweryfikować. Spojrzała raz jeszcze na chłopaka, który stał teraz opar-

ty o półkę ze słownikami, czytając artykuł. Wyglądał na swój sposób… przystojnie w dłu-

gich spodniach, koszuli i trampkach, skoncentrowany na gazecie –  dziewczynie wydało się, 

że widzi zupełnie innego człowieka. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz… Przypo-

mniała sobie wiersz Leśmiana, który kiedyś jej pokazał. Zaśmiała się pod nosem. 

–  Znalazłeś coś nowego? –   zapytała nieco weselej. Chłopak nie zwrócił nawet 

uwagi na jej przypływ entuzjazmu. 

–  Tak. Autor artykułu powołuje się na książkę napisaną ponoć w odpowiedzi 

na kryzys kubański. Rekolonizacja ziemi –  teoretyczne możliwości. Ma ona ponoć opisywać 

plan budowy sieci schronów pod największymi miastami Polski, w których, w razie wojny, 

mieliby zamieszkać starannie wyselekcjonowani koloniści… 

–  Żeby w razie zupełnego zniszczenia ziemi zasiedlić ją ponownie? To takie rosyj-

skie eksperymentować na całych społeczeństwach –  dokończyła Alina z wyraźną pogardą. 

–  No wiesz… Koncepcja wcale nie jest zła, ostatecznie lepiej, żeby przeżył kto-

kolwiek niż nikt. Tak czy siak, niewiele nam to pomaga, książka znajduje się w katalogu 

„zaginione/w trakcie renowacji” od siedemdziesiątego dziewiątego. Przeszukałem wszyst-

kie warszawskie biblioteki, ostatni egzemplarz zniknął w styczniu osiemdziesiątego pierw-

szego z wojewódzkiej na Koszykowej, przypadkiem zbiega się to z datą śmierci jednego 

z autorów. 

Alina drgnęła wyraźnie, jej rosyjska połowa nie była przyzwyczajona do wiary 

w przypadki. 

–  Niech zgadnę, nie był to człowiek stary, ani chory… Ot, tak umarło mu się razem 

z książką.  

–  Hmm… W zasadzie tak. W momencie wydania książki był świeżo upieczonym 

doktorem, potem szybkie awanse i nagły zgon przed czterdziestką. Facet został profesorem 

fizyki w wieku trzydziestu siedmiu lat, co za normalne chyba nie można uznać. 

–  Niech zgadnę, pozostali autorzy też nie żyją? 

–  Otóż, nie do końca. Najstarszy, biolog zajmujący się głównie ewolucją, umarł 

w szpitalu niedługo po wydaniu książki, ale to akurat może nie dziwić, miał już prawie sie-

demdziesiątkę. Ostatni, socjolog, żyje do dzisiaj, co ciekawe jego historia nie różni się pra-

wie niczym od historii fizyka. No, może poza pointą… Młody doktor wydaje książkę razem 

z dosyć znanym profesorem, nagle zaczyna szybko awansować i… w zasadzie znika z kart 

historii. Po osiemdziesiątym pierwszym przez kilka lat niewiele publikuje. Adam Rakczyk...  

Mam nadzieję, że można znaleźć go w książce telefonicznej. 
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III 

Saska Kępa w promieniach sierpniowego słońca wyglądała zdecydowanie nie po 

warszawsku –  zielona, pachnąca, zabudowana niskimi blokami.  Zdawała się mieć lekko 

małomiasteczkowy charakter. 

–  Przed osiemdziesiątym dziewiątym ta ulica nie cieszyła się najlepszą sławą –  za-

czął Olek. 

–  Co masz na myśli? 

–  No wiesz, tu mieli swoje wille komuniści. Chociaż, żeby być szczerym raczej ci 

gomułkowscy, oni nie obnosili się z tym, że mogli pozwolić sobie na więcej niż społeczeń-

stwo. 

–  I myślisz, że nasz profesor mieszka tu przypadkiem? 

–  Sam już nie wiem… Jeżeli ktoś chciał, żeby jego książki zniknęły z kart historii, 

dlaczego nie usunął ich z katalogów? – W chłopaku zaczęły budzić się wątpliwości. 

–  To akurat dosyć proste, wtedy nikt nie myślał jeszcze, że za trzydzieści lat za-

cznie się wprowadzać katalogowanie komputerowe…  Nie było potrzeby prowadzić aż tak 

szeroko zakrojonych działań tylko po to, żeby nikt nie przeczytał jednej pracy. 

–  No tak… Zresztą wszystko powinno się zaraz wyjaśnić. O tyle, o ile profesor ze-

chce z nami rozmawiać.  To chyba tutaj –  Olek wskazał na żółty domek z zaniedbanym 

ogródkiem. Z wahaniem otworzył bramkę, spodziewając się co najmniej rottweilera, strze-

gącego tajemnic starego naukowca.  Nic niezwykłego jednak się nie stało, nawet wiatr nie 

zawył ostrzegawczo wśród bluszczu, który porósł już całe ogrodzenie, wszystkie drzewa 

i poręcza, a powoli i nieuchronnie zaczynał piąć się po ścianach domu. 

 Chłopak odgarnął zdziczałe wino zwisające z pergoli, które zasłaniało ścieżkę do 

schodów.  

–  Dobra sceneria na horror –  próbował zażartować, ale słowa same więzły w gar-

dle. 

–  Tak, bardzo musi być z niego społeczny socjolog. 

–  Zajmujący się izolowanymi społecznościami –  Zza ich pleców wyłonił się wyso-

ki, brodaty mężczyzna.–  Państwo czegoś szukają? 

