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Rozdzia  1.

si yc wisia  na niebie wielki i jasny, na jego tle, na kraw dzi
trwa  nieruchomo szczur — t usty i dumny. Zgarbiona sylwetka

odcina a si  ostro od bladego dysku. Kolumny okalaj ce jego wiat
wyrasta y czarne i poszarpane.

Tworzy y je ogromne daglezje, wierki ustawione w szeregu jak
kampania reprezentacyjna wojska, a od wschodu rz d wiecznie
zielonych modrzewi.

Zastyg y, niczym oligarcha podziwia  z góry swoje imperium pod
gwiazdami. N dznej postaci le cej poni ej nie zaszczyci  cho by
przelotnym spojrzeniem.

Z najwi kszym trudem rozchyli  powieki. Dryfowa  — w czasie
i miejscu. Os ab a jego zdolno  do b yskawicznego wybudzania si
z najg bszego nawet snu, cenna, nierzadko ratuj ca ycie umie-
j tno  wytrenowana przez lata ycia w ci g ym stanie zagro enia.

Na razie le a  wi c tylko nieruchomo. Pozwala  zmys om ch on
ciemno . Podniós  wzrok i zobaczy  jego — szczura.

Dopiero gdy si  poruszy  i zaszele ci a s oma pod nim, zwierz
nad jego g ow  obruszy o si  i ura one, z ostentacyjn  powolno ci
przesz o po belce stropowej, a  znik o z pola widzenia.

Na zewn trz rozci ga  si  zalany srebrem pejza . Wsz dzie, jak
okiem si gn , sadzawki i fontanny. Znów by  w carskim Peterhofie.
Dziwne, e by o tak…

Powieki zrobi y si  ci kie i ponownie si  zasun y.
Do pod wiadomo ci przebija a si  ledwie uchwytna mgie ka za-

pachu. Ja minu i porannego seksu…

K
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Peterhof, rosyjski Wersal niedaleko Sankt Petersburga. Sierpie .
S ysza  jej d wi czny miech. Obr czki po yskiwa y na ich nieprzy-
wyk ych jeszcze palcach. Birgitte w cienkiej bawe nianej sukience
nad Zatok  Fi sk  z twarz  roz wietlon  s o cem. „Dopóki was
mier  nie roz czy”.

Otworzy  oczy i wspar  si  na okciu.
Rzeczywi cie — p aski krajobraz przecina  kana , by o te  mnó-

stwo zbiorników wodnych i co chwila fontanny tryska y wie o sto-
pionym srebrem. Ale…

Z powrotem ci ko opad  na ziemi . W nozdrza uderzy  go s a-
by zapach fekaliów. Poza tym fontanny powinny by  z ote. Car nie
potrafi  zadowoli  si  srebrem.

Poderwa  si  na swojej wi zce s omy i w jednej chwili znalaz
si  w wiecie rzeczywistym. W tylnej cianie szopy brakowa o kilku
desek i w pomieszczeniu hula  wiatr. Nasun  na g ow  kaptur
piwora i zaci gn  sznurek. By o przenikliwie zimno, temperatura

w okolicach zera. Ch ód na szcz cie nieco t umi  fetor.
Na zewn trz, w zaro lach po prawej stronie kana u, dostrzeg

niewielkie stado owiec. Nie mia  w tpliwo ci, e to one zapasku-
dzi y mu pos anie. Poza tym legowisko by o suche i ca kiem wygodne.
Spa  ju  w gorszych miejscach. Znacznie gorszych. Znacznie bar-
dziej niebezpiecznych.

Jakie  dwie cie metrów dalej, po jego lewej, sta  pobielony dom.
W ma ych oknach pali o si  wiat o, ale poza tym nie by o wida
adnych ladów ycia.

Sankt Petersburg nale a  do odleg ej przesz o ci.
Raz jeszcze omiót  wzrokiem krajobraz na zewn trz — teraz

ukazuj cy mu si  nagi, w pe nym wietle wiadomo ci. Tera niej-
szo ci  by y stawy hodowlane w niewielkiej niecce i jego pos anie
pod dachem z blachy falistej. Stwierdzi  to bez alu, bez jakichkol-
wiek emocji. By  w po owie Pó wyspu Jutlandzkiego, gdzie  pomi -
dzy Brande a Sdr. Felding. Kana  nie wpada  do Zatoki Fi skiej,
ale do rzeki Skjern. Fontanny za  nie tryska y srebrem, a jedynie
filtrowa y wod  dla pstr gów.
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Wczoraj nocowa  w stodole niedaleko Nr. Snede i Bóg raczy
wiedzie , gdzie zanocuje jutro.

Dopiero teraz do niego dotar o: to nie by a zwyk a noc. To by a
noc podsumowa . Czas sporz dzania bilansu yciowych osi gni ,
czas refleksji — dla królowej, premiera. Jego natomiast my l o tym
uderzy a niczym pocisk.

