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— Dowództwo, tu Delta czternaĂcie, odbiór.
— Sïyszymy ciÚ, Delta czternaĂcie. Moĝesz zaczynaÊ.
— Jacobs, ubezpieczasz mnie, Phillips, obstawiasz wejĂcie. Ja idÚ
pierwsza. Trzy, dwa, jeden… — CiÚĝkie, plastikowe drzwi huknÚïy
o ĂcianÚ toalety i w caïym niskim, cuchnÈcym pomieszczeniu momentalnie zaroiïo siÚ od much. — Ruchy! Ruchy! Ruchy!
Jacobs wpadï do Ărodka, mierzÈc ze swojego miotacza polowego
we wszystkich kierunkach naraz. Phillips zostaï na zewnÈtrz, w korytarzu, zwrócony w stronÚ drogi, którÈ przybyli, osïaniajÈc wejĂcie.
Detektyw sierĝant Cameron biegiem dopadïa do ustÚpu i… zatrzymaïa siÚ z poĂlizgiem na zakrwawionych kafelkach. Przez siedem lat
sïuĝby w policji nigdy nie zdarzyïo siÚ jej jeszcze widzieÊ czegoĂ takiego.
Jedna z kabin byïa caïkowicie wysmarowana czymĂ ciemnym i lepkim.
To coĂ byïo kiedyĂ czïowiekiem.
— Dowództwo… — Odwróciïa siÚ tyïem do zmasakrowanych
szczÈtków. — Mamy problem.
***
— Czy ktoĂ moĝe mi powiedzieÊ, co to jest? KtoĂ chÚtny? Tak,
Sophie?
Maïa dziewczynka w neonowym niebieskim pïaszczyku opuĂciïa
rÚkÚ, szczerzÈc siÚ jednoczeĂnie tak, ĝe widaÊ byïo wszystkie szczerby.
— To zïy czïowiek.
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— Tak jest, Sophie! — Nauczyciel siÚ uĂmiechnÈï. To byïy dobre
dzieciaki. — A czy ktoĂ potrafi mi powiedzieÊ, dlaczego niedobrym
ludziom obcina siÚ poïowÚ gïowy?
Bez jednej chwili zastanowienia wszystkie dzieci, caïa dwunastka,
zaczÚïy siÚ przekrzykiwaÊ i podskakiwaÊ:
— Bo byli niegrzeczni!
Trzeba uczciwie przyznaÊ, ĝe ubezwïasnogïowiony, któremu siÚ
przypatrywali, wcale nie wyglÈdaï na szczególnie niegrzecznego, ot,
jeszcze jeden biedak, który nigdy juĝ nie bÚdzie sprawiaï problemów.
Czïowiek z poïowÈ twarzy, usmaĝonym mózgiem i z kodem kreskowym wytatuowanym na czole. Przemieszczaï siÚ powoli po hallu
wejĂciowym, pucujÈc mopem marmurowÈ podïogÚ na wysoki poïysk.
Maïa grupka szïa za nim krok w krok, nie zwracajÈc uwagi na bezcenne
dzieïa sztuki spoglÈdajÈce ze Ăcian. Trafili na coĂ duĝo ciekawszego.
Niektóre dzieci robiïy miny, szczerzÈc górne zÚby, wciÈgajÈc do tyïu
podbródki i wywracajÈc oczami. Jedno albo dwoje z nich udawaïo, ĝe
szorujÈ podïogÚ specjalnymi, niewidzialnymi mopami. Ich wyobraěnia byïa naprawdÚ godna podziwu.
— No dobrze — podjÈï nauczyciel, skrÚcajÈc w rogu korytarza.
— A jak myĂlicie, co takiego uczyniï ten zïy czïowiek? Nigel, jak sÈdzisz?
Co zrobiï?
Nigel przez dobrÈ minutÚ wpatrywaï siÚ we wïasne buty.
— Cy on znÚcaï siÚ na cyimĂ kotem?
— Noo, to by byïo naprawdÚ niegrzeczne zachowanie, prawda?
— Taaak! — wykrzyknÚïy dzieci.
— Przepraszam. — Gïos naleĝaï do elegancko ubranego mÚĝczyzny, czekajÈcego na windÚ.
— Momencik. Dzieciaki, co odpowiemy temu miïemu panu?
— ¿e nie rozmawiamy z obcymi!
— Tak jest! — Nauczyciel odwróciï siÚ do dĝentelmena w granatowym garniturze z szerokim uĂmiechem na twarzy. — Czyĝ nie sÈ
inteligentne?!
MÚĝczyzna milczaï przez krótkÈ chwilÚ, po czym odparï:
— Rozkoszne.
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— Lubimy tu przychodziÊ i oglÈdaÊ wszystkie te piÚkne obrazy,
prawda?
— Taaak!
Na twarzy nieznajomego po raz pierwszy zagoĂciï uĂmiech. To
jasne, ĝe dzieci nakïoniïy go do rezygnacji z poczÈtkowego dystansu.
W ciÈgu kilku sekund sprawiïy, ĝe nieznany im wczeĂniej czïowiek staï
siÚ ich przyjacielem. Byïy pod tym wzglÚdem wspaniaïe.
— Przez przypadek podsïuchaïem pañskie pytanie o to, co uczyniï
ten kryminalista.
Nigel aĝ podskoczyï, wymachujÈc wysoko uniesionÈ rÚkÈ, próbujÈc
za wszelkÈ cenÚ znaleěÊ siÚ ponownie w centrum uwagi.
— ZnÚcaï siÚ nad cyimĂ kotem!
Nieznajomy wyciÈgnÈï rÚkÚ i zmierzwiï mu wïosy, wywoïujÈc na
twarzy chïopca jeszcze radoĂniejszy uĂmiech.
— Dokïadnie tak. Wielu z nich od tego zaczyna. Zanim siÚ rozkrÚcÈ. — MÚĝczyzna przykucnÈï i puĂciï oko do otaczajÈcych go
dzieciaków. — mmy, ĝaby, koty, psy… Ten tutaj zajÈï siÚ nastÚpnie
maïymi chïopcami. Lubiï obcinaÊ im palce, jeden po drugim, a potem
wtykaÊ im je tam, gdzie sïoñce nie dochodzi.
— Ojej! — maïa dziewczynka pociÈgnÚïa nieznajomego za rÚkaw.