–  Właściwie szukamy kogoś, profesora Rakczyka. –  Zanim Olek zdążył zareago-

wać Alina bezczelnie patrzyła się w oczy starszego człowieka, zdmuchując z twarzy ko-

smyk włosów. 

– A czegoż to młodzi ludzie mogą chcieć od profesora Rakczyka? –  zakpił męż-

czyzna. – No, mniejsza z tym, ostatecznie nie często miewam gości, czym chata bogata i tak 

dalej. –  Profesor machnął ręką, wskazując, gdzie są drzwi.  

Wnętrze domu, o dziwo, było całkiem przytulne.  Olkowi przyszło tylko do głowy, 

że może warto by wymienić  wiekowe wykładziny, wypełniające całą przestrzeń zapachem 

stęchlizny. Profesor zaprowadził ich do salonu, który kiedyś musiał być bardzo jasny –  

teraz słońce zasłaniał bluszcz, wino i drzewa. Cały pokój był wypełniony tylko książkami, 
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w co najmniej czterech językach, wydawanymi  na przestrzeni dobrych stu lat. Chłopak 

przez moment miał problem z oddychaniem wśród kurzu i zapachu papieru. 

–  No, siadajcie… Chyba powinienem zrobić herbatę, hę? –  Mężczyzna wyszedł do 

kuchni. Olek poczuł, że Alina przysuwa się do niego instynktownie. 

–  Trochę tu… dziwnie – szepnęła. –  Ten człowiek… wygląda raczej na pisarza 

psychopatę, niż na naukowca. 

–  Albo na socjologa, który za dużo eksperymentował na ludziach. –  Pokój wypeł-

niła grobowa, wygłuszona książkami cisza.  

–  No, o czym tam chcieliście ze mną porozmawiać. –  Strasznie wyglądający profe-

sor wniósł do pokoju tacę z trzema filiżankami herbaty i wyglądającymi na stuletnie ciast-

kami. 

–  W zasadzie mamy pytanie dotyczące jednej z pana książek. –  Olek próbował 

mówić spokojnie. –  Bardzo chciałbym poznać jej treść, a dziwnym trafem nie można jej 

dostać w ŻADNEJ bibliotece… Mam na myśli oczywiście Rekolonizację ziemi. 

–  Nie mam tej książki, nie zostawiłem sobie egzemplarza. –  Twarz Rakczyka 

przybrała jeszcze groźniejszy wyraz. 

–  Nie zostawił pan sobie egzemplarza książki, od której zaczęła się pańska kariera 

naukowa? –  Alina wyglądała nie mniej zdecydowanie niż profesor. Ta rosyjska natura –  

przeszło przez myśl Olkowi –  nigdy jej nie opanujesz. –  Profesor zwyczajny w wieku 39 

lat, dosyć młodo prawda? Pańska publikacja musiała być co najmniej genialna! 

–  Najwidoczniej była, co nie zmienia faktu, ŻE NIE MAM TEJ KSIĄŻKI DO– 

WI– DZE– NIA –  wycedził przez zęby mężczyzna. 

– W takim razie niech pan wyjaśni, jakim cudem w podziemiach Warszawy żyje 

kilkuset ludzi przekonanych o tym, że na zewnątrz mamy świat po wojnie atomowej?! –  

Olek blefował. Nie wiedział czy jego teoria jest prawdziwa, nie wiedział czy profesor miał 

z tym cokolwiek wspólnego, ale w najgorszym wypadku… Zaraz… To właśnie był najgor-

szy wypadek. 

–  Słucham? –   Rakczyk usiadł twardo na fotelu. 

–  Nareszcie. Czy wie profesor czym są fale o bardzo niskiej częstotliwości? 

–  Tak,  fale radiowe przenikające ziemię, o tym m.in. była moja praca dziecko. –  

Olkowi wydawało się, że mężczyzna pod maską irytacji kryje ciekawość. 

–  Może mi pan wierzyć albo nie, ale są ludzie, którym chce się przesłuchiwać takie 

fale również w Warszawie. I zdarza się, że coś znajdują. –  Chłopak odpalił laptopa i włą-

czył nagranie. Profesor mógł powiedzieć, że to kpina, prowokacja, fałszywka… Nie mówił 

nic, bladł tylko ze słowa na słowo. 

–  Chryste Panie…  Ale żeby aż tak… –  spointował nagranie. – Kto jeszcze o tym 

wie?! 

–  Nikt, tylko nasz przyjaciel. 

–  No, tak… Teraz już i tak niczego nie ukryję, prawda –  zaśmiał się gorzko profe-

sor. – Nie myślcie, dla mnie to nagranie też było szokiem, chociaż… Spodziewałem się 
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tego, gdzieś głęboko. To chyba  nie mogło dać mi spokoju przez te wszystkie lata. 

IV 

–  No tak. Wszystko zaczęło się razem z tą nieszczęsną książką. Ja i Andrzej byli-

śmy wtedy młodzi, przystojni i, jak to naukowcy, niezbyt bogaci. Ale kogo to wtedy obcho-

dziło! Zmienialiśmy świat, czekały na nas wiekopomne odkrycia… –  Mężczyzna przez 

moment jakby się rozmarzył. –  Kiedy profesor Karczyński wziął nas pod swoje skrzydła 

i zaczął z nami pisać książkę… To jakbyśmy Boga za nogi złapali! On, sławny filozof 

i ewolucjonista i my, dwaj młodzi ambitni. Faktycznie, nasza ambicja miała zostać zaspoko-

jona bardzo szybko. 