Nowy Rok.
Pod wietli  wy wietlacz zegarka. Dwudziesta trzecia pi dzie-

si t siedem. Zasadniczo nie mia o wi kszego znaczenia, czy prze-
spa  zmian  roku, niemniej by o przed pó noc , a on nie spa . Za
trzy minuty dzwony na wie y ratuszowej w Kopenhadze rozko ysz
si  i wype ni  powietrze uroczystym dudnieniem. Ponownie rozej-
rza  si  po okolicy. W ciszy, jaka tu panowa a, us ysza by k aczek
spadaj cy z grzbietu której  z tych owiec na zewn trz.

W rodzinie Birgitte, w sylwestra, gdy wybija a pó noc, wszyscy
podrywali si  z krzese  i taboretów i padali sobie w ramiona. W jego
rodzinie nikt nie mia  do  wyobra ni ani ikry, by zdarza y si  takie
wybuchy rado ci. Razem z Birgitte mieli zwyczaj skaka  wokó  jak
szaleni. Przez kilka lat udawa o im si  nawet skaka  z Magnusem
mi dzy nimi.

Tu  obok jego kryjówki w powietrzu przesun o si  co  du ego.
Towarzyszy  temu charakterystyczny szelest piór wios uj cych w po-
wietrzu. Sowa wfrun a w nowy rok. Mo e za chwil  równie  przy-
si dzie na jakiej  ga zi i zwymiotuje, jak wielu ludzi tej nocy.

Za to na pewno chór dziewcz cy Du skiego Radia za piewa
pie  noworoczn . Szampan, brz k kieliszków i marcepany. Pija -
stwo, sztuczne ognie, a nad ranem napi te nerwy. Dobrze to zna .
A  za dobrze.

Pó noc. Z okolicznych gospodarstw w niebo wystrzeli  rój fajer-
werków. Wybucha y wysoko nad dachami, zasnuwa y niebo kotar
z otego i srebrnego py u i przecina y ciemno  pojedynczymi g o-
nymi hukami. Nienawidzi  sztucznych ogni.

Zdziwi o go nieco, e z bia ego domu nikt nie wyszed . Nikt nie
wystrzeli  w powietrze ani jednej racy, nikt nie odpali  petardy.
Biesiadnicy postanowili najwyra niej zosta  w cieple i tam wznosi
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toasty. A mo e oni te  wchodzili w nowy rok w podskokach i trzy-
maj c si  za r ce?

Znów opad  na mi kk  s om  i zamkn  oczy.

Ksi yca nie by o ju  wida  w ca o ci. Cz ciowo przes ania y go
chmury i zrobi o si  ciemniej ni  o pó nocy. By o to pierwsze, co
stwierdzi , gdy ponownie si  przebudzi  i otwar  oczy. Tym razem
natychmiast poczu  si  w pe ni przytomny. Sen mia  p ytki i nie-
spokojny, znów da y o sobie zna  stare l ki.

Odruchowo wcisn  guzik zegarka. Druga czterdzie ci trzy. Nie
przespa  nawet trzech godzin.

Us ysza  jedynie d wi k wy czanego silnika i zobaczy , jak wiat a
mijania roz wietli y pas rzadkich ga zi, zanim zgas y. Musia  go obu-
dzi  odg os nadje d aj cego samochodu. Kto to móg  by  o tej porze?
W gospodarstwie wszyscy ju  spali. Dom sta  pogr ony w ciemno ci.

Le a , nas uchuj c. Szczur wróci  na swoj  grz d . Teraz by  jed-
nak zaledwie niewyra nym kszta tem. Dwoje drzwi samochodowych
zamkni to najciszej jak mo na. Ostro ne kroki na wirze za jego szop
i wzd u  stoj cych w rz dzie kolejnych kilku drewnianych bud.

Szczur, sp oszony, wycofa  si  w ciemno  i stamt d obserwo-
wa  otoczenie. Jemu za  serce zacz o bi  szybciej.

Po lewej ukaza y si  dwa czarne cienie. Wolno zbli a y si  do
domu. Jedynym ród em wiat a by a jarzeniówka zamontowana w
po owie s upa telefonicznego.

Chmura przesun a si  i ods oni a ksi yc. Teraz widzia  sylwetki
dwóch m czyzn. Jeden wysoki, drugi niski. Poruszali si  niepewnie,
jakby byli tu po raz pierwszy.

Kiedy znale li si  ju  ca kiem blisko domu, ostatnie metry po-
konali, skradaj c si  bezg o nie. Jeden ostro nie sprawdza  drzwi,
drugi zagl da  przez okna. W ko cu obaj podeszli do okna najbli ej
drzwi wej ciowych. Rozleg o si  ciche skrzypni cie. Najprawdopo-
dobniej odsun li zasuwki i ten wi kszy podsadzi  ni szego do otwarte-
go okna. Chwil  pó niej drzwi otwar y si  od rodka i wi kszy znik-
n  wewn trz domu.
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Zakl  pod nosem i na u amek sekundy zat skni  za noworocz-
nym zgie kiem placu ratuszowego w Kopenhadze.