— Czy wsadzaï im je do nosa? Co? Bo Nigel zawsze wpycha palce do
nosa.
— Wcale nie! PlosÚ jej nie sïuchaÊ, ona jest gupia.
— Wcale nie!
— WïaĂnie ze tak!
— Yyy… to chyba niezupeïnie stosowne. — Nauczyciel po raz
pierwszy uĂwiadomiï sobie, ĝe oczy nieznajomego wcale siÚ nie uĂmiechajÈ. Co wiÚcej, przyjrzawszy mu siÚ dokïadniej, dostrzegï, ĝe jest
w nim coĂ zdecydowanie zïowrogiego. — Choděcie dzieci, musimy…
yyy… musimy juĝ iĂÊ. — Zebraï wszystkie dzieciaki w grupÚ, próbujÈc uchroniÊ je przed niebezpieczeñstwem, ale ten okropny czïowiek
nie przestawaï mówiÊ.
— NastÚpnie, kiedy chïopcy stracili juĝ wszystkie palce u rÈk,
zabieraï siÚ do obcinania palców u stóp. Jeĝeli mieli szczÚĂcie, umierali
11
Kup książkę

Poleć książkę

na skutek wstrzÈsu. A jeĂli nie, to caïy czas jeszcze ĝyli, kiedy rozcinaï
im brzuchy. Kuchennym noĝem.
— To obrzydliwe! Jak pan Ămie!
Drzwi windy piknÚïy, otwierajÈc siÚ na oĂcieĝ, i mÚĝczyzna wykonaï
krok w tyï, pakujÈc siÚ do Ărodka.
— Kiedy go zïapaliĂmy, znaleěliĂmy zwïoki piÚtnastu chïopców
pogrzebanych pod podïogÈ jego domu i kolejnych trzech ukrytych
w zamraĝarce. — Wyraz twarzy nieznajomego nabraï nieprzyjemnego
charakteru, a jego spojrzenie byïo wycelowane prosto w oczy nauczyciela. — Lepiej o tym pamiÚtaj, kiedy nastÚpnym razem zbierze ci
siÚ na gówniane ĝarty.
Rozlegï siÚ melodyjny dzwonek i drzwi zaczÚïy siÚ zamykaÊ.
— Jak ci na imiÚ? ZïoĝÚ zaĝalenie do twoich przeïoĝonych!
Stuk. Winda ruszyïa z gïuchym warkotem, unoszÈc ze sobÈ tego
strasznego czïowieka i jego okropne opowieĂci.
***
SiedzÈc wygodnie w przeszklonej kabinie, okropny czïowiek w granatowym garniturze uniósï dïoñ i aktywowaï umieszczony na szyi
mikrofon.
— Dowództwo, tu Hunter, powiedzcie mi, ĝe windy dla personelu
zacznÈ za chwilÚ znowu dziaïaÊ, proszÚ!
W umieszczonym wewnÈtrz ucha odbiorniku zaterkotaï gïos:
— Przepraszam, ale obsïuga wciÈĝ nad tym pracuje. Nie chcÈ nam
powiedzieÊ, kiedy siÚ z tym uporajÈ.
— A to niespodzianka. — Na zewnÈtrz kabiny Glasgow smaĝyïo
siÚ w upale, czekajÈc na spodziewane opady. Spóěniaïy siÚ tego roku,
a nieznoĂnie gorÈce lato ciÈgnÚïo siÚ bez koñca i wszyscy mieli go
juĝ serdecznie doĂÊ. Zdawaïo siÚ, ĝe wszystko, co ĝywe, ledwo zipie.
Dotyczyïo to równieĝ mÚĝczyzny.
Przyjrzaï siÚ wïasnemu odbiciu rysujÈcemu siÚ na tafli szkïa, a widok
ten nie napawaï go zadowoleniem. Ciemnosine wory pod oczami;
dumny, krzywy nos zdobiÈcy twarz, której przydaïoby siÚ przynajmniej
osiem godzin snu i staranniejsze golenie. W którymĂ momencie ĝycia
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dopadïo go zapisane w genach przeznaczenie, przez co szopa niesfornych, brÈzowych wïosów zaczÚïa siÚ przerzedzaÊ, a czoïo zdawaïo
siÚ z kaĝdym rokiem siÚgaÊ coraz wyĝej. Trzeba bÚdzie zaïatwiÊ sobie
przeszczep. Kilka lat moĝna jeszcze poczekaÊ, ale naleĝy zajÈÊ siÚ
tym odpowiednio prÚdko.
Oderwaï wzrok od szyby, omiatajÈc spojrzeniem zacieniony dziedziniec oĂrodka. Tu i ówdzie kÚpy przywiÚdïych roĂlin wyczekiwaïy na
piekÈce, poranne sïoñce. Ku gïównemu wejĂciu prowadzono wïaĂnie
kolejnÈ grupkÚ dzieci w wieku szkolnym, by wtïoczyÊ im do gïów, jak
waĝne jest przestrzeganie prawa i porzÈdku. I ĝeby mogïy pooglÈdaÊ
piÚkne obrazy. Albo tylko po to, by mogïy ponabijaÊ siÚ z ubezwïasnogïowionych.
Cholerni nauczyciele.
Winda z cichym pikniÚciem zatrzymaïa siÚ na trzynastym piÚtrze
i William Hunter wyszedï na korytarz. KtoĂ tu juĝ na niego czekaï.
— Szefie. — Szeregowa Dickson przywitaïa go energicznym salutem. Zamiast zwykïego dla niej szarego dresu miaïa na sobie czarny,
chromowany uniform, zza pleców zaĂ wystawaï jej ogromny miotacz,
niedbale przerzucony przez ramiÚ. Wyrzutnia niemal dorównywaïa jej
rozmiarami, potÚĝne przewody detonacyjne wystawaïy ponad gïowÚ
dziewczyny, a metalowe elektrody dyndaïy w okolicy kostek.
— Porucznik Brand kazaïa panu przekazaÊ, ĝe druĝyna jest juĝ
zebrana i gotowa do dziaïania. — Staïa na bacznoĂÊ, a Will nie potrafiï powstrzymaÊ uĂmiechu.
— JesteĂ pewna, ĝe tak wïaĂnie powiedziaïa?