 Do napisania książki natchnął nas kryzys kubański. Siedzieliśmy przy dosyć 

podłym winie, które profesor przywiózł z jakiejś zagranicznej podróży i snuliśmy scenariu-

sze końca świata. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłaby możliwa rekolonizacja ziemi, 

gdyby pod każdym większym miastem stworzyć schron, w którym tysiąc osób byłoby 

w stanie przetrwać dwadzieścia pięć, góra pięćdziesiąt lat. Oczywiście musieliby to być 

starannie wyselekcjonowani ludzie o proporcji płci dokładnie jeden do jednego. Zbudowa-

nie bunkrów byłoby bardzo drogie, a ich wyposażenie na dłuższy okres jeszcze bardziej 

kosztowne. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Tak czy inaczej książkę wydaliśmy, wywołała 

nawet jakiś odzew w środowiskach naukowych… I niestety nie tylko naukowych. 

 Profesorowi się niedługo po tym zachorowało. Kiedy teraz o tym myślę wydaje 

mi się, że to była zwykła choroba.  Nie te czasy, żeby ludzie umierali sobie od tak, ale my 

się wtedy baliśmy. Baliśmy się strasznie tej państwowej delegacji w garniturach na pogrze-

bie, która tak bardzo chciała z nami porozmawiać. A z resztą –  w głosie mężczyzny słychać 

było wahanie –  my chcieliśmy spróbować zrealizować nasz projekt. Mogliśmy budować 

świat od nowa…  I przyszli do nas panowie wojskowi. I powiedzieli, że jeżeli to, co napisa-

liśmy, zadziała w praktyce, to już jesteśmy profesorami i mamy wille i pracę, i co tylko 

chcemy. Siedzimy właśnie w prezencie za wybitne osiągnięcia naukowe w służbie ojczy-

zny. Tak, poszliśmy na współpracę –  akcja Trolle, jak mi powiedziano, zawieszona po 

dwóch latach, dokładnie po zakończeniu projektu pierwszego bunkra. Oczywiście wydawa-

ło mi się to dziwne, że zaraz po zakończeniu pierwszej fazy zamyka się cały projekt. Nie 

węszyłem, to nie te czasy, kiedy ginęły przypadkowe osoby, ale ja już nigdy więcej nie 

miałem być przypadkowy.  

 Andrzej powiedział mi wtedy, że zostaje w wojsku. Ponoć potrzebowali fizyków 

bardziej niż socjologów,  żadna tam nowość, ale wtedy byłem już pewien, że projekt wcale 

nie został zawieszony. Trolle miały zejść pod ziemię beze mnie. Co zrobiłem? Starałem się 

zapomnieć. Nie kręcić się, nie interesować… Potem, jakoś w styczniu osiemdziesiątego 

pierwszego… Tak, to było jeszcze za odwilży, Andrzej zniknął. Wtedy musieli rozpocząć 

ostatni etap. Spodziewałem się tego, ale nie myślałem, że spędzą tam trzydzieści lat. 

W nieświadomości.  

–  Po co… Po co komunistom były te schrony? Przecież to był Gierek, nikt nie wie-
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rzył w budowę raju na ziemi? –  Olek nie tyle zapytał co starał się pozbierać myśli. 

–  Oni też się bali. Wszyscy się baliśmy, chcieli mieć przygotowane ciepłe miejsce, 

dla siebie, dla rodziny, ot, w razie wojny. Z technicznego punktu widzenia projekt uwzględ-

niał przyrost naturalny, tam mogło pomieścić się dwa tysiące ludzi w bardzo przyzwoitych 

warunkach, co tu mówić o dwudziestu nadprogramowych aparatczykach z rodzinami. 

– To jest chore, dlaczego… Dlaczego oni nie wypuścili tych ludzi po osiemdziesią-

tym dziewiątym? Pan mówił, że projekt powinien trwać dwadzieścia pięć lat, a to już ponad 

trzydzieści! –  Alina nie była w stanie ukryć zbulwersowania. 

–  No właśnie dlaczego?  Dokumenty o projekcie gdzieś zginęły, o to już zadbano 

z pewnością… Ale dlaczego oni nie wyszli? –  Profesor pogrążył się w myślach. –  Myślę, 

że powinniście już iść. Ja… sam chciałbym przemyśleć to czego się dowiedziałem.  

–  Oczywiście. –  Olek wstał pospiesznie. – Dziękuję za opowieść, za… wyjaśnienie 

wielu spraw. 

–  Cóż, to i tak bezużyteczna wiedza. –  Rakczyk westchnął ponuro. 

 

Słońce powoli zachodziło po drugiej stronie Wisły. Olek nie czuł już nic. Nie umiał 

nawet myśleć o tym, czego dowiedział się przed pięcioma minutami. To było tak dalekie od 

rzeczywistości, że nie potrafił nawet wczuć się w tragedię tego tysiąca ludzi zamkniętych 

pod ziemią. Tak jakby oni wcale nie mogli istnieć. 

–  Siądziemy? Muszę pozbierać myśli. –  Alina wskazała ławkę. 

–  Tak, ja też. To wszystko nadal nie może do mnie dojść… Tak jakby płynęło 

gdzieś obok. –  Olek spojrzał w oczy dziewczyny, tak jakby w ich zielonym smutku mógł 

znaleźć orzeźwienie. 

–  Wiesz… Ja… To nie jest najlepszy moment – zaczęła –  ale… To był najbardziej 

niezwykły dzień, jaki przeżyłam. 

