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— Dowództwo, tu Delta czterna cie, odbiór.
— S yszymy ci , Delta czterna cie. Mo esz zaczyna .
— Jacobs, ubezpieczasz mnie, Phillips, obstawiasz wej cie. Ja id

pierwsza. Trzy, dwa, jeden… — Ci kie, plastikowe drzwi hukn y
o cian  toalety i w ca ym niskim, cuchn cym pomieszczeniu momen-
talnie zaroi o si  od much. — Ruchy! Ruchy! Ruchy!

Jacobs wpad  do rodka, mierz c ze swojego miotacza polowego
we wszystkich kierunkach naraz. Phillips zosta  na zewn trz, w kory-
tarzu, zwrócony w stron  drogi, któr  przybyli, os aniaj c wej cie.
Detektyw sier ant Cameron biegiem dopad a do ust pu i… zatrzy-
ma a si  z po lizgiem na zakrwawionych kafelkach. Przez siedem lat
s u by w policji nigdy nie zdarzy o si  jej jeszcze widzie  czego  takiego.
Jedna z kabin by a ca kowicie wysmarowana czym  ciemnym i lepkim.
To co  by o kiedy  cz owiekiem.

— Dowództwo… — Odwróci a si  ty em do zmasakrowanych
szcz tków. — Mamy problem.

* * *

— Czy kto  mo e mi powiedzie , co to jest? Kto  ch tny? Tak,
Sophie?

Ma a dziewczynka w neonowym niebieskim p aszczyku opu ci a
r k , szczerz c si  jednocze nie tak, e wida  by o wszystkie szczerby.
— To z y cz owiek.

Poleć książkęKup książkę

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


10

— Tak jest, Sophie! — Nauczyciel si  u miechn . To by y dobre
dzieciaki. — A czy kto  potrafi mi powiedzie , dlaczego niedobrym
ludziom obcina si  po ow  g owy?

Bez jednej chwili zastanowienia wszystkie dzieci, ca a dwunastka,
zacz y si  przekrzykiwa  i podskakiwa :

— Bo byli niegrzeczni!
Trzeba uczciwie przyzna , e ubezw asnog owiony, któremu si

przypatrywali, wcale nie wygl da  na szczególnie niegrzecznego, ot,
jeszcze jeden biedak, który nigdy ju  nie b dzie sprawia  problemów.
Cz owiek z po ow  twarzy, usma onym mózgiem i z kodem kresko-
wym wytatuowanym na czole. Przemieszcza  si  powoli po hallu
wej ciowym, pucuj c mopem marmurow  pod og  na wysoki po ysk.
Ma a grupka sz a za nim krok w krok, nie zwracaj c uwagi na bezcenne
dzie a sztuki spogl daj ce ze cian. Trafili na co  du o ciekawszego.
Niektóre dzieci robi y miny, szczerz c górne z by, wci gaj c do ty u
podbródki i wywracaj c oczami. Jedno albo dwoje z nich udawa o, e
szoruj  pod og  specjalnymi, niewidzialnymi mopami. Ich wyobra -
nia by a naprawd  godna podziwu.

— No dobrze — podj  nauczyciel, skr caj c w rogu korytarza.
— A jak my licie, co takiego uczyni  ten z y cz owiek? Nigel, jak s dzisz?
Co zrobi ?

Nigel przez dobr  minut  wpatrywa  si  we w asne buty.
— Cy on zn ca  si  na cyim  kotem?
— Noo, to by by o naprawd  niegrzeczne zachowanie, prawda?
— Taaak! — wykrzykn y dzieci.
— Przepraszam. — G os nale a  do elegancko ubranego m czy-

zny, czekaj cego na wind .
— Momencik. Dzieciaki, co odpowiemy temu mi emu panu?
— e nie rozmawiamy z obcymi!
— Tak jest! — Nauczyciel odwróci  si  do d entelmena w gra-

natowym garniturze z szerokim u miechem na twarzy. — Czy  nie s
inteligentne?!

M czyzna milcza  przez krótk  chwil , po czym odpar :
— Rozkoszne.

Poleć książkęKup książkę
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— Lubimy tu przychodzi  i ogl da  wszystkie te pi kne obrazy,
prawda?

— Taaak!
Na twarzy nieznajomego po raz pierwszy zago ci  u miech. To

jasne, e dzieci nak oni y go do rezygnacji z pocz tkowego dystansu.
W ci gu kilku sekund sprawi y, e nieznany im wcze niej cz owiek sta
si  ich przyjacielem. By y pod tym wzgl dem wspania e.

— Przez przypadek pods ucha em pa skie pytanie o to, co uczyni
ten kryminalista.

Nigel a  podskoczy , wymachuj c wysoko uniesion  r k , próbuj c
za wszelk  cen  znale  si  ponownie w centrum uwagi.

— Zn ca  si  nad cyim  kotem!
Nieznajomy wyci gn  r k  i zmierzwi  mu w osy, wywo uj c na

twarzy ch opca jeszcze rado niejszy u miech.
— Dok adnie tak. Wielu z nich od tego zaczyna. Zanim si  roz-

kr c . — M czyzna przykucn  i pu ci  oko do otaczaj cych go
dzieciaków. — my, aby, koty, psy… Ten tutaj zaj  si  nast pnie
ma ymi ch opcami. Lubi  obcina  im palce, jeden po drugim, a potem
wtyka  im je tam, gdzie s o ce nie dochodzi.

— Ojej! — ma a dziewczynka poci gn a nieznajomego za r kaw.
— Czy wsadza  im je do nosa? Co? Bo Nigel zawsze wpycha palce do
nosa.

— Wcale nie! Plos  jej nie s ucha , ona jest gupia.
— Wcale nie!
— W a nie ze tak!
— Yyy… to chyba niezupe nie stosowne. — Nauczyciel po raz

pierwszy u wiadomi  sobie, e oczy nieznajomego wcale si  nie u mie-
chaj . Co wi cej, przyjrzawszy mu si  dok adniej, dostrzeg , e jest
w nim co  zdecydowanie z owrogiego. — Chod cie dzieci, musimy…
yyy… musimy ju  i . — Zebra  wszystkie dzieciaki w grup , próbu-
j c uchroni  je przed niebezpiecze stwem, ale ten okropny cz owiek
nie przestawa  mówi .

— Nast pnie, kiedy ch opcy stracili ju  wszystkie palce u r k,
zabiera  si  do obcinania palców u stóp. Je eli mieli szcz cie, umierali
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na skutek wstrz su. A je li nie, to ca y czas jeszcze yli, kiedy rozcina
im brzuchy. Kuchennym no em.