— Tak jest.
— Uĝyïa dokïadnie tych sïów?
Szeregowa Dickson unikaïa jego wzroku.
— Yyy… mniej wiÚcej, proszÚ pana.
— Wiesz, ĝe mogÚ to sprawdziÊ.
WestchnÚïa.
— Porucznik powiedziaïa: „Powiedz mu, ĝeby wziÈï dupÚ w troki
i stawiï siÚ tu ze sprzÚtem, zanim dam mu takiego kopa, ĝe doleci
pod sam Edynburg”. Twarz szeregowej Dickson oblaï lekki rumieniec.
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— Hmm, w takim razie lepiej nie zwlekaÊ.
Podwójne drzwi na koñcu korytarza otwarïy siÚ z sykiem, odsïaniajÈc przejĂcie do bazy wypadowej. Will podÈĝyï za Dickson, wychodzÈc na dach, na otwartÈ przestrzeñ. Nagïy kontrast miÚdzy komfortowym, klimatyzowanym pomieszczeniem a rozgrzanym powietrzem
na zewnÈtrz byï wprost powalajÈcy, sprawiaï, ĝe kaĝdy oddech wymagaï wysiïku. MijajÈc wyloty szybów wentylacyjnych, podeszli do
oczekujÈcej Waĝki.
¥migïowiec spoczywaï na czterech wspornikach hydraulicznych jak
jakiĂ olbrzymi, asymetryczny ïosoĂ z poczerniaïej stali. Wszystkie
komory uzbrojenia pozostawaïy zamkniÚte; tam, dokÈd lecieli, ciÚĝka
artyleria byïa zupeïnie zbÚdna.
Kiedy Will i Dickson minÚli barierkÚ odgradzajÈcÈ ich od maszyny,
rozlegï siÚ warkot uruchamianych silników, a betonowa nawierzchnia
miejsca startowego zafalowaïa Ăwiatïocieniem pod wpïywem podmuchu powietrza.
Wgramolili siÚ do Ărodka po tylnej rampie, chowajÈc siÚ we
wzglÚdnie chïodnym, przyciemnionym wnÚtrzu helikoptera. W sïuchawce Willa rozlegï siÚ znajomy gïos:
— Jak miïo, ĝe pan do nas doïÈczyï, panie Hunter…
— Dzieñ dobry, pani porucznik. — Will ruszyï w gïÈb kabiny,
pozdrawiajÈc mijanych ĝoïnierzy skiniÚciem gïowy i rozglÈdajÈc siÚ
za jakimĂ wolnym miejscem. Okazaïo siÚ, ĝe zostawili dla niego
miejsce na samym koñcu pomieszczenia, tuĝ obok przejĂcia prowadzÈcego do kokpitu, dokïadnie naprzeciwko dwumetrowego pojemnika, którego nikt nie chciaï mieÊ przed oczami.
Hunter usiadï i zapiÈï pasy.
Warkot silnika momentalnie siÚ zmieniï, przeskakujÈc o kilka oktaw
i przeradzajÈc siÚ w ĂwidrujÈcy skowyt. Hunter poczuï, jak grunt pod
jego stopami unosi siÚ, a on wraz z nim, jakby poderwany stalowÈ
falÈ. Waĝka oderwaïa siÚ z impetem od ziemi i odleciaïa, bïyskawicznie zwiÚkszajÈc prÚdkoĂÊ.
Lot przebiegaï w ciszy — bez ĝadnego przekomarzania, którego
odgïosy wypeïniaïy zazwyczaj kabiny bojowych Ămigïowców. Wszyscy
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stali spokojnie w swoich przegrodach, rozmyĂlajÈc o tym, dokÈd zmierzajÈ i jak niewiele brakïo, by spotkaï ich los szeregowego Worralla.
Will próbowaï stïumiÊ poczucie winy za to, co siÚ zdarzyïo. Dlaczego miaïby siÚ czuÊ winny? To nie on nawaliï; Worrall nie zachowaï
naleĝytej ostroĝnoĂci. Worrall zlekcewaĝyï procedury. Worrall musiaï
zgrywaÊ bohatera.
BezmyĂlny sukinsyn…
Ale wszystko to nie zmieniaïo faktu, ĝe Will i tak poczuwaï siÚ do
odpowiedzialnoĂci.
KtoĂ poklepaï go po ramieniu.
— Chcesz wygïosiÊ przemowÚ czy wolisz, ĝebym ja to zrobiïa?
— Gïos porucznik Emily Brand brzmiaï duĝo mniej buñczucznie niĝ
wtedy, gdy Hunter gramoliï siÚ na pokïad. CiÚĝar ciaïa opieraïa na
porÚczy otaczajÈcej jego przegrodÚ, balansujÈc pïynnie podczas manewrów mïócÈcej wirnikami powietrze Waĝki.
Emily byïa stworzona do tego zajÚcia: byïa szczupïa i muskularna,
swoje kasztanowe wïosy przystrzygaïa tak krótko, ĝe wyglÈdaïo to
niemal tak, jakby goliïa gïowÚ. Podobnie jak wszyscy jej podkomendni
miaïa na sobie uniform: czarny, skrojony na miarÚ, z czterema chromowanymi belkami na ramieniu, wskazujÈcymi jej stopieñ. Zapowiadaïo siÚ, ĝe poĝegnajÈ szeregowego Worralla z peïnÈ pompÈ.
Will zerknÈï na metalowy pojemnik.
— Nie musisz siÚ o to martwiÊ. Ja zajmÚ siÚ gadaniem, jeĂli nie…
— chciaï powiedzieÊ „nie czujesz siÚ na siïach”, ale wiedziaï, ĝe
Emily odbierze to jako wyzwanie. — Ja to zrobiÚ. Bóg mi Ăwiadkiem,
zajmowaïem siÚ tym juĝ naprawdÚ wiele razy, znam te przemówienia
na pamiÚÊ.
— Tak. — Odwróciïa gïowÚ. — Tak pewnie bÚdzie najlepiej.
Waĝka wykonaïa przechyï, a porucznik Brand wróciïa na stanowisko dowodzenia umiejscowione obok pilota, rzucajÈc przedtem niemal niesïyszalne „dziÚkujÚ”.