Czyli tak wygląda zagięcie czasoprzestrzeni. Chłopak był w stu procentach pewien, 

że zupełnie się nie poruszając, Alina zbliżała się, widział już jak zieleń jej tęczówek rozbija 

się na błękit i brąz, a na nieskazitelnym nosie mógł dostrzec kilka piegów. Zamknął oczy. 

 Telefon zaczął dzwonić  zanim minęło chociaż trzydzieści sekund tej cudownej 

chwili. Olek nie miał najmniejszego zamiaru się nim przejmować, ale Alina powoli oderwa-

ła się od jego ust. 

–  Odbierz –  powiedziała  dziwnym, ciepłym głosem. –  Ekhm, to może być coś 

ważnego. 

–  Olek?! –  krzyknął Jasiek po drugiej stronie słuchawki. –  Sprawdź maila, zrobi-

łem jeszcze jedno nagranie. Nie uwierzysz, jeżeli nie przesłuchasz. 

–  A nagranie… My też mamy trochę informacji, właśnie… Właśnie miałem do 

ciebie dzwonić, czekaj właśnie wracam z Aliną do domu, złapiemy jakieś wi– fi i odsłu-

chamy. 

–  Okej, czekam na wasze komentarze! 
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V 

Profesor Andrzej Pierczyk wolnym krokiem szedł w stronę sali barowej. Trzydzie-

ści  jeden lat, dwa miesiące i cztery dni pod ziemią –  doskonały tytuł na książkę. Szkoda, że 

już jej nie napiszę –  przeszło mu przez myśl. Trzydzieści jeden lat, dwa miesiące, cztery 

dni i ani chwili dłużej.  

Profesor był chory, być może na zewnątrz uleczalnie, nie miało to teraz żadnego 

znaczenia, nie zamierzał dać się zabić chorobie. Zszedł pod ziemię, żeby budować świat od 

nowa, żeby ludzkość nie popełniała nigdy więcej swoich błędów. Miał być ojcem społe-

czeństwa idealnego. Nie wyszło. Potem dowiedział się, że umiera. Było mu wszystko jedno, 

i tak już nie żył. I wtedy zrozumiał, jak był głupi, idąc na lep hasełek o oczyszczającej woj-

nie i lepszym, nowym świecie. 

 Spojrzał na zegarek, miał jeszcze kwadrans. Pamiętał, kiedy postanowił coś 

zmienić. To było po dziesięciu latach, kiedy przyszli do niego ludzie z generalicji i poprosili 

o skonstruowanie zagłuszaczy fal radiowych. On wiedział, że coś stało się na górze, jakiś 

przewrót, może faktycznie wojna … Tak czy inaczej, odpowiedzialni za projekt nie mieli 

już dokąd wracać i bardzo nie chcieli być  odkryci. Woleli władzę nad tym podziemnym 

śmietnikiem niż zmierzenie się z odpowiedzialnością.  

–  A żeby was pokręciło, wy mnie zabijecie, ale ja was wszystkich pogrzebię, z tym 

brudem, który sam stworzyłem! 

–  Coś się stało profesorze?–  zwrócił się do niego barman. Tutaj wszyscy wszyst-

kich znali, było ich trzydzieści lat temu tysiąc osób, teraz może tysiąc pięćset. Tak jak 

przewidywał Adam, instynkt pionierów i bardzo wysoki przyrost naturalny. 

–  Szklankę czystej… I włącz radio, za dziesięć minut będzie ciekawa audycja. Mo-

ja. 

–  Profesor udzielał wywiadu dla radia, hoho… No, ale pan jest tu szychą, nie to co 

my. –  W głosie barmana brzmiała nutka zawiści. 

– Ja umieram, nie to co wy. Nie ma czego zazdrościć. –  Był w dobrym humorze. 

Tak właśnie powinno się ginąć, dumnie, próbując naprawić błędy durnej młodości. W radiu 

leciały jakieś, jak to tu ujmowano, „przedwojenne” piosenki. Cztery minuty trzydzieści 

sekund.  

 Przynosili mu do naprawy zagłuszacze, nie było problemu, żeby je trochę pod-

niszczyć. Raz na jakiś czas, któryś musiał się psuć. Miał nadzieję, że przez te dwadzieścia 

lat ktoś na górze złapał sygnał i zaczął zastanawiać się nad jego znaczeniem. Przez długi 

czas technicznym problemem było ustawienie zagłuszaczy tak, by wszystkie wyłączyły się 

w tym samym momencie, potem jeszcze budowa własnego radionadajnika o odpowiedniej 

sile, w tajemnicy przed władzami. Dwadzieścia lat, miesiąc i trzynaście dni pracy. Minuta. 

–  No daj jeszcze kieliszeczek. Zdrowie naszych współziomków –  krzyknął. Zaczę-

ło się. 

Wyjącą w radiu dziewczynę przez chwilę zagłuszył szum. Potem tysiąc ludzi w ca-

łym Schronie usłyszało głos profesora. Ten miał tylko nadzieję, że fale wzbijają się gdzieś 
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na zewnątrz… Na górę. 

Towarzyszki i towarzysze na górze potrzebujemy pomocy, podaję współrzędne 

nadawania komunikatu–  52,22986; 21,0232, pod ulicą Książęcą w pobliżu Domu Partii. 

Powtarzam 52,22986; 21,0232, pod ulicą Książęcą w pobliżu Domu Partii. 

Towarzysze i towarzyski… Nie, przyjaciele! Stąd, z dołu. Jako przyczyna waszego 

nieszczęścia, w dniu mojej śmierci jestem winny wam prawdę. Na swoje własne usprawie-

dliwienie muszę powiedzieć, że ostatnie dwadzieścia lat mojego życia poświęciłem właśnie 

po to, żebyście mogli się jej dowiedzieć. 

