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K

siÚĝyc wisiaï na niebie wielki i jasny, na jego tle, na krawÚdzi
trwaï nieruchomo szczur — tïusty i dumny. Zgarbiona sylwetka
odcinaïa siÚ ostro od bladego dysku. Kolumny okalajÈce jego Ăwiat
wyrastaïy czarne i poszarpane.
Tworzyïy je ogromne daglezje, Ăwierki ustawione w szeregu jak
kampania reprezentacyjna wojska, a od wschodu rzÈd wiecznie
zielonych modrzewi.
Zastygïy, niczym oligarcha podziwiaï z góry swoje imperium pod
gwiazdami. NÚdznej postaci leĝÈcej poniĝej nie zaszczyciï choÊby
przelotnym spojrzeniem.

Z najwiÚkszym trudem rozchyliï powieki. Dryfowaï — w czasie
i miejscu. Osïabïa jego zdolnoĂÊ do bïyskawicznego wybudzania siÚ
z najgïÚbszego nawet snu, cenna, nierzadko ratujÈca ĝycie umiejÚtnoĂÊ wytrenowana przez lata ĝycia w ciÈgïym stanie zagroĝenia.
Na razie leĝaï wiÚc tylko nieruchomo. Pozwalaï zmysïom chïonÈÊ
ciemnoĂÊ. Podniósï wzrok i zobaczyï jego — szczura.
Dopiero gdy siÚ poruszyï i zaszeleĂciïa sïoma pod nim, zwierzÚ
nad jego gïowÈ obruszyïo siÚ i uraĝone, z ostentacyjnÈ powolnoĂciÈ
przeszïo po belce stropowej, aĝ znikïo z pola widzenia.
Na zewnÈtrz rozciÈgaï siÚ zalany srebrem pejzaĝ. WszÚdzie, jak
okiem siÚgnÈÊ, sadzawki i fontanny. Znów byï w carskim Peterhofie.
Dziwne, ĝe byïo tak…
Powieki zrobiïy siÚ ciÚĝkie i ponownie siÚ zasunÚïy.
Do podĂwiadomoĂci przebijaïa siÚ ledwie uchwytna mgieïka zapachu. JaĂminu i porannego seksu…
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Peterhof, rosyjski Wersal niedaleko Sankt Petersburga. Sierpieñ.
Sïyszaï jej děwiÚczny Ămiech. ObrÈczki poïyskiwaïy na ich nieprzywykïych jeszcze palcach. Birgitte w cienkiej baweïnianej sukience
nad ZatokÈ FiñskÈ z twarzÈ rozĂwietlonÈ sïoñcem. „Dopóki was
ĂmierÊ nie rozïÈczy”.
Otworzyï oczy i wsparï siÚ na ïokciu.
RzeczywiĂcie — pïaski krajobraz przecinaï kanaï, byïo teĝ mnóstwo zbiorników wodnych i co chwila fontanny tryskaïy Ăwieĝo stopionym srebrem. Ale…
Z powrotem ciÚĝko opadï na ziemiÚ. W nozdrza uderzyï go sïaby zapach fekaliów. Poza tym fontanny powinny byÊ zïote. Car nie
potrafiï zadowoliÊ siÚ srebrem.
Poderwaï siÚ na swojej wiÈzce sïomy i w jednej chwili znalazï
siÚ w Ăwiecie rzeczywistym. W tylnej Ăcianie szopy brakowaïo kilku
desek i w pomieszczeniu hulaï wiatr. NasunÈï na gïowÚ kaptur
Ăpiwora i zaciÈgnÈï sznurek. Byïo przenikliwie zimno, temperatura
w okolicach zera. Chïód na szczÚĂcie nieco tïumiï fetor.
Na zewnÈtrz, w zaroĂlach po prawej stronie kanaïu, dostrzegï
niewielkie stado owiec. Nie miaï wÈtpliwoĂci, ĝe to one zapaskudziïy mu posïanie. Poza tym legowisko byïo suche i caïkiem wygodne.
Spaï juĝ w gorszych miejscach. Znacznie gorszych. Znacznie bardziej niebezpiecznych.
JakieĂ dwieĂcie metrów dalej, po jego lewej, staï pobielony dom.
W maïych oknach paliïo siÚ Ăwiatïo, ale poza tym nie byïo widaÊ
ĝadnych Ăladów ĝycia.
Sankt Petersburg naleĝaï do odlegïej przeszïoĂci.