Odprowadziwszy jÈ wzrokiem, Hunter wyciÈgnÈï rÚkÚ, by wïÈczyÊ
umieszczony powyĝej przegrody monitor. Ekran trzeszczaï i szumiaï,
naelektryzowany pod wpïywem pracujÈcego silnika, ale mimo tych
15
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zakïóceñ rozpoĂcierajÈcy siÚ w dole widok z przedniej komory karabinowej byï wciÈĝ rozpoznawalny: Glasgow.
Rzeka Clyde skrzyïa siÚ niczym ogrodzenie z drutu kolczastego,
meandrujÈc powoli ku morzu, wciĂniÚta pomiÚdzy potÚĝne waïy,
które dzieliïy miasto na dwie czÚĂci i otaczaïy je szczelnie ze wszystkich
stron. Tylko dziÚki nim Ocean Atlantycki i Morze Póïnocne nie zdoïaïy jeszcze pochïonÈÊ caïego tego obszaru. W tej czÚĂci miasta, która
znajdowaïa siÚ na poïudniowym brzegu rzeki, zaszïy duĝe zmiany;
nie byïo juĝ ani Ăladu po wspaniaïych „rewiwalistycznych przedsiÚwziÚciach architektonicznych” i modnych dzielnicach o elewacjach
z piaskowca. Wszystko byïo tu z betonu, styropianu i industrialnego
plastiku, tworzyïo szarÈ panoramÚ stïoczonych blokowisk spieczonych
lejÈcym siÚ z nieba ĝarem.
Will obserwowaï, jak promienie sïoñca liznÚïy okna gigantycznego
bloku, zapalajÈc w nich blask, który oĂwietlaï ten przygnÚbiajÈcy, kanciasty krajobraz niczym ostrzegawcza latarnia. Który dawaï do zrozumienia: „Trzymaj siÚ z dala”. Hunter poczuï, jak po krÚgosïupie
przebiega mu zimny dreszcz. Nie trzeba mu byïo powtarzaÊ.
— Mamy w zasiÚgu miejsce do posadzenia Ămigïowca, lÈdujemy za
trzy sekundy.
Poczuï szarpniÚcie uprzÚĝy, kiedy silniki Waĝki zawyïy po odwróceniu ciÈgu, wskutek czego maszyna zatrzÚsïa siÚ i zawisïa nieruchomo
w powietrzu. Niewaĝne, jakie mieli zadanie, ci ludzie i tak zawsze
pilotowali te Ămigïowce tak, jakby ruszali na pole bitwy.
Z sïuchawki dobiegïo Willa sïowo „dupek”, po czym sygnaï ulegï
przerwaniu.
W kokpicie porucznik Emily Brand spieraïa siÚ z kimĂ przez komunikator — Hunter nie potrafiï wychwyciÊ poszczególnych sïów, ale
ton rozmowy byï jasny. WyglÈdaïo na to, ĝe kobieta jest na przegranej
pozycji.
W koñcu gïoĂniki zatrzeszczaïy i rozlegï siÚ jej gïos:
— Sorry, ludzie, zmiana planów. Gliny potrzebujÈ wsparcia i zespoïu
z Centrum Przeciwdziaïania Zagroĝeniom. To znaczy nas. ¿adna inna
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jednostka nie jest w stanie siÚ zaangaĝowaÊ. Wiem, ĝe to gówniany ukïad,
ale takie sÈ rozkazy. WïÈczaÊ silnik. Pogrzeb szeregowego Worralla bÚdzie
musiaï poczekaÊ.
¥migïowiec poderwaï siÚ w powietrze, ponownie rozlegï siÚ ryk
silnika. Will patrzyï, jak ïadna czÚĂÊ miasta znika z ekranu monitora,
zamiast niej mógï za to teraz oglÈdaÊ betonowÈ dĝunglÚ. Zmierzali
prosto w stronÚ peïnego wysokich budynków blokowiska.
— O nie…
— Sïuchajcie, ludzie, wkraczamy w trudny rejon, sÈ tam juĝ gliny, wiÚc
niech nikogo nie swÚdzÈ ïapy, ĝeby sobie postrzelaÊ, i ĝadnego kozaczenia!
Wolaïabym, ĝeby nie przybyïy nam tu na pokïadzie ĝadne kolejne zwïoki.
Prawie wszyscy zerknÚli ukradkowo na pojemnik przymocowany
naprzeciwko przegrody Willa.
— Nasz cel to mÚski kibel, w hallu przy gïównym wejĂciu w Sherman
House.
O nie. Nie, nie, nie, nie, nie… Dïonie Huntera zacisnÚïy siÚ mocniej
na porÚczy, nagle staïy siÚ chïodne i wilgotne. W kabinie zrobiïo siÚ
gïoĂno od przekleñstw rzucanych przez ĝoïnierzy utyskujÈcych po
usïyszeniu informacji o planowanym celu. Ale to nie byï koniec zïych
wiadomoĂci.
— Wicedyrektor sekcji Hunter dowodzi grupÈ operacyjnÈ. Kaĝdy,
kto nie zastosuje siÚ dokïadnie do jego poleceñ, kto nie zabierze siÚ do ich
wykonywania od razu po usïyszeniu rozkazu, z miejsca odczuje, ĝe to jego
najgorszy dzieñ. Zrozumiano?
Will ledwo dosïyszaï chóralne, pozbawione entuzjazmu „tak jest”.
Ze wszystkich siï staraï siÚ nie zwymiotowaÊ.
— Nie dosïyszaïam!
Stalowe Ăciany zadrĝaïy od ogïuszajÈcego ryku.
— Tak jest, pani porucznik!
— Tak lepiej. Szacunkowy czas pozostaïy do przybycia na miejsce
dziaïania to dwie i póï minuty. RadzÚ wam sprawdziÊ, czy broñ jest gotowa
do uĝycia i czy macie peïne magazynki. U wszystkich chcÚ widzieÊ pancerze! Jak kogoĂ zobaczÚ bez pancerza, to osobiĂcie go odstrzelÚ.
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Do uszu Huntera zewszÈd dolatywaïy odgïosy sprawdzanych
wyrzutni i karabinów, pogrÈĝone w póïmroku wnÚtrze kabiny wypeïniïa teraz intensywna zielona poĂwiata laserowych celowników.