Od trzydziestu lat byliście oszukiwani –  na górze nigdy nie doszło do wojny atomo-

wej. Zasiedlono nami ten schron w ramach tajnego projektu „Trolle”, który miał sprawdzić 

możliwość rekolonizacji ziemi w razie katastrofy nuklearnej. Większość z was pamięta at-

mosferę dni przed zejściem –  wówczas wojna wydawała się nieunikniona,  a ja byłem prze-

konany, że ratuję ludzkość. Zostałem oszukany. 

 Żyjemy rządzeni przez trolle, ludzi bojących się światła. Bojących się wyjść na 

zewnątrz, bojących się świata, który przez trzydzieści lat musiał zmienić się zupełnie. Z jego 

perspektywy nie istniejemy, nasze fale radiowe do dzisiaj były zagłuszane. Nie mamy żadnej 

gwarancji, że ktokolwiek je odbierze. Nie wiemy czy ktokolwiek ich oczekuje, dlatego wła-

śnie sami musicie wydostać się na zewnątrz! 

Z radia w barze znów dobiegły zakłócenia. Stary barman spojrzał na profesora leżą-

cego na stole. 

–  Nie żyje –  krzyknął jeden z gości. –  Musiał się otruć. 

–  Zwariował, albo… –  Barman był dużo mądrzejszy, niż na to wyglądał. Pod zie-

mię nie schodzili przypadkowi ludzie. Pięciuset żołnierzy i pięćset sanitariuszek, rodzice 

nowego świata. A jednak dawali się oszukiwać przez trzydzieści lat. A może dawali się 

oszukiwać teraz, wierząc bredniom stetryczałego starca? 

VI 

–  Nad czym myślisz? –  Alina leżała na kolanach Olka. Zupełnie nie rozumiała dla-

czego to wszystko się stało, jak mogła wcielić w życie tak szybko to, co nawet nie zupełnie 

pomyślała w bibliotece. Chyba trochę się bała, wpakowali się w historię, która znacznie ich 

przerasta. 

–  Wydawałoby się, że wszystko już wiemy, prawda? Wszystko się wyjaśniło…  

Ale to dopiero początek problemów. Myślisz, że Rakczyk powiedział nam wszystko? Bę-

dzie chciał z nami współpracować, czy raczej zrobi wszystko, żebyśmy nie wydali jego 

sekretu? Co mamy zrobić z nagraniami? W najlepszym wypadku nikt nie uwierzy w historię 

o podziemnych ludziach, w najgorszym ktoś już o nich wie i z jakichś powodów nie chce 

się tą wiedzą dzielić… To nawet nie jest początek pytań, to początek problemów. 

– Początek przygody –  zaśmiała się dziewczyna. 

–  Nie wiem. –  Olek zanurzył rękę w jej gęste włosy. –  Nie mam siły o tym my-

śleć. 



 

 

 

 



188 | Głos Kosika 

 

Forkosik
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Adam Snorri Król – piętnastoletni katowiczanin. Więcej nie powie, gdyż nawet te 

podstawowe informację wydają się zbędne.  

Od siebie: 

Oczywiście nie mogę zapomnieć o życzeniach. Życzę zatem lodówki wypchanej 

rocznym zapasem kostek rosołowych KNORRA. 
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Adam Król  

Forkosik 

 
 

Ludzie przekraczają coraz więcej granic. 

Jak co dzień kluczyłem labiryntem ścieżek, alejek, skrótów przetartych w trawie. 

Szukałem ulubionego miejsca pracy - małej ławki obok fontanny z Posejdonem (a może 

Neptunem?) strzelającym wodą z rogów trójzębu. Była trochę na uboczu, więc nie groziło 

mi, że jakiś żul czy prostytutka zaczną mnie nagabywać – oprócz uspokajającego szumu 

wody, była to jej główna zaleta. 

Znalazłszy ławkę, wyłożyłem się na całej jej długości. Przymknąłem oczy - zamiast 

ciemności pojawił się interfejs mojego komplantu. Wybrałem plik zatytułowany "Diaspora" 

i rozpocząłem mozolną wędrówkę przez literówki. 

 

Skrótem znanym tylko mnie wracałem do mieszkadła. Pracę postanowiłem zakoń-

czyć po krótkim załamaniu nerwowym spowodowanym dostrzeżeniem, w tekście powieści, 

sformułowania „Warzne Detale”. 

Drogę przecięła mi niepokojąca grupa. Na jej przedzie dwóch wysokich mulatów 

śmiało się głośno. Jeden z nich w ręku trzymał koniec liny, na końcu której znajdowała się 

pętla zaciśnięta na szyi białego mężczyzny w średnim wieku. Kopniakami i przekleństwami 

poganiał go metys. 

Zignorowałem ich. 

 

Tej nocy nie mogłem spać. Długo rozmyślałem nad sceną, której byłem świadkiem 

w parku. Po kilku godzinach prowadzenia wewnętrznego monologu doszedłem do wniosku, 

który wydawał się być oczywistym. 

Artykuł w porannym czytadle potwierdził moje podejrzenia. 

 

Największy plac w mieście był pełen ludzi. Przeciskałem się przez tłum; jak lodoła-

macz powoli zbliżając się do pierwszego rzędu. Wreszcie przebiłem się przez warstwę naj-

ciaśniej okalającą środek placu, na którym znajdowała się długa szubienica. Z górnej belki 

zwisało jedenaście pętli, za każdą stała "czysta" osoba. Zarówno kobiety jak i mężczyźni. 