Raz jeszcze omiótï wzrokiem krajobraz na zewnÈtrz — teraz
ukazujÈcy mu siÚ nagi, w peïnym Ăwietle ĂwiadomoĂci. TeraěniejszoĂciÈ byïy stawy hodowlane w niewielkiej niecce i jego posïanie
pod dachem z blachy falistej. Stwierdziï to bez ĝalu, bez jakichkolwiek emocji. Byï w poïowie Póïwyspu Jutlandzkiego, gdzieĂ pomiÚdzy Brande a Sdr. Felding. Kanaï nie wpadaï do Zatoki Fiñskiej,
ale do rzeki Skjern. Fontanny zaĂ nie tryskaïy srebrem, a jedynie
filtrowaïy wodÚ dla pstrÈgów.
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Wczoraj nocowaï w stodole niedaleko Nr. Snede i Bóg raczy
wiedzieÊ, gdzie zanocuje jutro.
Dopiero teraz do niego dotarïo: to nie byïa zwykïa noc. To byïa
noc podsumowañ. Czas sporzÈdzania bilansu ĝyciowych osiÈgniÚÊ,
czas refleksji — dla królowej, premiera. Jego natomiast myĂl o tym
uderzyïa niczym pocisk.
Nowy Rok.
PodĂwietliï wyĂwietlacz zegarka. Dwudziesta trzecia piÚÊdziesiÈt siedem. Zasadniczo nie miaïo wiÚkszego znaczenia, czy przespaï zmianÚ roku, niemniej byïo przed póïnocÈ, a on nie spaï. Za
trzy minuty dzwony na wieĝy ratuszowej w Kopenhadze rozkoïyszÈ
siÚ i wypeïniÈ powietrze uroczystym dudnieniem. Ponownie rozejrzaï siÚ po okolicy. W ciszy, jaka tu panowaïa, usïyszaïby kïaczek
spadajÈcy z grzbietu którejĂ z tych owiec na zewnÈtrz.
W rodzinie Birgitte, w sylwestra, gdy wybijaïa póïnoc, wszyscy
podrywali siÚ z krzeseï i taboretów i padali sobie w ramiona. W jego
rodzinie nikt nie miaï doĂÊ wyobraěni ani ikry, by zdarzaïy siÚ takie
wybuchy radoĂci. Razem z Birgitte mieli zwyczaj skakaÊ wokóï jak
szaleni. Przez kilka lat udawaïo im siÚ nawet skakaÊ z Magnusem
miÚdzy nimi.
Tuĝ obok jego kryjówki w powietrzu przesunÚïo siÚ coĂ duĝego.
Towarzyszyï temu charakterystyczny szelest piór wiosïujÈcych w powietrzu. Sowa wfrunÚïa w nowy rok. Moĝe za chwilÚ równieĝ przysiÈdzie na jakiejĂ gaïÚzi i zwymiotuje, jak wielu ludzi tej nocy.
Za to na pewno chór dziewczÚcy Duñskiego Radia zaĂpiewa
pieĂñ noworocznÈ. Szampan, brzÚk kieliszków i marcepany. Pijañstwo, sztuczne ognie, a nad ranem napiÚte nerwy. Dobrze to znaï.
Aĝ za dobrze.
Póïnoc. Z okolicznych gospodarstw w niebo wystrzeliï rój fajerwerków. Wybuchaïy wysoko nad dachami, zasnuwaïy niebo kotarÈ
zïotego i srebrnego pyïu i przecinaïy ciemnoĂÊ pojedynczymi gïoĂnymi hukami. Nienawidziï sztucznych ogni.
Zdziwiïo go nieco, ĝe z biaïego domu nikt nie wyszedï. Nikt nie
wystrzeliï w powietrze ani jednej racy, nikt nie odpaliï petardy.
Biesiadnicy postanowili najwyraěniej zostaÊ w cieple i tam wznosiÊ
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toasty. A moĝe oni teĝ wchodzili w nowy rok w podskokach i trzymajÈc siÚ za rÚce?
Znów opadï na miÚkkÈ sïomÚ i zamknÈï oczy.
KsiÚĝyca nie byïo juĝ widaÊ w caïoĂci. CzÚĂciowo przesïaniaïy go
chmury i zrobiïo siÚ ciemniej niĝ o póïnocy. Byïo to pierwsze, co
stwierdziï, gdy ponownie siÚ przebudziï i otwarï oczy. Tym razem
natychmiast poczuï siÚ w peïni przytomny. Sen miaï pïytki i niespokojny, znów daïy o sobie znaÊ stare lÚki.