Will wïÈczyï swój mikrofon i zapytaï, starajÈc siÚ ze wszystkich siï,
by jego gïos brzmiaï spokojnie, co, do diabïa, strzeliïo do gïowy porucznik Brand, ĝe postawiïa go na czele grupy wsparcia. ¿e wysyïa go w sam
Ărodek akcji.
— Dobrze ci to zrobi.
Will zamknÈï oczy i zazgrzytaï zÚbami. To samo sïyszaï juĝ od
róĝnych, bardzo dobrze opïacanych typów z drogimi, skórzanymi
kanapami i dyplomami z psychologii. JeĂli nie stawisz czoïa swojemu
lÚkowi, nigdy siÚ od niego nie uwolnisz. Im zresztÈ teĝ nie uwierzyï.
— Za minutÚ jesteĂmy na miejscu, ludzie. Wszystko ma pójĂÊ pïynnie
i czysto. Wpadamy i wypadamy. Nie robimy przedstawienia. ¿adnych
problemów.
Byïo juĝ za póěno, ĝeby siÚ wycofaÊ, i Hunter zdawaï sobie z tego
sprawÚ. Popsuïby reputacjÚ porucznik Brand w oczach jej podwïadnych, nie mówiÈc juĝ o swojej reputacji.
Kurwa. Kurwa jego maÊ…
DziÚki, Emily. Wielkie dziÚki.
WyciÈgnÈï swój paralizator z umieszczonej pod ramieniem kabury
i sprawdziï, czy akumulator jest w dalszym ciÈgu w peïni naïadowany.
Maïy owalny dysk mieĂciï siÚ w dïoni, a wskazówka umieszczonego na
wierzchu pokrÚtïa byïa ustawiona na typowe „ciÚĝkie poraĝenie”.
To, ĝe miaï siÚ ponownie znaleěÊ w Sherman House, nie oznaczaïo wcale, ĝe historia musi siÚ powtórzyÊ. Poza tym teraz miaï ze
sobÈ wsparcie w postaci uzbrojonej po zÚby brygady szturmowej. Nie
byïo siÚ czym przejmowaÊ. Nikt przy zdrowych zmysïach nie odwaĝy
siÚ zaatakowaÊ szeĂciu zawodników wybranych spoĂród najlepszych
ĝoïnierzy Organizacji. Byïoby to samobójstwo. Szaleñstwo.
PrzekrÚciï siÚ niespokojnie w uprzÚĝy; lokatorzy Sherman House
raczej nie sïynÚli ze zdrowej psychiki.
Sraï to pies. Will zgarnÈï ze stojaka-ïadowarki jeden z blasterów.
AktywujÈc kciukiem wskaěnik mocy, poczuï pod palcami chïód pla18
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stikowej obudowy karabinu. Rozbïysïy kontrolki parametrów, wskazujÈc, ĝe bateria jest w stu procentach naïadowana, a broñ jest gotowa,
by roznieĂÊ na strzÚpy wszystko, w co zostanie wycelowana. DziÚki niej
miaïby przynajmniej okazjÚ, by zabraÊ ze sobÈ kilku z tych sukinsynów na tamten Ăwiat.
— Popatrzcie, ludzie, mamy obraz.
Plac PotwornoĂci wypeïniaï caïy niewielki, zawieszony naprzeciw
Willa ekran. Cztery ogromne bloki, w kaĝdym jednym po szeĂÊdziesiÈt
tysiÚcy stïoczonych lokatorów. A to nie koniec zïych wieĂci — po tej
stronie rzeki rozciÈgaïo siÚ jeszcze jedenaĂcie identycznych placów;
poïowa z nich zostaïa odbudowana po zamieszkach.
Niech Bóg ma Glasgow w swojej opiece, jeĂli mieszkañcy tej dzielnicy wkroczÈ na wojennÈ ĂcieĝkÚ.
Znowu.
Obraz na ekranie rozmazaï siÚ w trzasku zakïóceñ, gdy Waĝka
rozpoczÚïa decydujÈce podejĂcie, opadajÈc jak kula wystrzelona
z armaty.
Porucznik Brand ruszyïa w stronÚ komory zrzutowej, szykujÈc siÚ
do lÈdowania, podczas gdy Ămigïowiec zaczÈï wykonywaÊ skrÚty
i obroty — po to, by nie staÊ siÚ ïatwym celem. Kobieta przeszïa przez
caïe pomieszczenie, sprawdzajÈc, czy wszyscy czïonkowie grupy pozakïadali pancerze, a potem zarzuciïa ich komendami.
— Nairn, Dickson, Wright, jesteĂcie na szpicy. Floyd, trzymasz
tylnÈ straĝ. Beaton, ty i Stein zajmiecie siÚ monitorowaniem sytuacji na
komputerach. Reszta tworzy defensywny krÈg wokóï Waĝki. — Na
moment zapadïa cisza, w której ludzie z eskorty Willa powypinali
siÚ z uprzÚĝy. — Skoncentrujcie siÚ, ludzie, to juĝ nie sÈ Êwiczenia.
Silniki przeszïy gwaïtownie na wsteczny ciÈg. Staïo siÚ: Sherman
House, dotarli na miejsce.
O Boĝe…
Tylna rampa opadïa, jeszcze zanim podwozie dotknÚïo asfaltu,
a do wnÚtrza maszyny wdarïy siÚ ostre promienie porannego sïoñca.
Emily skinÚïa gïowÈ: gra rozpoczÚta.
— Ruchy, ludzie!
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Czterech komandosów utworzyïo bïyskawicznie ochronnÈ barierÚ
wokóï helikoptera, ciÈgnÈc za sobÈ zwoje drutu, wyglÈdali jak zakute
w zbroje pajÈki. ZaczÚli skanowaÊ zatïoczony plac, rozglÈdajÈc siÚ za
potencjalnymi celami dla swojej ciÚĝkiej artylerii, a sïoñce odbijaïo
siÚ w ich pancerzach. Mieszkañcy bloków zamarli w bezruchu, jak
figury woskowe, gapiÈce siÚ w milczeniu. Nieprzyjazne.
Straĝ przednia zbiegïa po rampie w stronÚ najbliĝszego monolitu,
a tïum rozstÚpowaï siÚ przez ĝoïnierzami jak morze nikomu niepotrzebnej hoïoty.