— To obrzydliwe! Jak pan mie!
Drzwi windy pikn y, otwieraj c si  na o cie , i m czyzna wykona

krok w ty , pakuj c si  do rodka.
— Kiedy go z apali my, znale li my zw oki pi tnastu ch opców

pogrzebanych pod pod og  jego domu i kolejnych trzech ukrytych
w zamra arce. — Wyraz twarzy nieznajomego nabra  nieprzyjemnego
charakteru, a jego spojrzenie by o wycelowane prosto w oczy nauczy-
ciela. — Lepiej o tym pami taj, kiedy nast pnym razem zbierze ci
si  na gówniane arty.

Rozleg  si  melodyjny dzwonek i drzwi zacz y si  zamyka .
— Jak ci na imi ? Z o  za alenie do twoich prze o onych!
Stuk. Winda ruszy a z g uchym warkotem, unosz c ze sob  tego

strasznego cz owieka i jego okropne opowie ci.

* * *

Siedz c wygodnie w przeszklonej kabinie, okropny cz owiek w gra-
natowym garniturze uniós  d o  i aktywowa  umieszczony na szyi
mikrofon.

— Dowództwo, tu Hunter, powiedzcie mi, e windy dla personelu
zaczn  za chwil  znowu dzia a , prosz !

W umieszczonym wewn trz ucha odbiorniku zaterkota  g os:
— Przepraszam, ale obs uga wci  nad tym pracuje. Nie chc  nam

powiedzie , kiedy si  z tym uporaj .
— A to niespodzianka. — Na zewn trz kabiny Glasgow sma y o

si  w upale, czekaj c na spodziewane opady. Spó nia y si  tego roku,
a niezno nie gor ce lato ci gn o si  bez ko ca i wszyscy mieli go
ju  serdecznie do . Zdawa o si , e wszystko, co ywe, ledwo zipie.
Dotyczy o to równie  m czyzny.

Przyjrza  si  w asnemu odbiciu rysuj cemu si  na tafli szk a, a widok
ten nie napawa  go zadowoleniem. Ciemnosine wory pod oczami;
dumny, krzywy nos zdobi cy twarz, której przyda oby si  przynajmniej
osiem godzin snu i staranniejsze golenie. W którym  momencie ycia
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dopad o go zapisane w genach przeznaczenie, przez co szopa niesfor-
nych, br zowych w osów zacz a si  przerzedza , a czo o zdawa o
si  z ka dym rokiem si ga  coraz wy ej. Trzeba b dzie za atwi  sobie
przeszczep. Kilka lat mo na jeszcze poczeka , ale nale y zaj  si
tym odpowiednio pr dko.

Oderwa  wzrok od szyby, omiataj c spojrzeniem zacieniony dzie-
dziniec o rodka. Tu i ówdzie k py przywi d ych ro lin wyczekiwa y na
piek ce, poranne s o ce. Ku g ównemu wej ciu prowadzono w a nie
kolejn  grupk  dzieci w wieku szkolnym, by wt oczy  im do g ów, jak
wa ne jest przestrzeganie prawa i porz dku. I eby mog y poogl da
pi kne obrazy. Albo tylko po to, by mog y ponabija  si  z ubezw asno-
g owionych.

Cholerni nauczyciele.
Winda z cichym pikni ciem zatrzyma a si  na trzynastym pi trze

i William Hunter wyszed  na korytarz. Kto  tu ju  na niego czeka .
— Szefie. — Szeregowa Dickson przywita a go energicznym salu-

tem. Zamiast zwyk ego dla niej szarego dresu mia a na sobie czarny,
chromowany uniform, zza pleców za  wystawa  jej ogromny miotacz,
niedbale przerzucony przez rami . Wyrzutnia niemal dorównywa a jej
rozmiarami, pot ne przewody detonacyjne wystawa y ponad g ow
dziewczyny, a metalowe elektrody dynda y w okolicy kostek.

— Porucznik Brand kaza a panu przekaza , e dru yna jest ju
zebrana i gotowa do dzia ania. — Sta a na baczno , a Will nie potra-
fi  powstrzyma  u miechu.

— Jeste  pewna, e tak w a nie powiedzia a?
— Tak jest.
— U y a dok adnie tych s ów?
Szeregowa Dickson unika a jego wzroku.
— Yyy… mniej wi cej, prosz  pana.
— Wiesz, e mog  to sprawdzi .
Westchn a.
— Porucznik powiedzia a: „Powiedz mu, eby wzi  dup  w troki

i stawi  si  tu ze sprz tem, zanim dam mu takiego kopa, e doleci
pod sam Edynburg”. Twarz szeregowej Dickson obla  lekki rumieniec.

Poleć książkęKup książkę
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— Hmm, w takim razie lepiej nie zwleka .
Podwójne drzwi na ko cu korytarza otwar y si  z sykiem, ods a-

niaj c przej cie do bazy wypadowej. Will pod y  za Dickson, wycho-
dz c na dach, na otwart  przestrze . Nag y kontrast mi dzy kom-
fortowym, klimatyzowanym pomieszczeniem a rozgrzanym powietrzem
na zewn trz by  wprost powalaj cy, sprawia , e ka dy oddech wyma-
ga  wysi ku. Mijaj c wyloty szybów wentylacyjnych, podeszli do
oczekuj cej Wa ki.

mig owiec spoczywa  na czterech wspornikach hydraulicznych jak
jaki  olbrzymi, asymetryczny oso  z poczernia ej stali. Wszystkie
komory uzbrojenia pozostawa y zamkni te; tam, dok d lecieli, ci ka
artyleria by a zupe nie zb dna.

Kiedy Will i Dickson min li barierk  odgradzaj c  ich od maszyny,
rozleg  si  warkot uruchamianych silników, a betonowa nawierzchnia
miejsca startowego zafalowa a wiat ocieniem pod wp ywem podmu-
chu powietrza.

Wgramolili si  do rodka po tylnej rampie, chowaj c si  we
wzgl dnie ch odnym, przyciemnionym wn trzu helikoptera. W s u-
chawce Willa rozleg  si  znajomy g os:

— Jak mi o, e pan do nas do czy , panie Hunter…
— Dzie  dobry, pani porucznik. — Will ruszy  w g b kabiny,

pozdrawiaj c mijanych o nierzy skini ciem g owy i rozgl daj c si
za jakim  wolnym miejscem. Okaza o si , e zostawili dla niego
miejsce na samym ko cu pomieszczenia, tu  obok przej cia prowa-
dz cego do kokpitu, dok adnie naprzeciwko dwumetrowego pojem-
nika, którego nikt nie chcia  mie  przed oczami.