Dzieci były poddawane kuracjom hormonalnym i unikały „skazania”. 

Na podeście przed szubienicą stał mężczyzna wykrzykujący swoje racje. Znalazło się 

tam między innymi coś o konieczności "Wyzbycia się potomków rasistów" i "Wolności 
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w miłości". Jasno wynikało z tego, że jedyną słuszną miłością jest miłość międzyrasowa. 

Skończył swą tyradę, a ludzie głośnym wiwatem potwierdzili, że zgadzają się z nim w całej 

rozciągłości. Pętle powoli nasunięto skazańcom na szyję. Kilkorgu, co czuć było z daleka, 

puściły nerwy. Odwróciłem wzrok. 

Usłyszałem tylko trzask. Tłum po raz kolejny zaczął wiwatować. 

Zniesmaczony i przerażony zarazem opuściłem plac. Odchodząc spojrzałem jeszcze 

za siebie. W oczy rzucało się kilka oddziałów MO – przysłani zapewne po to by rozpędzić 

motłoch zdawali się popierać to, co tam się dzieje. Prawie wszyscy mieli na twarzach wyraz 

satysfakcji, niektórzy nawet nieśmiało klaskali. 

 

Prawie zerwałem z beletrystyką. Za to w prawie każdy czwartek można było przeczy-

tać mój protest przeciwko rewolucji w jednym z porannych czytadeł. 

Z roku na rok procentowa przewaga mieszańców nad ludźmi „czystymi” rosła. 

 

"Bezpieczeństwo zapewni ci kuracja hormonalna!" - Taki komunikat przekazywała 

reklama, która przerwała mi pracę przy najnowszej powieści. Bezpośrednio do mózgu prze-

kazywała też, oprócz dźwięku, obraz. Mężczyźni - biały i żółty - powoli ciemnieli - czarna 

kobieta - jaśniała. 

Zablokowałem źródło spamu i wróciłem do wygładzania tekstu "Horizontalu". 

 

Po jakimś czasie podenerwowany brakiem postępów, ruszyłem do mieszkadła tą sa-

mą drogą, co przed laty. Grupa, która przecięła mi drogę przypominała tę sprzed lat. Dwóch 

dyskutujących mulatów szło przodem. Tak jak poprzednio jeden z nich trzymał linę, 

na końcu, której przywiązany był metys. 

Nie zastanawiając się długo ruszyłem w ich kierunku. 
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Warzne cycaty,  

czyli jak powstawała antologia 
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Autorzy – Grupa ekscytujących się papierowym prostopadłościanem zapaleńców, 

którzy z braku wolnego czasu postanowili stworzyć antologią „Głos Kosika”. A że nikt nie 

wiedział, co i jak zrobić, wszystko trzeba było przedyskutować.  

O cytatach: 

Cytaty pochodzą z czasu, kiedy antologia powstawała. Czyli z ostatnich trzech dni 

przed wysłaniem jej do druku, jak prawie wszystko. Ostrzegamy, zbyt dokładne zagłębianie 

się w ich sens może być groźne dla psychiki. Roszczenia odszkodowawcze prosimy kiero-

wać tylko i wyłącznie do Bima. 
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Bookish'a: omójbozeniezdazymy....  

Snorri: To wiadomo od półtora miesiąca 

Snorri: bip lekcje antologia jest do zrobienia  

Bookish'a: ja nie wiem co ja mam robić?  

Bookish’a: idę skoczyć z mostu  

Snorri: Buka idę z tobą  

Dziobal: Buka, czekaj na mnie  

Dziobal: nie wiem jak te tytuły poukładać 

Patrycjolona: ej ej ej!  

Patrycjolona: samobójcy jedni  

Patrycjolona: wracać do pracy a nie użalać sie nad sobą! 

kam193: hej, a zaniesie mnie ktoś z łóżkiem do tego mostu?  

KamcioKowal: ludzie, kocham was  

Snorri: chodźmy wszyscy...  

Patrycjolona: To powinno być z tyłu okładki!  

Bookish'a: niech będzie cokolwiek, napiszmy cokolwiek, zróbmy cokolwiek, wyślijmy lo-

dówkę zamiast tego, zróbmy COKOLWIEK. 

Snorri: LODÓWKA ZA ROK 

Dziobal: Co z tego, że mamy to jutro drukować, a ja nie mam nawet tekstów, nie wspomina-

jąc pomysłu na poskładanie. Jest dobrze. 

CezarIXen: Fajne jest to, że ja nie wiem co z moim tekstem. Nadaje się czy nie. Idzie do 

antologii czy nie... Totalne tajemnice, a ja jeszcze czasu mało mam...  

(dzień przed wydaniem) 

Snorri: myślicie że on to w ogóle przeczyta?  

Snorri: bo może się skończyć na tym że poszuka ilustracji Pat i zamknie  

Patrycjolona: A jakby napisali książkę o tobie to byś przeczytał? 

Snorri: lol  

Snorri: tylu obraźliwych epitetów nikt nie wymyśli żeby książkę z nich zrobić...  

FNiN_addict: Jezu jesteśmy tacy profesjonalni 

Bokkish’a: a tytuł jest już ostateczny? 

kam193: nie wiem właśnie 

Bookish’a: i trzeba obliczyć szerokość grzbietu... 

FNiN_addict: jaki tytuł? 