WidzÈc trzech szturmowców Organizacji znikajÈcych we wnÚtrzu
Sherman House, Will wzmocniï uchwyt trzymanego w rÚkach blastera.
Portal wejĂciowy byï kiedyĂ spektakularny i potÚĝny: Ăciana chromu
i szkïa akrylowego wielkoĂci boiska do piïki noĝnej, cyzelowane marmurowe cokoïy oraz najmodniejsze rzeěby, jakie moĝna kupiÊ za
pañstwowe pieniÈdze. Ale szkïo juĝ dawno straciïo swój blask.
Nie byïo juĝ Ăladu po roztañczonych figurkach z brÈzu, po zwierzÚtach z nakrapianej stali ani nawet po granitowym kaszalocie oryginalnych rozmiarów. Wszystko przepadïo podczas rozruchów —
rozbite w drobny mak przez ataki z powietrza i ostrzaï z wyrzutni.
Zostaïy jedynie ich poczerniaïe kontury.
Kiedy w sïuchawce zatrzeszczaï komunikat, ĝe droga wolna, Will
zdaï sobie sprawÚ, ĝe wstrzymuje oddech.
To byï bardzo zïy pomysï.
— No dalej — powiedziaï, zniĝajÈc gïos tak bardzo, by nikt inny
nie mógï go usïyszeÊ. — To dla twojego wïasnego dobra. — Wykonaï
pierwszy krok na rampÚ, po czym stanÈï. W uszach sïyszaï dudniÈce
tÚtno, oddychaï bardzo pïytko, czuï skurcze brzucha i suchoĂÊ w ustach,
a jego rÚce ĂciskajÈce wyrzutniÚ dygotaïy.
Beaton i Stein stali tuĝ za nim, szamoczÈc siÚ z nieporÚcznym
urzÈdzeniem do skanowania — pojemnikiem wyglÈdajÈcym zatrwaĝajÈco podobnie do trumny szeregowego Worralla. Oczekiwali, ĝe
Hunter przejmie inicjatywÚ.
W przymocowanym wewnÈtrz ucha odbiorniku rozlegï siÚ gïos
porucznik Emily Brand.
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— Czekasz na specjalne zaproszenie?
Will przekroczyï próg, wychodzÈc prosto pod ostre promienie
sïoñca. Czuï siÚ, jakby wchodziï do pieca z brzuchem nafaszerowanym
dwutonowym balastem. Sherman House…
Na jego czoïo wystÈpiïy krople potu.
Z placu spoglÈdaïy na opancerzonych szturmowców gniewne,
milczÈce twarze. WiÚkszoĂÊ miejscowych miaïa na sobie kolorowe
ciuchy bÚdÈce mieszankÈ wielu stylów, które byïy na topie przed
dwoma laty, ale trafiali siÚ i tacy, którzy nosili obcisïe, formalne stroje,
modne jeszcze rok wczeĂniej. Po tej stronie rzeki podchodziïo siÚ do
mody z dystansem.
Na wyĝszych piÚtrach zebraïo siÚ wiÚcej zïowrogo spoglÈdajÈcych
tubylców. Obserwowali. Czekali, aĝ znowu nastanie ciemnoĂÊ i ponownie popïynie krew.
Will wzmocniï uchwyt na blasterze i pomaszerowaï po wyblakïym
od sïoñca asfalcie, ze wzrokiem utkwionym sztywno na wprost. Budynek potÚĝniaï z kaĝdym kolejnym krokiem, aĝ zajÈï mu caïe pole
widzenia.
Zebrany tïum wciÈĝ tylko staï, a ich wielobarwne fataïaszki ïopotaïy pod wpïywem podmuchów wywoïanych przez silniki Waĝki.
Juĝ tylko piÚÊ kroków. Cztery. Trzy. Dwa… Will popchnÈï porysowane, ufajdane drzwi i wszedï do sïabo oĂwietlonego atrium.
Ogromna, wykonana ze szkïa przednia Ăciana niemal caïkiem
straciïa przezroczystoĂÊ. Byïa teraz kïÚbowiskiem popÚkanych szyb
i ponurych plastikowych pïyt. Emaliowane panele porastaïa zielonkawa
pleĂñ, pogrÈĝajÈc caïe to olbrzymie pomieszczenie w póïmroku.
Powinno byÊ tu chïodniej, poniewaĝ do Ărodka nie docieraï ĝar
sïoñca, ale wcale tak nie byïo.
WszÚdzie dookoïa staïy setki milczÈcych ludzi, którzy robili dokïadnie to samo, co tïum na zewnÈtrz. Gapili siÚ.
Beaton i Stein z impetem wpadli przez znajdujÈce siÚ za plecami
Huntera drzwi, ciÈgnÈc za sobÈ swój sprzÚt do badania miejsca
zbrodni. Tyïy zabezpieczaï im szeregowy Floyd. Will aktywowaï mikrofon na szyi.
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— JesteĂmy w Ărodku.
— Rozumiem. Personel bariery ochronnej, przygotujcie siÚ odlotu za
piÚÊ, cztery, trzy… — Z zewnÈtrz dobiegï przytïumiony ryk silników,
kiedy Waĝka oderwaïa siÚ od asfaltu i rozpÚdziwszy siÚ, zajÚïa pozycjÚ w bezpiecznej odlegïoĂci.
Byli zdani na siebie.
Will skinÈï gïowÈ w stronÚ otaczajÈcej go szóstki uzbrojonych po
zÚby mÚĝczyzn i kobiet.
— Jedziemy.
Sierĝant Nairn poprowadziï grupÚ do wnÚtrza budynku, kierujÈc
siÚ w stronÚ ubikacji. Tïum gapiów podÈĝaï krok w krok za szturmowcami. Jednak ĝaden z miejscowych nie podchodziï na bliĝej niĝ
na dwa metry, jak gdyby taka odlegïoĂÊ stawiaïa ich poza zasiÚgiem
miotaczy i blasterów.
Kiedy dotarli do schodów prowadzÈcych na póïpiÚtro, Will poczuï,
jak po plecach spïywa mu pot. Nie byï pewien, czy powodem byï upaï,
czy powrót do Sherman House, ale wraĝenie byïo okropne. Miaï racjÚ,
ĝe nie chciaï tu przychodziÊ.