Hunter usiad  i zapi  pasy.
Warkot silnika momentalnie si  zmieni , przeskakuj c o kilka oktaw

i przeradzaj c si  w widruj cy skowyt. Hunter poczu , jak grunt pod
jego stopami unosi si , a on wraz z nim, jakby poderwany stalow
fal . Wa ka oderwa a si  z impetem od ziemi i odlecia a, b yska-
wicznie zwi kszaj c pr dko .

Lot przebiega  w ciszy — bez adnego przekomarzania, którego
odg osy wype nia y zazwyczaj kabiny bojowych mig owców. Wszyscy
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stali spokojnie w swoich przegrodach, rozmy laj c o tym, dok d zmie-
rzaj  i jak niewiele brak o, by spotka  ich los szeregowego Worralla.

Will próbowa  st umi  poczucie winy za to, co si  zdarzy o. Dla-
czego mia by si  czu  winny? To nie on nawali ; Worrall nie zachowa
nale ytej ostro no ci. Worrall zlekcewa y  procedury. Worrall musia
zgrywa  bohatera.

Bezmy lny sukinsyn…
Ale wszystko to nie zmienia o faktu, e Will i tak poczuwa  si  do

odpowiedzialno ci.
Kto  poklepa  go po ramieniu.
— Chcesz wyg osi  przemow  czy wolisz, ebym ja to zrobi a?

— G os porucznik Emily Brand brzmia  du o mniej bu czucznie ni
wtedy, gdy Hunter gramoli  si  na pok ad. Ci ar cia a opiera a na
por czy otaczaj cej jego przegrod , balansuj c p ynnie podczas manew-
rów m óc cej wirnikami powietrze Wa ki.

Emily by a stworzona do tego zaj cia: by a szczup a i muskularna,
swoje kasztanowe w osy przystrzyga a tak krótko, e wygl da o to
niemal tak, jakby goli a g ow . Podobnie jak wszyscy jej podkomendni
mia a na sobie uniform: czarny, skrojony na miar , z czterema chro-
mowanymi belkami na ramieniu, wskazuj cymi jej stopie . Zapo-
wiada o si , e po egnaj  szeregowego Worralla z pe n  pomp .

Will zerkn  na metalowy pojemnik.
— Nie musisz si  o to martwi . Ja zajm  si  gadaniem, je li nie…

— chcia  powiedzie  „nie czujesz si  na si ach”, ale wiedzia , e
Emily odbierze to jako wyzwanie. — Ja to zrobi . Bóg mi wiadkiem,
zajmowa em si  tym ju  naprawd  wiele razy, znam te przemówienia
na pami .

— Tak. — Odwróci a g ow . — Tak pewnie b dzie najlepiej.
Wa ka wykona a przechy , a porucznik Brand wróci a na stano-

wisko dowodzenia umiejscowione obok pilota, rzucaj c przedtem nie-
mal nies yszalne „dzi kuj ”.

Odprowadziwszy j  wzrokiem, Hunter wyci gn  r k , by w czy
umieszczony powy ej przegrody monitor. Ekran trzeszcza  i szumia ,
naelektryzowany pod wp ywem pracuj cego silnika, ale mimo tych

Poleć książkęKup książkę

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


16

zak óce  rozpo cieraj cy si  w dole widok z przedniej komory kara-
binowej by  wci  rozpoznawalny: Glasgow.

Rzeka Clyde skrzy a si  niczym ogrodzenie z drutu kolczastego,
meandruj c powoli ku morzu, wci ni ta pomi dzy pot ne wa y,
które dzieli y miasto na dwie cz ci i otacza y je szczelnie ze wszystkich
stron. Tylko dzi ki nim Ocean Atlantycki i Morze Pó nocne nie zdo-
a y jeszcze poch on  ca ego tego obszaru. W tej cz ci miasta, która

znajdowa a si  na po udniowym brzegu rzeki, zasz y du e zmiany;
nie by o ju  ani ladu po wspania ych „rewiwalistycznych przedsi -
wzi ciach architektonicznych” i modnych dzielnicach o elewacjach
z piaskowca. Wszystko by o tu z betonu, styropianu i industrialnego
plastiku, tworzy o szar  panoram  st oczonych blokowisk spieczonych
lej cym si  z nieba arem.

Will obserwowa , jak promienie s o ca lizn y okna gigantycznego
bloku, zapalaj c w nich blask, który o wietla  ten przygn biaj cy, kan-
ciasty krajobraz niczym ostrzegawcza latarnia. Który dawa  do zro-
zumienia: „Trzymaj si  z dala”. Hunter poczu , jak po kr gos upie
przebiega mu zimny dreszcz. Nie trzeba mu by o powtarza .

— Mamy w zasi gu miejsce do posadzenia mig owca, l dujemy za
trzy sekundy.

Poczu  szarpni cie uprz y, kiedy silniki Wa ki zawy y po odwró-
ceniu ci gu, wskutek czego maszyna zatrz s a si  i zawis a nieruchomo
w powietrzu. Niewa ne, jakie mieli zadanie, ci ludzie i tak zawsze
pilotowali te mig owce tak, jakby ruszali na pole bitwy.

Z s uchawki dobieg o Willa s owo „dupek”, po czym sygna  uleg
przerwaniu.

W kokpicie porucznik Emily Brand spiera a si  z kim  przez komu-
nikator — Hunter nie potrafi  wychwyci  poszczególnych s ów, ale
ton rozmowy by  jasny. Wygl da o na to, e kobieta jest na przegranej
pozycji.

W ko cu g o niki zatrzeszcza y i rozleg  si  jej g os:
— Sorry, ludzie, zmiana planów. Gliny potrzebuj  wsparcia i zespo u

z Centrum Przeciwdzia ania Zagro eniom. To znaczy nas. adna inna
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jednostka nie jest w stanie si  zaanga owa . Wiem, e to gówniany uk ad,
ale takie s  rozkazy. W cza  silnik. Pogrzeb szeregowego Worralla b dzie
musia  poczeka .

mig owiec poderwa  si  w powietrze, ponownie rozleg  si  ryk
silnika. Will patrzy , jak adna cz  miasta znika z ekranu monitora,
zamiast niej móg  za to teraz ogl da  betonow  d ungl . Zmierzali
prosto w stron  pe nego wysokich budynków blokowiska.