(dwa dni przed wydaniem) 
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kam193: W sumie nam by bardziej pasowało "Głos Felixa" 

kam193: Same fanfiki 

FNiN_addict: Myślę, że można by go "mile połechtać" 

FNiN_addict: i zrobić Kosika  

FNiN_addict: Nie bijcie, ja nigdy się nie przechwalam, nie mądrzę, ale tytuł, który zapropo-

nowałam jest po prostu bardziej chwytliwy. 

FNiN_addict: Weźcie kurna, tylko ja mam się wstydzić!  

(o cytowaniu na okładce) 

FNiN_addict: A może z tyłu nasze RYJE! 

FNiN_addict: Wtedy zawsze będzie leżała okładką do góry :D 

Fileas: Mój jako ilustrację do horroru :D 

FNiN_addict: Praca, praca! W narodzie siła! 

FNiN_addict: (piszę) 

FNiN_addict: Znaczy przepisywać skończyłam, ale jeszcze nie mam zakończenia! Czaicie! 

Zakończenia do CDN. a i tak nie mam 

FNiN_addict: O KURDE, powiedziałam to na głos? 

FNiN_addict: *magda bip przed Buką* 

FNiN_addict: Jezu, jaram się, że będę w wydaniu książkowym jeszcze przed 20-stką 

Fileas: Haha, ja żałuję, że nie napisałem czegoś porządnie - zrobiłbym takie wrażenie, że od 

razu chcieliby mnie wydać w wielkim wydanie. 

Fileas: Idę poszukać internetu i wyślę Tobie kam i dziobalowi.  

Fileas: No dobra, niedziela chyba może być, mój sprawdź koniecznie i dziobala, bo ja nie 

widziałem tam tylko jeden błąd, a nie wierzę, że takie cuda się zdarzają 

kam193: Fileas, może Magixa od rana zagonimy do sprawdzania? 

Fileas: Ja byłbym za 

Fileas: Tylko, ktoś ma wszystkie teksty? 

 (dwa dni przed wydaniem) 

Magix Slayer: yyy 

Magix Slayer:  fil 

Magix Slayer:  "Wy Bieżcie laptopa"? 

Magix Slayer:  albo bierzcie albo bieżcie po 
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FNiN_addict: W połowie Fileasa tekstu jestem ja.  

Fileas: FNiN, współczuję pracy  

FNiN_addict: Fileas, wykańczasz mnie. Używasz-że ty przecinków? 

FNiN_addict: :* 

FNiN_addict: Ty bip :D 

Fileas: Obiecuje poprawę. 

Fileas: Kiedyś ;) 

Fileas: Swoja droga jak jest imiesłów przysłówkowy na -wszy to sie nie stawia przecinka?  

Fileas: "Ja juz nie wiem co czytam... Ale czytam"  

Fileas: bip obudzili mnie dziś o siódmej, jestem umierający, a Kamcio musiał pisać zdania-

mi siedmiokrotnie złożonymi.  

Fileas: Kaaamcio, stary, ja nie wiem co Ty bierzesz, ale przerzuć się na wódkę proszę. 

FNiN_addict: Oczywiście, promocja fanklubu jest bardzo ważna! 

FNiN_addict: Hej, biczez, kto zepsuł kursywę przy Manfredzie?  

FNiN_addict :Bo zaraz kogos pobije! 

Royalek: Cholera! Wiedziałem, że czegoś zapomniałem... Miałem się dorzucić na prezent 

dla p. Rafała <facepalm> 

kam193: możesz mi zilustrować wstęp. Kosik uciekający przed bibliotekarką  

Patrycjolona: nie umiem komentować więc się nie wypowiem  

Bookish'a: nic nie robić i być w książce. to musi być tylko zbieg okoliczności 

Bookish'a: I wyszło na to, że praktycznie nie mam wkładu w tę antologię  

Snorri: Koordynujesz. Z wielkim zaangażowaniem. 

Bookish'a: Pfff, tja 

Bookish’a: Opierdzielam się tylko. 

Kam193: To co, zmieniamy funkcję Buki w antologii z "koordynacja" na "koordynacja 

teoretyczna"? Wtedy i dla mnie się miejsce znajdzie!  

Patrycjolona: Ja już swoją prace odwaliłam. Leżę se teraz pod palmami, pije mleczko z ko-

kosa i brecham się z tych co jeszcze nie skończyli  

Snorri: czyli głównie ze mnie  
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Snorri: Pat to spróbuj zilustrować tekst Ceza  

Patrycjolona: O matko  

Patrycjolona: nie znam Matrixowego 

Patrycjolona: Fil, kam i Magda, trójca cytatowa  

Dziobal: spoko buka, gadam ze snorrim już 

Dziobal: jak Cię zwą? 

Snorri: Adamem Królem  

KamcioKowal: bip WARZNE DETALE będzie mi się to koszmarami śniło po nocach! 

(„Warzne detale” to autentyczny tytuł wątku o składaniu antologii. Podobno błąd celowy, 

ale kto tam Dziobala wie) 

Bookish'a: mogę w międzyczasie ponarzekać jak jest mi źle, jak jestem zmęczona, nikt mnie 

nie kocha, nic mi nie wychodzi i jestem beznadziejna?  

Snorri: generalnie składaliśmy antologię  

Snorri: a ja płakałem że nie umiem pisać  

Snorri: Pat rysowała  

Snorri: Buka się denerwowała 

Snorri: Dziob cieszył  

Snorri: Slayer grał w CS  

Snorri: FNIN od czasu o czasu wpadałą z 'zajebistym  

Snorri: Kam który jako jedyny ogarniał sobie poszedł 

Snorri: Ket wzbudził ogólne poruszenie swoją okładką  

Snorri: z mostu skakali wszyscy  

kam193: ale tylko ja z łóżkiem!  