Odruchowo wcisnÈï guzik zegarka. Druga czterdzieĂci trzy. Nie
przespaï nawet trzech godzin.
Usïyszaï jedynie děwiÚk wyïÈczanego silnika i zobaczyï, jak Ăwiatïa
mijania rozĂwietliïy pas rzadkich gaïÚzi, zanim zgasïy. Musiaï go obudziÊ odgïos nadjeĝdĝajÈcego samochodu. Kto to mógï byÊ o tej porze?
W gospodarstwie wszyscy juĝ spali. Dom staï pogrÈĝony w ciemnoĂci.
Leĝaï, nasïuchujÈc. Szczur wróciï na swojÈ grzÚdÚ. Teraz byï jednak zaledwie niewyraěnym ksztaïtem. Dwoje drzwi samochodowych
zamkniÚto najciszej jak moĝna. Ostroĝne kroki na ĝwirze za jego szopÈ
i wzdïuĝ stojÈcych w rzÚdzie kolejnych kilku drewnianych bud.
Szczur, spïoszony, wycofaï siÚ w ciemnoĂÊ i stamtÈd obserwowaï otoczenie. Jemu zaĂ serce zaczÚïo biÊ szybciej.
Po lewej ukazaïy siÚ dwa czarne cienie. Wolno zbliĝaïy siÚ do
domu. Jedynym ěródïem Ăwiatïa byïa jarzeniówka zamontowana w
poïowie sïupa telefonicznego.
Chmura przesunÚïa siÚ i odsïoniïa ksiÚĝyc. Teraz widziaï sylwetki
dwóch mÚĝczyzn. Jeden wysoki, drugi niski. Poruszali siÚ niepewnie,
jakby byli tu po raz pierwszy.
Kiedy znaleěli siÚ juĝ caïkiem blisko domu, ostatnie metry pokonali, skradajÈc siÚ bezgïoĂnie. Jeden ostroĝnie sprawdzaï drzwi,
drugi zaglÈdaï przez okna. W koñcu obaj podeszli do okna najbliĝej
drzwi wejĂciowych. Rozlegïo siÚ ciche skrzypniÚcie. Najprawdopodobniej odsunÚli zasuwki i ten wiÚkszy podsadziï niĝszego do otwartego okna. ChwilÚ póěniej drzwi otwarïy siÚ od Ărodka i wiÚkszy zniknÈï wewnÈtrz domu.
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ZaklÈï pod nosem i na uïamek sekundy zatÚskniï za noworocznym zgieïkiem placu ratuszowego w Kopenhadze.
Bo oto znalazï siÚ w sytuacji wyjÈtkowo niezrÚcznej. Cholernie
niezrÚcznej jak na kogoĂ, kto z wszystkich siï stara siÚ byÊ niewidzialny.
RozpiÈï suwak Ăpiwora i wyczoïgaï siÚ na sïomÚ. Wstawaï powoli, nie spuszczajÈc oczu z biaïego domu. WewnÈtrz dostrzegï sïabe,
ruchome Ăwiatïo — zapewne latarek wïamywaczy.
WciÈĝ siÚ wahaï. JeĂli zostanie tu, gdzie jest, w swojej kryjówce
pod wiatÈ, zagroĝenie zniknie samo. Ci dwaj znajdÈ coĂ, co bÚdÈ
mogli ukraĂÊ, i spokojnie odjadÈ w noc ze swoim ïupem.
Nic strasznego siÚ nie stanie. On nadal bÚdzie niewidoczny.
Jeszcze przed Ăwitem narzuci plecak na plecy i ruszy w drogÚ.
BÚdzie tak, jakby w ogóle go tu nie byïo.
Samochód zostawili tuĝ obok jego kryjówki. Moĝe mógïby…
WymknÈï siÚ za wiatÚ i zakradï do czarnej furgonetki. Stary fiat
ducato. Pod flagÈ Unii Europejskiej widniaïy litery RO. Zatem
Rumuni. Nie pierwszy ani nie ostatni raz wïamywacze okazujÈ siÚ
pochodziÊ z Europy Wschodniej. Wedïug statystyk wïamania z ich
udziaïem miewajÈ czasem gwaïtowny przebieg. PamiÚtaï doniesienia o pojedynczych ofiarach Ămiertelnych. Miaï szczerÈ nadziejÚ,
ĝe tym razem…
Zamarï wĂród ciemnoĂci i próbowaï o tym nie myĂleÊ. OczywiĂcie,
ĝe nic siÚ nie stanie. Rumuni zabiorÈ telewizor, pogrzebiÈ trochÚ
w poszukiwaniu kosztownoĂci, po czym wymknÈ siÚ i zniknÈ.