— O nie…
— S uchajcie, ludzie, wkraczamy w trudny rejon, s  tam ju  gliny, wi c

niech nikogo nie sw dz  apy, eby sobie postrzela , i adnego kozaczenia!
Wola abym, eby nie przyby y nam tu na pok adzie adne kolejne zw oki.

Prawie wszyscy zerkn li ukradkowo na pojemnik przymocowany
naprzeciwko przegrody Willa.

— Nasz cel to m ski kibel, w hallu przy g ównym wej ciu w Sherman
House.

O nie. Nie, nie, nie, nie, nie… D onie Huntera zacisn y si  mocniej
na por czy, nagle sta y si  ch odne i wilgotne. W kabinie zrobi o si
g o no od przekle stw rzucanych przez o nierzy utyskuj cych po
us yszeniu informacji o planowanym celu. Ale to nie by  koniec z ych
wiadomo ci.

— Wicedyrektor sekcji Hunter dowodzi grup  operacyjn . Ka dy,
kto nie zastosuje si  dok adnie do jego polece , kto nie zabierze si  do ich
wykonywania od razu po us yszeniu rozkazu, z miejsca odczuje, e to jego
najgorszy dzie . Zrozumiano?

Will ledwo dos ysza  chóralne, pozbawione entuzjazmu „tak jest”.
Ze wszystkich si  stara  si  nie zwymiotowa .

— Nie dos ysza am!
Stalowe ciany zadr a y od og uszaj cego ryku.
— Tak jest, pani porucznik!
— Tak lepiej. Szacunkowy czas pozosta y do przybycia na miejsce

dzia ania to dwie i pó  minuty. Radz  wam sprawdzi , czy bro  jest gotowa
do u ycia i czy macie pe ne magazynki. U wszystkich chc  widzie  pan-
cerze! Jak kogo  zobacz  bez pancerza, to osobi cie go odstrzel .
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Do uszu Huntera zewsz d dolatywa y odg osy sprawdzanych
wyrzutni i karabinów, pogr one w pó mroku wn trze kabiny wype -
ni a teraz intensywna zielona po wiata laserowych celowników.

Will w czy  swój mikrofon i zapyta , staraj c si  ze wszystkich si ,
by jego g os brzmia  spokojnie, co, do diab a, strzeli o do g owy porucz-
nik Brand, e postawi a go na czele grupy wsparcia. e wysy a go w sam
rodek akcji.

— Dobrze ci to zrobi.
Will zamkn  oczy i zazgrzyta  z bami. To samo s ysza  ju  od

ró nych, bardzo dobrze op acanych typów z drogimi, skórzanymi
kanapami i dyplomami z psychologii. Je li nie stawisz czo a swojemu
l kowi, nigdy si  od niego nie uwolnisz. Im zreszt  te  nie uwierzy .

— Za minut  jeste my na miejscu, ludzie. Wszystko ma pój  p ynnie
i czysto. Wpadamy i wypadamy. Nie robimy przedstawienia. adnych
problemów.

By o ju  za pó no, eby si  wycofa , i Hunter zdawa  sobie z tego
spraw . Popsu by reputacj  porucznik Brand w oczach jej podw ad-
nych, nie mówi c ju  o swojej reputacji.

Kurwa. Kurwa jego ma …
Dzi ki, Emily. Wielkie dzi ki.
Wyci gn  swój paralizator z umieszczonej pod ramieniem kabury

i sprawdzi , czy akumulator jest w dalszym ci gu w pe ni na adowany.
Ma y owalny dysk mie ci  si  w d oni, a wskazówka umieszczonego na
wierzchu pokr t a by a ustawiona na typowe „ci kie pora enie”.

To, e mia  si  ponownie znale  w Sherman House, nie ozna-
cza o wcale, e historia musi si  powtórzy . Poza tym teraz mia  ze
sob  wsparcie w postaci uzbrojonej po z by brygady szturmowej. Nie
by o si  czym przejmowa . Nikt przy zdrowych zmys ach nie odwa y
si  zaatakowa  sze ciu zawodników wybranych spo ród najlepszych
o nierzy Organizacji. By oby to samobójstwo. Szale stwo.

Przekr ci  si  niespokojnie w uprz y; lokatorzy Sherman House
raczej nie s yn li ze zdrowej psychiki.

Sra  to pies. Will zgarn  ze stojaka- adowarki jeden z blasterów.
Aktywuj c kciukiem wska nik mocy, poczu  pod palcami ch ód pla-
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stikowej obudowy karabinu. Rozb ys y kontrolki parametrów, wska-
zuj c, e bateria jest w stu procentach na adowana, a bro  jest gotowa,
by roznie  na strz py wszystko, w co zostanie wycelowana. Dzi ki niej
mia by przynajmniej okazj , by zabra  ze sob  kilku z tych sukinsy-
nów na tamten wiat.

— Popatrzcie, ludzie, mamy obraz.
Plac Potworno ci wype nia  ca y niewielki, zawieszony naprzeciw

Willa ekran. Cztery ogromne bloki, w ka dym jednym po sze dziesi t
tysi cy st oczonych lokatorów. A to nie koniec z ych wie ci — po tej
stronie rzeki rozci ga o si  jeszcze jedena cie identycznych placów;
po owa z nich zosta a odbudowana po zamieszkach.

Niech Bóg ma Glasgow w swojej opiece, je li mieszka cy tej dziel-
nicy wkrocz  na wojenn  cie k .

Znowu.
Obraz na ekranie rozmaza  si  w trzasku zak óce , gdy Wa ka

rozpocz a decyduj ce podej cie, opadaj c jak kula wystrzelona
z armaty.

Porucznik Brand ruszy a w stron  komory zrzutowej, szykuj c si
do l dowania, podczas gdy mig owiec zacz  wykonywa  skr ty
i obroty — po to, by nie sta  si  atwym celem. Kobieta przesz a przez
ca e pomieszczenie, sprawdzaj c, czy wszyscy cz onkowie grupy poza-
k adali pancerze, a potem zarzuci a ich komendami.

— Nairn, Dickson, Wright, jeste cie na szpicy. Floyd, trzymasz
tyln  stra . Beaton, ty i Stein zajmiecie si  monitorowaniem sytuacji na
komputerach. Reszta tworzy defensywny kr g wokó  Wa ki. — Na
moment zapad a cisza, w której ludzie z eskorty Willa powypinali
si  z uprz y. — Skoncentrujcie si , ludzie, to ju  nie s  wiczenia.

Silniki przesz y gwa townie na wsteczny ci g. Sta o si : Sherman
House, dotarli na miejsce.