Bo oto znalaz  si  w sytuacji wyj tkowo niezr cznej. Cholernie
niezr cznej jak na kogo , kto z wszystkich si  stara si  by  niewi-
dzialny.

Rozpi  suwak piwora i wyczo ga  si  na s om . Wstawa  powo-
li, nie spuszczaj c oczu z bia ego domu. Wewn trz dostrzeg  s abe,
ruchome wiat o — zapewne latarek w amywaczy.

Wci  si  waha . Je li zostanie tu, gdzie jest, w swojej kryjówce
pod wiat , zagro enie zniknie samo. Ci dwaj znajd  co , co b d
mogli ukra , i spokojnie odjad  w noc ze swoim upem.

Nic strasznego si  nie stanie. On nadal b dzie niewidoczny.
Jeszcze przed witem narzuci plecak na plecy i ruszy w drog .
B dzie tak, jakby w ogóle go tu nie by o.

Samochód zostawili tu  obok jego kryjówki. Mo e móg by…
Wymkn  si  za wiat  i zakrad  do czarnej furgonetki. Stary fiat
ducato. Pod flag  Unii Europejskiej widnia y litery RO. Zatem
Rumuni. Nie pierwszy ani nie ostatni raz w amywacze okazuj  si
pochodzi  z Europy Wschodniej. Wed ug statystyk w amania z ich
udzia em miewaj  czasem gwa towny przebieg. Pami ta  doniesie-
nia o pojedynczych ofiarach miertelnych. Mia  szczer  nadziej ,
e tym razem…

Zamar  w ród ciemno ci i próbowa  o tym nie my le . Oczywi cie,
e nic si  nie stanie. Rumuni zabior  telewizor, pogrzebi  troch

w poszukiwaniu kosztowno ci, po czym wymkn  si  i znikn .
On zrobi podobnie. W a ciwie to nie b dzie nawet czeka  do ra-

na, tylko od razu spakuje si  i ruszy w noc noworoczn .
Zamierza  w a nie wróci  do szopy, eby zwin  piwór, gdy

w domu zapalono wiat o. Chwil  pó niej cisz  rozdar o g o ne
wo anie. I nast pne — niemal krzyk. Kto  krzycza  z bólu?

Rzuci  si  biegiem w tamt  stron . W kilka sekund by  przy
domu. Przez najbli sze okno zajrza  do rodka. Na pod odze le a
starszy m czyzna o siwych w osach, ubrany w pi am . Twarz za-
s ania  r koma. Nagle widok przes oni a czarna posta  stoj ca do
niego plecami, z r k  uniesion  do ciosu.
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Szarpni ciem otwar  drzwi i wrzasn . Paroma susami pokona
dystans dziel cy go od pokoju, w którym byli napastnicy. Ni szy
zamar  w bezruchu, uniesiona r ka, w której trzyma  om, zawis a
w pó  drogi nad le cym na pod odze staruszkiem. Ten wy szy sta
obok przewróconego fotela.

Na twarzach obu malowa o si  zaskoczenie, ale zachowali spokój.
Odwrócili si  i wspólnie natarli na niespodziewanego go cia. Ten
mniejszy ostrym tonem warkn  koledze jakie  polecenie i zrobi  krok
w przód. By  kr pej budowy cia a i nie by o najmniejszej w tpliwo ci,
e zamierza zrobi  u ytek z trzymanego w r ce omu.

Zareagowa  instynktownie — efekt wieloletniego szkolenia i bru-
talnej rzeczywisto ci. Risk assessment, ocena ryzyka — a mo e po
prostu wy wiczona umiej tno  b yskawicznego rozpoznania sytu-
acji, identyfikacji bezpo redniego zagro enia i wyeliminowania go
w pierwszej kolejno ci.

Schyli  si  przed pierwszym ciosem zadanym omem i b yska-
wicznie podci  Rumunowi nogi kopni ciem okr nym. Jeszcze nim
cia o napastnika upad o na dywan, mocnym chwytem wykr ci  mu
r k , wyj  z niej narz dzie i z ca ej si y uderzy  go nim w rzepk
kolana. Wszystko to wykona  w jednej, p ynnej sekwencji.

Nim pokój wype ni  og uszaj cy wrzask bólu, poderwa  si  na nogi,
w sam  por , by wykona  kolejny unik przed atakiem wysokiego.
Ten naciera  na niego z pochylon  g ow , niczym w ciek y byk.
Szybki unik i d o  zaci ni ta na karku m czyzny. Chwil  pó niej
uderzy  g ow  Rumuna w cian  obok framugi. Gdy m czyzna
zgi  si  wpó , wbi  mu kolano w podbrzusze — i wypu ci .