Snorri: jeszcze Kamcio krzyczał że wszystkich Kocha  

Snorri: no fajnie było generalnie  

FNiN_addict: drukarnia BRAK TEKSTU  

FNiN_addict: to może być biznes  

FNiN_addict: albo BRAK TUSZU 

Bookish'a: cytatów które sie nadają wcale nie jest tak dużo. a w tym kraju za darmo możesz 

tylko dostać bip. 

Patrycjolona: Dać wypowiedz Buki jako cytat?  

Dziobal: Frustracja Buki osiąga wartość krytyczną :D 

Bookish’a: „bip” popsuło mi cytat :( 

Bookish'a: macie gdzieś zapisane te cycaty?  
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kam193: Ktoś coś ode mnie chce?  

Bookish’a: tak. duże frytki poproszę 

kam193: Snorri? Dziobal? Jacyś ogarnięci ludzie? 

Fileas: hahaha 

Snorri: Pracę postanowiłem zakończyć po krótkim załamaniu spowodowanym dostrzeże-

niem w tekście „Warznych Detali”.  

Snorri: takie zdanie właśnie stworzyłem  

Snorri: Dosyć warzne wydarzenia z tworzenia antologii. 

kam193: Bo warzne jest ważniejsze niż ważne. 

Magix Slayer: Wszystkie błędy, literówki i omyłki w książce są celowym zamierzeniem 

twórców i w żadnym wypadku nie należy brać ich pod uwagę jako niedociągnięcia tech-

niczne 

Patrycjolona: wydawnictwo forumowe WarZone :D 

(czyli tytuł dla cytatów i próba inteligentnego wytłumaczenia, że warzne to nie błąd) 

Patrycjolona: przyszło roczna lodówka na prezydenta tyłu antologii!  

KamcioKowal: ale wtedy zdradzimy mu przyszłoroczny prezent :D 

Royalek: no właśnie, bo już się będzie spodziewał lodówki  

Patrycjolona: ale nie wie co bedzie w tej lodowce  

Patrycjolona: KOSTKI ROSOŁOWE :D 

(czyli bitwa o cytat na tyle okładki) 

KamcioKowal: LOL ZNALAZŁEM 50 ZETA W PUŁAPCE NIEŚMIERTELNOŚCI  

KamcioKowal: mam kasę na antologię ^_^ 

Dziobal: Porąbało Was z tymi cytatami równo...  

CezarIXen: Masz prawo milczenia. Każdy wypowiedziany cytat może być użyty przeciwko 

tobie...  

Dziobal: Pięć komarów poniosło śmierć w wyniku składania tej antologii  

Patrycjolona: kocham być cycatowym paparazi! ^^ <3  

BartG: Czy książka będzie dostępna w formie ebook?  

CezarIXen: Płać i płacz, a nie za darmo chce.  

Bookish'a: nie, w audiobooku. razem z rysunkami 

BartG: Wszystko tak przygotowane i tak dalej a tak właściwie to kiedy Rafał ma urodziny?  

(Właściwie, to nic nie było jeszcze gotowe. Dzień przed wydaniem.) 
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Dziobal: Bartg  

Dziobal: Ty tu jesteś Prezes  

Dziobal: czy ktoś  

Dziobal: kiedy mogę oczekiwać honorarium za swój tekst i te osiem godzin składania?  

Bookish'a: lepiej późno niż wcale :D 

BartG: Dziobal: zgłoś się do bim'a po kase, to będzie od dziś skarbnik fanclubowy  

Dziobal: Dobra, powiem, że to Ty mnie przysłałeś :D 

kam193: Ta, do bima... Jego jeszcze ciężej dorwać niż BartGa :D 

Bookish'a: @Bartg: raczej wypłacalnik. my sie nie zrzucaliśmy nigdy :D 

BartG: kam: taki plan  

BartG: nieosiagalny będzie 

Bookish'a: nie, Bartek wcale nie jest tu bo chce być w cytatach. skąd wam to wgl przyszło 

do głowy?! :D 

BartG: Booka: przeciez nie ty mi tak kazalas? i to nie byl twoj pomysł w ogóle :D 

Bookish'a: ależ skądże!  

KetevaN: a ja to głupi charytatywnie zrobiłem ^^  

Dziobal: Ket, spoko, jak my wszyscy... A kto laury zbierze..? :P 

CezarIXen: Kam zbierze laury i zawartość lodówki.  

Drago: Jakiej lodówki?!  

Drago: Jakim cudem jestem w cytatach? 

Dziobal:  SKOŃCZYŁEM  

Patrycjolona: ej ludzie  

KamcioKowal: ej dziobal  

Patrycjolona: zapisać to?  

KamcioKowal: co on skończył? 

kam193: Jeny, zostawić Was sama na sam z antologią to tyle nieistniejących problemów 

stworzycie 

Patrycjolona: To wina dziobala bo go nie ma  

Patrycjolona: Jakaś tam "matura" jest ponoć ważniejsza od antologi, a wiadomo że antolo-

gia jest najwarzniejsza!  

Snorri: dysleksja z dysgrafią...  

Snorri: i ślepota  

Fileas: Kochany, ja mam dysleksję i muszę Wasze teksty poprawiać.  

Fileas: Pomyślcie, jak to o Was świadczy 
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kam193: A, niech mi ktoś jeszcze ten torcik znajdzie  

Patrycjolona: zara  

Zegarmistrz: jeej, ktoś torciku pamiętał 

Snorri: ja pamiętałem!  

Patrycjolona: To ja wam trułam w sobotę o torciku... 
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