O Bo e…
Tylna rampa opad a, jeszcze zanim podwozie dotkn o asfaltu,

a do wn trza maszyny wdar y si  ostre promienie porannego s o ca.
Emily skin a g ow : gra rozpocz ta.
— Ruchy, ludzie!
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Czterech komandosów utworzy o b yskawicznie ochronn  barier
wokó  helikoptera, ci gn c za sob  zwoje drutu, wygl dali jak zakute
w zbroje paj ki. Zacz li skanowa  zat oczony plac, rozgl daj c si  za
potencjalnymi celami dla swojej ci kiej artylerii, a s o ce odbija o
si  w ich pancerzach. Mieszka cy bloków zamarli w bezruchu, jak
figury woskowe, gapi ce si  w milczeniu. Nieprzyjazne.

Stra  przednia zbieg a po rampie w stron  najbli szego monolitu,
a t um rozst powa  si  przez o nierzami jak morze nikomu niepo-
trzebnej ho oty.

Widz c trzech szturmowców Organizacji znikaj cych we wn trzu
Sherman House, Will wzmocni  uchwyt trzymanego w r kach blastera.
Portal wej ciowy by  kiedy  spektakularny i pot ny: ciana chromu
i szk a akrylowego wielko ci boiska do pi ki no nej, cyzelowane mar-
murowe coko y oraz najmodniejsze rze by, jakie mo na kupi  za
pa stwowe pieni dze. Ale szk o ju  dawno straci o swój blask.

Nie by o ju  ladu po rozta czonych figurkach z br zu, po zwie-
rz tach z nakrapianej stali ani nawet po granitowym kaszalocie ory-
ginalnych rozmiarów. Wszystko przepad o podczas rozruchów —
rozbite w drobny mak przez ataki z powietrza i ostrza  z wyrzutni.
Zosta y jedynie ich poczernia e kontury.

Kiedy w s uchawce zatrzeszcza  komunikat, e droga wolna, Will
zda  sobie spraw , e wstrzymuje oddech.

To by  bardzo z y pomys .
— No dalej — powiedzia , zni aj c g os tak bardzo, by nikt inny

nie móg  go us ysze . — To dla twojego w asnego dobra. — Wykona
pierwszy krok na ramp , po czym stan . W uszach s ysza  dudni ce
t tno, oddycha  bardzo p ytko, czu  skurcze brzucha i sucho  w ustach,
a jego r ce ciskaj ce wyrzutni  dygota y.

Beaton i Stein stali tu  za nim, szamocz c si  z niepor cznym
urz dzeniem do skanowania — pojemnikiem wygl daj cym zatrwa-
aj co podobnie do trumny szeregowego Worralla. Oczekiwali, e

Hunter przejmie inicjatyw .
W przymocowanym wewn trz ucha odbiorniku rozleg  si  g os

porucznik Emily Brand.
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— Czekasz na specjalne zaproszenie?
Will przekroczy  próg, wychodz c prosto pod ostre promienie

s o ca. Czu  si , jakby wchodzi  do pieca z brzuchem nafaszerowanym
dwutonowym balastem. Sherman House…

Na jego czo o wyst pi y krople potu.
Z placu spogl da y na opancerzonych szturmowców gniewne,

milcz ce twarze. Wi kszo  miejscowych mia a na sobie kolorowe
ciuchy b d ce mieszank  wielu stylów, które by y na topie przed
dwoma laty, ale trafiali si  i tacy, którzy nosili obcis e, formalne stroje,
modne jeszcze rok wcze niej. Po tej stronie rzeki podchodzi o si  do
mody z dystansem.

Na wy szych pi trach zebra o si  wi cej z owrogo spogl daj cych
tubylców. Obserwowali. Czekali, a  znowu nastanie ciemno  i ponow-
nie pop ynie krew.

Will wzmocni  uchwyt na blasterze i pomaszerowa  po wyblak ym
od s o ca asfalcie, ze wzrokiem utkwionym sztywno na wprost. Budy-
nek pot nia  z ka dym kolejnym krokiem, a  zaj  mu ca e pole
widzenia.

Zebrany t um wci  tylko sta , a ich wielobarwne fata aszki opo-
ta y pod wp ywem podmuchów wywo anych przez silniki Wa ki.

Ju  tylko pi  kroków. Cztery. Trzy. Dwa… Will popchn  pory-
sowane, ufajdane drzwi i wszed  do s abo o wietlonego atrium.

Ogromna, wykonana ze szk a przednia ciana niemal ca kiem
straci a przezroczysto . By a teraz k bowiskiem pop kanych szyb
i ponurych plastikowych p yt. Emaliowane panele porasta a zielonkawa
ple , pogr aj c ca e to olbrzymie pomieszczenie w pó mroku.

Powinno by  tu ch odniej, poniewa  do rodka nie dociera  ar
s o ca, ale wcale tak nie by o.

Wsz dzie dooko a sta y setki milcz cych ludzi, którzy robili dok ad-
nie to samo, co t um na zewn trz. Gapili si .

Beaton i Stein z impetem wpadli przez znajduj ce si  za plecami
Huntera drzwi, ci gn c za sob  swój sprz t do badania miejsca
zbrodni. Ty y zabezpiecza  im szeregowy Floyd. Will aktywowa  mikro-
fon na szyi.
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— Jeste my w rodku.
— Rozumiem. Personel bariery ochronnej, przygotujcie si  odlotu za

pi , cztery, trzy… — Z zewn trz dobieg  przyt umiony ryk silników,
kiedy Wa ka oderwa a si  od asfaltu i rozp dziwszy si , zaj a pozy-
cj  w bezpiecznej odleg o ci.

Byli zdani na siebie.
Will skin  g ow  w stron  otaczaj cej go szóstki uzbrojonych po

z by m czyzn i kobiet.
— Jedziemy.
Sier ant Nairn poprowadzi  grup  do wn trza budynku, kieruj c

si  w stron  ubikacji. T um gapiów pod a  krok w krok za sztur-
mowcami. Jednak aden z miejscowych nie podchodzi  na bli ej ni
na dwa metry, jak gdyby taka odleg o  stawia a ich poza zasi giem
miotaczy i blasterów.

Kiedy dotarli do schodów prowadz cych na pó pi tro, Will poczu ,
jak po plecach sp ywa mu pot. Nie by  pewien, czy powodem by  upa ,
czy powrót do Sherman House, ale wra enie by o okropne. Mia  racj ,
e nie chcia  tu przychodzi .