Ma y i kr py wi  si  na pod odze, j cz c i trzymaj c si  za roz-
trzaskane kolano. Wysoki le a  pó przytomny i rz zi , nie mog c
z apa  tchu.

Dopiero teraz móg  po wi ci  uwag  starszemu m czy nie.
Wci  le a  na plecach. Krwawi  z k cika ust, mia  rozci te czo o
i trzyma  si  za lewy bark. Bez s owa, ostro nie zaci gn  go w róg
pokoju, z dala od pola walki.

Wtedy wróci  do tego wysokiego, który nadal próbowa  nabra
powietrza w p uca. Przeszuka  mu kieszenie i w jednej, zamykanej

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/mrolud
http://helion.pl/rt/mrolud


9

na suwak, znalaz  paszport. Podobnie zrobi  z drugim napastnikiem.
Cho  ten skr ca  si  z bólu i wydawa  si  niezdolny do stawiania
oporu, na wszelki wypadek lew  r k  dociska  mu gard o, gdy pra-
w  przeszukiwa  jego ubranie. Wreszcie w wewn trznej kieszeni
skórzanej kurtki znalaz  drugi paszport.

Przejrza  obie ksi eczki, nim schowa  je do kieszeni w asnej
kurtki. Potem wskaza  na drzwi.

Ten wy szy powoli stawa  na nogi. Twarz mia  zalan  krwi
z brwi rozci tej po zetkni ciu ze cian . Nadal ci ko sapa , ale
z wolna odzyskiwa  kontrol  nad cia em.

Bez s owa wskaza  na drugiego Rumuna i da  olbrzymowi do zro-
zumienia, e ma pomóc koledze i obaj maj  si  st d zawin . Sto-
j c na rodku pokoju, w milczeniu przygl da  si  nieszcz nikom
próbuj cym si  pozbiera .

adnych kilka minut trwa o, nim ten wy szy zdo a  podnie
koleg , by poku tyka  z nim do samochodu.

Potem sta  w drzwiach i patrzy  za nimi. Dopiero po d u szej
chwili us ysza  d wi k uruchamianego silnika i zobaczy  wiat a mi-
jania. Nawrócili za szeregiem bud i odjechali d ug  wirow  drog .

Odwróci  si , gdy poczu  d o  na ramieniu. Starszy m czyzna
w pasiastej pi amie sta  za nim z szerokim u miechem.

— Dzi kuj , przyjacielu. Nie mam poj cia, kim jeste  ani sk d
si  tu, u licha, wzi e , ale uratowa e  mi ycie. Wielkie dzi ki!

Wyci gn  r k  do swojego wybawcy. On jednak jej nie u ci-
sn , tylko skin  krótko g ow  i u miechn  si  lekko. Wci  bez
s owa. W a nie znalaz  si  w sytuacji, jakiej za wszelk  cen  wola -
by unikn .

— Wejd , prosz . — Starszy m czyzna poci gn  go za r kaw.
— Usi d . Mo e si  czego  napijesz? W ko cu to Nowy Rok. Mo e
piwa? Piwa zawsze mo na si  napi . Zaczekaj chwil .

M czyzna gdzie  znikn . Pewnie poszed  do kuchni. On tym-
czasem raz jeszcze obejrza  oba paszporty, po czym po piesznie
schowa  je do kieszeni. S ysza  otwierane drzwi lodówki, a potem szum
wody p yn cej z odkr conego kranu. Za chwil  m czyzna wróci
do pokoju. Zmy  krew z twarzy. Na stoliku postawi  dwa piwa.
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— Tak w ogóle to jestem Johannes. Ale mo esz mi mówi  Rybak.
Tak mnie tu wo aj .

Machn  g ow  w stron  stawów i raz jeszcze wyci gn  r k .
— Powiesz mi, jak to si  wszystko sta o? Oraz jak masz na imi ?

I kim jeste ?
Stary w a ciciel stawów przytrzymywa  go wzrokiem, podsuwaj c

w jego stron  butelk  piwa.
On wzruszy  tylko ramionami i przepraszaj co roz o y  d onie.
— Sorry, I don’t… Dragos… My name is Dragos. Adrian Dragos.
— Ach, tak. And from where?
W g osie m czyzny us ysza  teraz cie  ulgi. Mo e dlatego, e

w ko cu pozna  przyczyn  milczenia nieoczekiwanego go cia.
— Romania. I am from Romania.
— Thank you very much — powiedzia  z twardym akcentem.

Po czym podniós  butelk  i z szerokim u miechem ods aniaj cym
komplet ó tych z bów doda : — And happy New Year, Mr Dragos.
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