On zrobi podobnie. WïaĂciwie to nie bÚdzie nawet czekaï do rana, tylko od razu spakuje siÚ i ruszy w noc noworocznÈ.
Zamierzaï wïaĂnie wróciÊ do szopy, ĝeby zwinÈÊ Ăpiwór, gdy
w domu zapalono Ăwiatïo. ChwilÚ póěniej ciszÚ rozdarïo gïoĂne
woïanie. I nastÚpne — niemal krzyk. KtoĂ krzyczaï z bólu?
Rzuciï siÚ biegiem w tamtÈ stronÚ. W kilka sekund byï przy
domu. Przez najbliĝsze okno zajrzaï do Ărodka. Na podïodze leĝaï
starszy mÚĝczyzna o siwych wïosach, ubrany w piĝamÚ. Twarz zasïaniaï rÚkoma. Nagle widok przesïoniïa czarna postaÊ stojÈca do
niego plecami, z rÚkÈ uniesionÈ do ciosu.
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SzarpniÚciem otwarï drzwi i wrzasnÈï. Paroma susami pokonaï
dystans dzielÈcy go od pokoju, w którym byli napastnicy. Niĝszy
zamarï w bezruchu, uniesiona rÚka, w której trzymaï ïom, zawisïa
w póï drogi nad leĝÈcym na podïodze staruszkiem. Ten wyĝszy staï
obok przewróconego fotela.
Na twarzach obu malowaïo siÚ zaskoczenie, ale zachowali spokój.
Odwrócili siÚ i wspólnie natarli na niespodziewanego goĂcia. Ten
mniejszy ostrym tonem warknÈï koledze jakieĂ polecenie i zrobiï krok
w przód. Byï krÚpej budowy ciaïa i nie byïo najmniejszej wÈtpliwoĂci,
ĝe zamierza zrobiÊ uĝytek z trzymanego w rÚce ïomu.
Zareagowaï instynktownie — efekt wieloletniego szkolenia i brutalnej rzeczywistoĂci. Risk assessment, ocena ryzyka — a moĝe po
prostu wyÊwiczona umiejÚtnoĂÊ bïyskawicznego rozpoznania sytuacji, identyfikacji bezpoĂredniego zagroĝenia i wyeliminowania go
w pierwszej kolejnoĂci.
Schyliï siÚ przed pierwszym ciosem zadanym ïomem i bïyskawicznie podciÈï Rumunowi nogi kopniÚciem okrÚĝnym. Jeszcze nim
ciaïo napastnika upadïo na dywan, mocnym chwytem wykrÚciï mu
rÚkÚ, wyjÈï z niej narzÚdzie i z caïej siïy uderzyï go nim w rzepkÚ
kolana. Wszystko to wykonaï w jednej, pïynnej sekwencji.
Nim pokój wypeïniï ogïuszajÈcy wrzask bólu, poderwaï siÚ na nogi,
w samÈ porÚ, by wykonaÊ kolejny unik przed atakiem wysokiego.
Ten nacieraï na niego z pochylonÈ gïowÈ, niczym wĂciekïy byk.
Szybki unik i dïoñ zaciĂniÚta na karku mÚĝczyzny. ChwilÚ póěniej
uderzyï gïowÈ Rumuna w ĂcianÚ obok framugi. Gdy mÚĝczyzna
zgiÈï siÚ wpóï, wbiï mu kolano w podbrzusze — i wypuĂciï.
Maïy i krÚpy wiï siÚ na podïodze, jÚczÈc i trzymajÈc siÚ za roztrzaskane kolano. Wysoki leĝaï póïprzytomny i rzÚziï, nie mogÈc
zïapaÊ tchu.
Dopiero teraz mógï poĂwiÚciÊ uwagÚ starszemu mÚĝczyěnie.
WciÈĝ leĝaï na plecach. Krwawiï z kÈcika ust, miaï rozciÚte czoïo
i trzymaï siÚ za lewy bark. Bez sïowa, ostroĝnie zaciÈgnÈï go w róg
pokoju, z dala od pola walki.
Wtedy wróciï do tego wysokiego, który nadal próbowaï nabraÊ
powietrza w pïuca. Przeszukaï mu kieszenie i w jednej, zamykanej
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na suwak, znalazï paszport. Podobnie zrobiï z drugim napastnikiem.