U szczytu schodów g ówny hall rozbiega  si  na obydwie strony,
tworz c kr g wokó  wewn trznego dziedzi ca budynku. Miejsce to
mia o by  w za o eniu zielon  oaz  w rodku miejskiej d ungli. Jed-
nak mo na by o dostrzec, e wygl da o bardziej jak wysypisko mieci.

Okaza o si , e ubikacje znajduj  si  obok szybów windy.
— Sier ancie Nairn — Will wskaza  na porysowane, niebieskie

drzwi — macie razem z Floydem i Wrightem obstawia  wej cie. Nikt
nie wchodzi ani nie wychodzi bez mojej zgody.

— Zrozumia em. — Nairn i jego szturmowcy zaj li pozycje z bro-
ni  wycelowan  w zgromadzony t um. Najbli ej stoj cy mieszka cy
poprzesuwali si  niezgrabnie, ale szeroka na dwa metry strefa bufo-
rowa nie uleg a zmianie.

— Dickson, idziesz ze mn . — Will popchn  drzwi i wszed  do
rodka, mrugaj c pod wp ywem szczypi cego w oczy odoru amoniaku.

Do diab a, ale  tu mierdzi: zje cza e szczyny doprawione ka em
i potem. Hunter stan  jak wryty i sapn . Bo e, mo na by o nawet
poczu  smak w ustach…
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Us ysza  za sob  przekle stwo rzucone przez Dickson.
Trzy osobne kabiny ubikacyjne, m ska, damska i dla osób niepe -

nosprawnych, zajmowa y ka da jedn  ze cian. Beaton i Stein wtasz-
czyli sprz t badawczy do korytarza.

— Jezu, Dickson, mierdzi tu gorzej ni  u ciebie na chacie.
— Spieprzaj, Stein. — Szeregowa zmieni a chwyt pot nego

miotacza, w cuchn cym powietrzu rozleg  si  terkot rotorów, a elek-
trody zadygota y.

Drzwi do m skiej kabiny by y lekko uchylone. Zatykaj c d oni  nos
i usta, Will otworzy  je na ca  szeroko .

— Kurwa, co jest? — Pot na kobieta w charakterystycznym uni-
formie z mosi nymi guzikami, noszonym przez dzielnicowych,
wyszarpn a polowy paralizator przypi ty do biodra. Will ledwo
zd y  si  uchyli , kiedy zygzak b kitnego wy adowania przeskoczy
nad jego g ow , trafiaj c prosto w szeregow  Dickson.

Rozleg  si  zduszony pisk i ca e cia o o nierki przebieg  parok-
syzm skurczu, wyrzucaj c j  w powietrze. Kiedy hukn a o przeciwleg
cian , wygarn a ze swojego miotacza, rozwalaj c cz  betonowej

pod ogi tak, e zosta a z niej tylko g sta chmura chrz szcz cego py u.
Wej ciowe drzwi waln y o cian  i do rodka wpad  sier ant

Nairn, a laserowy celownik jego miotacza zaznaczy  wyra n , zielon
smug  w ob oku betonowych drobinek.

— NA ZIEMI , W TEJ CHWILI!
— NIE STRZELA ! — Will poderwa  si , a potem zamar , kr c c

r koma wiatraka, z jedn  stop  zawieszon  tu  nad kraw dzi  wiel-
gachnej dziury, której wylot znajdowa  si  w jakim  pomieszczeniu
gospodarczym pi tro ni ej. — Cholera… — Zatoczy  si  w ty . —
Jeste my po tej samej stronie!

Kobieta trzymaj ca gigantyczny paralizator pozosta a na swoim
miejscu, celuj c luf  broni prosto w jego twarz.

— Udowodnij.
— OK. Wezm … — Odkaszln , wyrzucaj c z p uc k b betono-

wego py u. — Si gn  teraz do kieszeni i wyci gn  legitymacj . Nikt
nie ma nic przeciw?
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Kobieta nie zaprotestowa a, wi c Will wyj  niewielki plastikowy
prostok t z portfela i wyci gn  go w jej kierunku. Hologram widnie-
j cy na przedniej stronie wygl da , jakby kto  sp oszy  szympansa,
ale wydawa o si , e odniós  po dany skutek.

— No, no, prosz , prosz ; sam wicedyrektor sekcji, jak Boga
kocham. Czego szuka tu Organizacja? — zapyta a. — My licie, e
jeste my biednymi, nierozgarni tymi glinami i e jak nie b dziecie
nas trzyma  za r czk , to co  schrzanimy?

— Sami prosili cie o specjalistyczne wsparcie, OK? Uch… —
Skrzywi  si  i wyplu  kurz. — A tak na marginesie, to moim zdaniem
cholernie g upio, e obci li wam bud et, ponownie. Niby jak macie
teraz…

— Prosz  zachowa  t  gadk  dla kogo , kogo to obejdzie, panie
wicedyrektorze sekcji, bo ja ju  mam jak na ten miesi c pot d takich
protekcjonalnych pierdó . — Zrobi a krok w bok i wskaza a kciukiem
za siebie. — W rodku.

Will ugryz  si  w j zyk; u eranie si  z ni  do niczego nie prowadzi o.
Za jego plecami le ca na pod odze szeregowa Dickson docho-

dzi a w a nie z j kiem do siebie. Upewni  si , e wie, jaki to dzie ,
i e poznaje, ile palców jej pokaza , po czym wprowadzi  grup  spe-
cjaln  do m skiej ubikacji.

By o to brudne pomieszczenie, w którym metaliczna wo  wie ej
krwi miesza a si  z pora aj cym smrodem uryny. Kafelki, niegdy
bia e, by y teraz upaprane plamami ciemnowi niowego koloru. Powie-
trze roi o si  od p katych much zataczaj cych leniwie obszerne kr gi.
Para m odszych gliniarzy sta a w k cie, staraj c si  pozosta  jak
najbardziej na uboczu. Jeden z nich mia  poblad , zszarza  twarz
i dygota . Kiedy Beaton i Stein rozpocz li monta  sprz tu do skano-
wania, Will zrozumia , jaka by a tego przyczyna. Zapach by  ohydny,
ale widok by  jeszcze gorszy.

— Czy cia o by o w takim stanie, kiedy je znale li cie?
— Nie, by o nienaruszone. Poszatkowali my je, eby si  troch

rozerwa  — powiedzia  g os za jego plecami.
Wi c to tak? Pieprzy  to, skoro gliny chc  walki, to j  dostan .
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— Dobra — powiedzia , odwracaj c si  powoli. — Mam ju  dosy
twojego dosrywania. Jeste my tu, bo musimy, a nie dlatego, e
chcemy. Ty… — zawiesi  g os.