U szczytu schodów gïówny hall rozbiegaï siÚ na obydwie strony,
tworzÈc krÈg wokóï wewnÚtrznego dziedziñca budynku. Miejsce to
miaïo byÊ w zaïoĝeniu zielonÈ oazÈ w Ărodku miejskiej dĝungli. Jednak moĝna byïo dostrzec, ĝe wyglÈdaïo bardziej jak wysypisko Ămieci.
Okazaïo siÚ, ĝe ubikacje znajdujÈ siÚ obok szybów windy.
— Sierĝancie Nairn — Will wskazaï na porysowane, niebieskie
drzwi — macie razem z Floydem i Wrightem obstawiaÊ wejĂcie. Nikt
nie wchodzi ani nie wychodzi bez mojej zgody.
— Zrozumiaïem. — Nairn i jego szturmowcy zajÚli pozycje z broniÈ wycelowanÈ w zgromadzony tïum. Najbliĝej stojÈcy mieszkañcy
poprzesuwali siÚ niezgrabnie, ale szeroka na dwa metry strefa buforowa nie ulegïa zmianie.
— Dickson, idziesz ze mnÈ. — Will popchnÈï drzwi i wszedï do
Ărodka, mrugajÈc pod wpïywem szczypiÈcego w oczy odoru amoniaku.
Do diabïa, aleĝ tu Ămierdzi: zjeïczaïe szczyny doprawione kaïem
i potem. Hunter stanÈï jak wryty i sapnÈï. Boĝe, moĝna byïo nawet
poczuÊ smak w ustach…
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Usïyszaï za sobÈ przekleñstwo rzucone przez Dickson.
Trzy osobne kabiny ubikacyjne, mÚska, damska i dla osób niepeïnosprawnych, zajmowaïy kaĝda jednÈ ze Ăcian. Beaton i Stein wtaszczyli sprzÚt badawczy do korytarza.
— Jezu, Dickson, Ămierdzi tu gorzej niĝ u ciebie na chacie.
— Spieprzaj, Stein. — Szeregowa zmieniïa chwyt potÚĝnego
miotacza, w cuchnÈcym powietrzu rozlegï siÚ terkot rotorów, a elektrody zadygotaïy.
Drzwi do mÚskiej kabiny byïy lekko uchylone. ZatykajÈc dïoniÈ nos
i usta, Will otworzyï je na caïÈ szerokoĂÊ.
— Kurwa, co jest? — PotÚĝna kobieta w charakterystycznym uniformie z mosiÚĝnymi guzikami, noszonym przez dzielnicowych,
wyszarpnÚïa polowy paralizator przypiÚty do biodra. Will ledwo
zdÈĝyï siÚ uchyliÊ, kiedy zygzak bïÚkitnego wyïadowania przeskoczyï
nad jego gïowÈ, trafiajÈc prosto w szeregowÈ Dickson.
Rozlegï siÚ zduszony pisk i caïe ciaïo ĝoïnierki przebiegï paroksyzm skurczu, wyrzucajÈc jÈ w powietrze. Kiedy huknÚïa o przeciwlegïÈ
ĂcianÚ, wygarnÚïa ze swojego miotacza, rozwalajÈc czÚĂÊ betonowej
podïogi tak, ĝe zostaïa z niej tylko gÚsta chmura chrzÚszczÈcego pyïu.
WejĂciowe drzwi walnÚïy o ĂcianÚ i do Ărodka wpadï sierĝant
Nairn, a laserowy celownik jego miotacza zaznaczyï wyraěnÈ, zielonÈ
smugÚ w obïoku betonowych drobinek.
— NA ZIEMI}, W TEJ CHWILI!
— NIE STRZELAm! — Will poderwaï siÚ, a potem zamarï, krÚcÈc
rÚkoma wiatraka, z jednÈ stopÈ zawieszonÈ tuĝ nad krawÚdziÈ wielgachnej dziury, której wylot znajdowaï siÚ w jakimĂ pomieszczeniu
gospodarczym piÚtro niĝej. — Cholera… — Zatoczyï siÚ w tyï. —
JesteĂmy po tej samej stronie!
Kobieta trzymajÈca gigantyczny paralizator pozostaïa na swoim
miejscu, celujÈc lufÈ broni prosto w jego twarz.
— Udowodnij.
— OK. WezmÚ… — OdkaszlnÈï, wyrzucajÈc z pïuc kïÈb betonowego pyïu. — SiÚgnÚ teraz do kieszeni i wyciÈgnÚ legitymacjÚ. Nikt
nie ma nic przeciw?
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Kobieta nie zaprotestowaïa, wiÚc Will wyjÈï niewielki plastikowy
prostokÈt z portfela i wyciÈgnÈï go w jej kierunku. Hologram widniejÈcy na przedniej stronie wyglÈdaï, jakby ktoĂ spïoszyï szympansa,
ale wydawaïo siÚ, ĝe odniósï poĝÈdany skutek.
— No, no, proszÚ, proszÚ; sam wicedyrektor sekcji, jak Boga
kocham. Czego szuka tu Organizacja? — zapytaïa. — MyĂlicie, ĝe
jesteĂmy biednymi, nierozgarniÚtymi glinami i ĝe jak nie bÚdziecie
nas trzymaÊ za rÈczkÚ, to coĂ schrzanimy?
— Sami prosiliĂcie o specjalistyczne wsparcie, OK? Uch… —
Skrzywiï siÚ i wypluï kurz. — A tak na marginesie, to moim zdaniem
cholernie gïupio, ĝe obciÚli wam budĝet, ponownie. Niby jak macie
teraz…
— ProszÚ zachowaÊ tÚ gadkÚ dla kogoĂ, kogo to obejdzie, panie
wicedyrektorze sekcji, bo ja juĝ mam jak na ten miesiÈc potÈd takich
protekcjonalnych pierdóï. — Zrobiïa krok w bok i wskazaïa kciukiem
za siebie. — W Ărodku.
Will ugryzï siÚ w jÚzyk; uĝeranie siÚ z niÈ do niczego nie prowadziïo.
Za jego plecami leĝÈca na podïodze szeregowa Dickson dochodziïa wïaĂnie z jÚkiem do siebie. Upewniï siÚ, ĝe wie, jaki to dzieñ,
i ĝe poznaje, ile palców jej pokazaï, po czym wprowadziï grupÚ specjalnÈ do mÚskiej ubikacji.