ChoÊ ten skrÚcaï siÚ z bólu i wydawaï siÚ niezdolny do stawiania
oporu, na wszelki wypadek lewÈ rÚkÈ dociskaï mu gardïo, gdy prawÈ przeszukiwaï jego ubranie. Wreszcie w wewnÚtrznej kieszeni
skórzanej kurtki znalazï drugi paszport.
Przejrzaï obie ksiÈĝeczki, nim schowaï je do kieszeni wïasnej
kurtki. Potem wskazaï na drzwi.
Ten wyĝszy powoli stawaï na nogi. Twarz miaï zalanÈ krwiÈ
z brwi rozciÚtej po zetkniÚciu ze ĂcianÈ. Nadal ciÚĝko sapaï, ale
z wolna odzyskiwaï kontrolÚ nad ciaïem.
Bez sïowa wskazaï na drugiego Rumuna i daï olbrzymowi do zrozumienia, ĝe ma pomóc koledze i obaj majÈ siÚ stÈd zawinÈÊ. StojÈc na Ărodku pokoju, w milczeniu przyglÈdaï siÚ nieszczÚĂnikom
próbujÈcym siÚ pozbieraÊ.
adnych kilka minut trwaïo, nim ten wyĝszy zdoïaï podnieĂÊ
kolegÚ, by pokuĂtykaÊ z nim do samochodu.
Potem staï w drzwiach i patrzyï za nimi. Dopiero po dïuĝszej
chwili usïyszaï děwiÚk uruchamianego silnika i zobaczyï Ăwiatïa mijania. Nawrócili za szeregiem bud i odjechali dïugÈ ĝwirowÈ drogÈ.
Odwróciï siÚ, gdy poczuï dïoñ na ramieniu. Starszy mÚĝczyzna
w pasiastej piĝamie staï za nim z szerokim uĂmiechem.
— DziÚkujÚ, przyjacielu. Nie mam pojÚcia, kim jesteĂ ani skÈd
siÚ tu, u licha, wziÈïeĂ, ale uratowaïeĂ mi ĝycie. Wielkie dziÚki!
WyciÈgnÈï rÚkÚ do swojego wybawcy. On jednak jej nie uĂcisnÈï, tylko skinÈï krótko gïowÈ i uĂmiechnÈï siÚ lekko. WciÈĝ bez
sïowa. WïaĂnie znalazï siÚ w sytuacji, jakiej za wszelkÈ cenÚ wolaïby uniknÈÊ.
— Wejdě, proszÚ. — Starszy mÚĝczyzna pociÈgnÈï go za rÚkaw.
— UsiÈdě. Moĝe siÚ czegoĂ napijesz? W koñcu to Nowy Rok. Moĝe
piwa? Piwa zawsze moĝna siÚ napiÊ. Zaczekaj chwilÚ.
MÚĝczyzna gdzieĂ zniknÈï. Pewnie poszedï do kuchni. On tymczasem raz jeszcze obejrzaï oba paszporty, po czym poĂpiesznie
schowaï je do kieszeni. Sïyszaï otwierane drzwi lodówki, a potem szum
wody pïynÈcej z odkrÚconego kranu. Za chwilÚ mÚĝczyzna wróciï
do pokoju. Zmyï krew z twarzy. Na stoliku postawiï dwa piwa.
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— Tak w ogóle to jestem Johannes. Ale moĝesz mi mówiÊ Rybak.
Tak mnie tu woïajÈ.
MachnÈï gïowÈ w stronÚ stawów i raz jeszcze wyciÈgnÈï rÚkÚ.
— Powiesz mi, jak to siÚ wszystko staïo? Oraz jak masz na imiÚ?
I kim jesteĂ?
Stary wïaĂciciel stawów przytrzymywaï go wzrokiem, podsuwajÈc
w jego stronÚ butelkÚ piwa.
On wzruszyï tylko ramionami i przepraszajÈco rozïoĝyï dïonie.
— Sorry, I don’t… Dragos… My name is Dragos. Adrian Dragos.
— Ach, tak. And from where?
W gïosie mÚĝczyzny usïyszaï teraz cieñ ulgi. Moĝe dlatego, ĝe
w koñcu poznaï przyczynÚ milczenia nieoczekiwanego goĂcia.
— Romania. I am from Romania.
— Thank you very much — powiedziaï z twardym akcentem.
Po czym podniósï butelkÚ i z szerokim uĂmiechem odsïaniajÈcym
komplet ĝóïtych zÚbów dodaï: — And happy New Year, Mr Dragos.
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