Spodziewa  si  kolejnego typa w niebieskim mundurze, chowaj -
cego w sercu gigantyczn  uraz , ale zamiast tego jego oczom ukaza
si  najbardziej w ciekle zielony strój, jaki by o mu dane kiedykolwiek
zobaczy . Mia a go na sobie kobieta o wzro cie troch  powy ej red-
niej i o skórze koloru kawy z mlekiem. W osy mia a zwi zane na szczy-
cie g owy w asymetryczny kok — zgodnie z najnowsz  mod . Na jej
twarzy malowa  si  wyraz niemal równie nieprzyjemny, co jej wdzianko.

— Ach, rozumiem. — Skrzy owa a ramiona na piersi. — Có  za
niesprawiedliwo , e ci gn li pana a  tutaj i kazali si  u era  z pleb-
sem. Tak my licie w Organizacji? ycie szaraczków si  nie liczy? Jeste-
my dla pana tylko mot ochem ze slumsów? — Jakim  sposobem

skurczy a wszystkie mi nie twarzy w wilczym grymasie.
Will wyburcza  odpowied , ani razu nie podnosz c g osu:
— Nie chcemy tu by , poniewa  wczoraj rozerwa o na strz py

jednego z naszych. Nie chcemy tu by , poniewa  w a nie w tej chwili
mieli my wyprawia  mu pogrzeb, a ja mia em opowiada  jego onie
i córce, jakim by  wspania ym cz owiekiem. — Podszed  bli ej, patrz c
pani Zielone Wdzianko prosto w oczy. — Nie chcemy tu by , bo to nie
jest zadanie dla Organizacji. Ale jaki  skretynia y liczykrupa postano-
wi  obci  wasz bud et i zwali  ca  dodatkow  robot  na nas, no to
przylecieli my. A ja nie mam czasu ani ochoty, eby si  z tob  na
ten temat wyk óca . Musz  stawi  si  na pogrzebie.

Kobieta przygl da a mu si  uwa nie przez kilka chwil, przechy-
liwszy g ow . Z jej twarzy ust pi  w ko cu wyraz niezadowolenia.

— Rozumiem. — Wycelowa a palec w kabin  ubikacji utyt anej
we krwi jak jaka  rze nia. — Ofiara to bia y m czyzna. Oko o 170 cm
wzrostu i 80 kg wagi.

Will otworzy  drzwi kabiny na o cie . Zmasakrowany zezw ok
le a  odchylony do ty u na muszli klozetowej, na kompletnie za-
krwawionej pod odze wala y si  porozrzucane tu i ówdzie lepkie
strz py mi sa i wn trzno ci, na cianach za , od pod ogi do samego

Poleć książkęKup książkę

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


26

sufitu, ci gn y si  czarno-szkar atne smugi. Jedynie z najwy szym
trudem dawa o si  rozpozna , gdzie znajdowa a si  g owa. — a …

— Klatk  piersiow  rozpruto no em o d ugo ci przynajmniej dwu-
dziestu centymetrów, prawdopodobnie o z bkowanym ostrzu. Brak
jakichkolwiek ladów tego narz dzia na miejscu zbrodni. Organy
wewn trzne zosta y wydarte i posiekane. Obydwa uda pokrywa g sta
sie  g bokich naci .

Will przykucn  przed poszarpanymi zw okami, wpatruj c si
w rozprut  klatk  piersiow .

— Co  jeszcze?
— Z by i ko ci szcz ki zosta y pogruchotane jakim  t pym narz -

dziem. Co  zosta o wepchni te w g b jamy ustnej, zdaje si , e to
genitalia, ale nie mog  tego stwierdzi  z ca  pewno ci , dopóki twoi
ludzie nie sko cz  skanowania. Nie mam poj cia, gdzie si  podzia y
oczy.

W niskim, cuchn cym pomieszczeniu zamigota o nagle ostre wia-
t o, kiedy Steinowi i Beaton uda o si  wreszcie zmontowa  sprz t do
skanowania. Za chwil  mia o si  tu zrobi  naprawd  g o no.

Hunter podniós  si  z powrotem do pionu.
— Zgodzisz si  pewnie — odezwa a si  pani Zielone Wdzianko,

przechodz c ostro nie mi dzy porozci ganymi na klej cych si  kafel-
kach kablami — e wygl da to na chaotyczny atak w amoku. Pod
wp ywem furii. Zabójca to moim zdaniem bia y m czyzna, mi dzy
dwudziestym czwartym a trzydziestym drugim rokiem ycia. Niechluj.
Mieszka samotnie albo ze swoj  matk . Matka nie ma poj cia o jego
dzia alno ci. — Nie musia a dodawa , e sprawca jest bezrobotny,
po tej stronie rzeki mo na to by o uzna  za pewnik.

Will u miechn  si  — kobieta przedstawi a klasyczny profil seryj-
nego zabójcy, prosto z podr cznika kryminologii.

— Wiem, e to nie moje ledztwo, ale czy jeste  pewna, e zabójca
dzia a  chaotycznie?

— Jasne, e tak. Atak by  tak zdezorganizowany, e wyklucza inne
opcje.

Hunter wskaza  na zw oki.
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— Spójrz na d onie.
Zmarszczy a brwi.
— Co masz na my li?
— Opuszki palców zosta y zgniecione na miazg , wi c nie mo emy

zdj  odcisków. Szcz ka zosta a zdemolowana, wi c nie mo emy
przeprowadzi  identyfikacji na podstawie uz bienia. Oczy znikn y,
wi c nie mo emy zeskanowa  siatkówek. To samo  ofiary zdo amy
pozna  tylko, je li by a notowana i mamy w archiwum jej DNA. Je eli
nie, istnieje spore ryzyko, e nigdy nie zdo amy si  dowiedzie , kto
to by .

Kobieta przez chwil  bezg o nie porusza a ustami.
— Czyli zabójca musi by  wystarczaj co zorganizowany, by zatrze

po sobie lady.
— Co najmniej na tyle.
Aparat skanuj cy zaterkota  z cicha i pikn , a potem zapad a cisza.

Stein rzuci  pod jego adresem zwi z  litani  przekle stw i wymierzy
mu soczystego kopniaka. Maszyna ponownie wystartowa a, warcz c
i brz cz c niczym oddzia  geriatryczny dotkni ty epidemi  kataru, do
którego kto  wpu ci  stado os.

— Dobra, ludzie — Beaton nacisn a prze cznik znajduj cy si
z boku obudowy. — Czas opu ci  to pomieszczenie, je li nie chcecie
zosta  unie miertelnieni poprzez s ynne skanowanie inwazyjne.

Wszyscy podreptali pospiesznie na korytarz, omijaj c wybity
w pod odze otwór, by na zewn trz zaczeka  na efekty pracy skanera.
Niski, flegmatyczny warkot przeszed  teraz w og uszaj cy wizg —
zamkni te drzwi nieco t umi y ha as, ale tylko nieznacznie.

Chmura betonowego py u opad a, pokrywaj c wszystko i wszyst-
kich cienk  warstw  szarego kurzu o konsystencji piasku. Szeregowa
Dickson trzyma a si  na uboczu, tul c do siebie swój miotacz i naj-
wyra niej chowaj c w sercu solidn  uraz ; spogl da a spode ba na
policjantk , która zafundowa a jej terapi  elektrowstrz sow .

Pani Zielone Wdzianko pochyli a si  ku Willowi i powiedzia a co ,
czego nie uda o mu si  dos ysze .

— Co?
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— DLACZEGO NIE ZADZWONI E ? Aby jej g os móg  prze-
drze  si  ponad wycie skanera, musia a mu krzycze  prosto do ucha.

— CO? KIEDY MIA EM ZADZWONI ?
— KIEDY WPADLI CIE DO UBIKACJI. DLACZEGO NIE

ZADZWONI E , BY NAS POWIADOMI , E SI  ZJAWICIE?
GDYBY  ZADZWONI , TWOJA LASKA NIE WY APA ABY
STRZA U Z PARALIZATORA.

Will zakl  pod nosem.
— No… — Nie przychodzi a mu do g owy adna dobra wymówka,

wi c umilk , czekaj c w ciszy, jak ca a reszta.
Pod oga pod ich stopami zadygota a rozwibrowana infrad wi -

kami, a Hunter przymkn  oczy i opar  si  o cian . Dzi ki temu nie
musia  spogl da  na du  dziur  ziej c  w pod odze ani na rozgnie-
wan  twarz Dickson. Dobrze, e gliniarzom nie wolno by o stosowa
nic gro niejszego od paralizatorów, bo Willowi dosz aby jeszcze jedna
mowa pogrzebowa. I w tym przypadku by oby tak ca kowicie z jego
winy. Co za g upota…

Dudni ce skanery zaburcza y wreszcie, po czym pikni ciem obwie-
ci y koniec operacji.

— Dobra, mamy to. — Stein wetkn  palec do ucha i powierci
nim kilka razy. — Daj nam dwie minuty na spakowanie sprz tu,
i mo emy spada  do domu.

Wpakowali si  z powrotem do obryzganej krwi  ubikacji, staraj c
si , jak tylko mogli, nie p ta  si  pod nogami Beaton i Steinowi, którzy
po ród przekle stw upychali sprz t do futera u, by potem wywali  go
na korytarz, pod opiek  szeregowej Dickson. Beaton wyci gn a worek
na zw oki i, kucn wszy, zacz a zbiera  z klej cych si  kafelków strz py
czerwonego i purpurowego mi sa.

Po usuni ciu sprz tu do skanowania Will móg  wreszcie przyjrze
si  ca emu temu brudnemu pomieszczeniu. Pokruszone umywalki.

ciany pokryte graffiti. Pop kane lustro. Na pod odze wala o si
mnóstwo martwych much; ma e b yszcz ce owady okaza y si  zbyt
s abe, by przetrwa  skanowanie. Wszystko pokrywa a krew. Hunter nie
zazdro ci  biednemu sukinsynowi, który b dzie musia  tu wszystko
wyczy ci , kiedy ich ekipa si  st d zmyje…
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Zmarszczy  brwi. W k cie sta y porzucone przybory do sprz tania:
mop, wiaderko na kó kach, szczotki do szorowania, du y pojemnik
z przemys owym rodkiem dezynfekuj cym.

— Co sta o si  z ubezw asnog owionym?
Brwi ubranej na zielono policjantki unios y si  do góry.
— Z ubezw asnog owionym?
Will wskaza  na mop i wiaderko.
— Znasz w tej cz ci miasta jakich  innych ch tnych do szoro-

wania kibli?
— Cholera. — Zacisn a mocno wargi. — Ka  komu , eby si

tym zaj .
Ju  dwa razy przy apa  j  na przeoczeniu. Trzeba b dzie z tym

uwa a , eby nie o ywi  dawnej wrogo ci.
— No jasne — powiedzia a, podczas gdy Will przeprowadza

ostatni obchód miejsca zbrodni. — Ubezw asnog owieni ci gle si
tutaj gubi . Jeste my niemal pewni, e to sprawka lokalnych gangów.

api  ich, torturuj  przez par  dni, a potem zabijaj . Nigdy nie uda o
nam si  na to zdoby  jakiego  dowodu, ale wiemy, e to robi . —
Zanios a si  krótkim miechem. — Mo esz wierzy  lub nie, ale kr
pog oski, e oni ich zjadaj . Co  w rodzaju rytualnej orgii kanibali-
stycznej. Dasz wiar ?

Co  zimnego spe z o Willowi po kr gos upie. Brakowa o jeszcze
tylko, by w ciemno ci zadudni y sklecone z byle czego b bny. Koryta-
rze. mier . Krew. Uczucie, jakby jego serce wbija o mu w pier
zardzewia e gwo dzie.

Przetar  d oni  wilgotne czo o i odwróci  si , by sprawdzi , czy
Beaton i Sanders zd yli si  ju  upora  ze swoj  robot , eby wszyscy
mogli wreszcie st d spada … gdy wtem co  go zatrzyma o.

Jego ludzie w a nie wpychali tu ów ofiary do worka na zw oki.
Uniform Beaton okrywa a cieniutka warstewka py u, a na chromo-
wanych guzikach czerwieni y si  krwawe plamy. Will wyci gn  r k
i powstrzyma  j  przed zapi ciem pokrowca.

W jego pami ci od y o jakie  wspomnienie, co  mrocznego i zna-
jomego.

— Co  nie tak?
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Co , z czym mia  ju  wcze niej do czynienia.
— Co? A, nie… nic.
Cofn  si  i pozwoli  Beaton zamkn  worek. Rozleg  si  zgrzyt

ostatniego zatrzasku i zmasakrowana twarz ofiary znikn a w czelu-
ciach pokrowca.

Co  tu by o. Co  na wpó  mu znanego, czego nie potrafi  jednak
uchwyci .

Co , co zabija o ju  w przesz o ci.
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