Byïo to brudne pomieszczenie, w którym metaliczna woñ Ăwieĝej
krwi mieszaïa siÚ z poraĝajÈcym smrodem uryny. Kafelki, niegdyĂ
biaïe, byïy teraz upaprane plamami ciemnowiĂniowego koloru. Powietrze roiïo siÚ od pÚkatych much zataczajÈcych leniwie obszerne krÚgi.
Para mïodszych gliniarzy staïa w kÈcie, starajÈc siÚ pozostaÊ jak
najbardziej na uboczu. Jeden z nich miaï pobladïÈ, zszarzaïÈ twarz
i dygotaï. Kiedy Beaton i Stein rozpoczÚli montaĝ sprzÚtu do skanowania, Will zrozumiaï, jaka byïa tego przyczyna. Zapach byï ohydny,
ale widok byï jeszcze gorszy.
— Czy ciaïo byïo w takim stanie, kiedy je znaleěliĂcie?
— Nie, byïo nienaruszone. PoszatkowaliĂmy je, ĝeby siÚ trochÚ
rozerwaÊ — powiedziaï gïos za jego plecami.
WiÚc to tak? PieprzyÊ to, skoro gliny chcÈ walki, to jÈ dostanÈ.
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— Dobra — powiedziaï, odwracajÈc siÚ powoli. — Mam juĝ dosyÊ
twojego dosrywania. JesteĂmy tu, bo musimy, a nie dlatego, ĝe
chcemy. Ty… — zawiesiï gïos.
Spodziewaï siÚ kolejnego typa w niebieskim mundurze, chowajÈcego w sercu gigantycznÈ urazÚ, ale zamiast tego jego oczom ukazaï
siÚ najbardziej wĂciekle zielony strój, jaki byïo mu dane kiedykolwiek
zobaczyÊ. Miaïa go na sobie kobieta o wzroĂcie trochÚ powyĝej Ăredniej i o skórze koloru kawy z mlekiem. Wïosy miaïa zwiÈzane na szczycie gïowy w asymetryczny kok — zgodnie z najnowszÈ modÈ. Na jej
twarzy malowaï siÚ wyraz niemal równie nieprzyjemny, co jej wdzianko.
— Ach, rozumiem. — Skrzyĝowaïa ramiona na piersi. — Cóĝ za
niesprawiedliwoĂÊ, ĝe ĂciÈgnÚli pana aĝ tutaj i kazali siÚ uĝeraÊ z plebsem. Tak myĂlicie w Organizacji? ¿ycie szaraczków siÚ nie liczy? JesteĂmy dla pana tylko motïochem ze slumsów? — JakimĂ sposobem
skurczyïa wszystkie miÚĂnie twarzy w wilczym grymasie.
Will wyburczaï odpowiedě, ani razu nie podnoszÈc gïosu:
— Nie chcemy tu byÊ, poniewaĝ wczoraj rozerwaïo na strzÚpy
jednego z naszych. Nie chcemy tu byÊ, poniewaĝ wïaĂnie w tej chwili
mieliĂmy wyprawiaÊ mu pogrzeb, a ja miaïem opowiadaÊ jego ĝonie
i córce, jakim byï wspaniaïym czïowiekiem. — Podszedï bliĝej, patrzÈc
pani Zielone Wdzianko prosto w oczy. — Nie chcemy tu byÊ, bo to nie
jest zadanie dla Organizacji. Ale jakiĂ skretyniaïy liczykrupa postanowiï obciÈÊ wasz budĝet i zwaliÊ caïÈ dodatkowÈ robotÚ na nas, no to
przylecieliĂmy. A ja nie mam czasu ani ochoty, ĝeby siÚ z tobÈ na
ten temat wykïócaÊ. MuszÚ stawiÊ siÚ na pogrzebie.
Kobieta przyglÈdaïa mu siÚ uwaĝnie przez kilka chwil, przechyliwszy gïowÚ. Z jej twarzy ustÈpiï w koñcu wyraz niezadowolenia.
— Rozumiem. — Wycelowaïa palec w kabinÚ ubikacji utytïanej
we krwi jak jakaĂ rzeěnia. — Ofiara to biaïy mÚĝczyzna. Okoïo 170 cm
wzrostu i 80 kg wagi.
Will otworzyï drzwi kabiny na oĂcieĝ. Zmasakrowany zezwïok
leĝaï odchylony do tyïu na muszli klozetowej, na kompletnie zakrwawionej podïodze walaïy siÚ porozrzucane tu i ówdzie lepkie
strzÚpy miÚsa i wnÚtrznoĂci, na Ăcianach zaĂ, od podïogi do samego
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sufitu, ciÈgnÚïy siÚ czarno-szkarïatne smugi. Jedynie z najwyĝszym
trudem dawaïo siÚ rozpoznaÊ, gdzie znajdowaïa siÚ gïowa. — aï…
— KlatkÚ piersiowÈ rozpruto noĝem o dïugoĂci przynajmniej dwudziestu centymetrów, prawdopodobnie o zÈbkowanym ostrzu. Brak
jakichkolwiek Ăladów tego narzÚdzia na miejscu zbrodni. Organy
wewnÚtrzne zostaïy wydarte i posiekane. Obydwa uda pokrywa gÚsta
sieÊ gïÚbokich naciÚÊ.
Will przykucnÈï przed poszarpanymi zwïokami, wpatrujÈc siÚ
w rozprutÈ klatkÚ piersiowÈ.
— CoĂ jeszcze?
— ZÚby i koĂci szczÚki zostaïy pogruchotane jakimĂ tÚpym narzÚdziem. CoĂ zostaïo wepchniÚte w gïÈb jamy ustnej, zdaje siÚ, ĝe to
genitalia, ale nie mogÚ tego stwierdziÊ z caïÈ pewnoĂciÈ, dopóki twoi
ludzie nie skoñczÈ skanowania. Nie mam pojÚcia, gdzie siÚ podziaïy
oczy.
W niskim, cuchnÈcym pomieszczeniu zamigotaïo nagle ostre Ăwiatïo, kiedy Steinowi i Beaton udaïo siÚ wreszcie zmontowaÊ sprzÚt do
skanowania. Za chwilÚ miaïo siÚ tu zrobiÊ naprawdÚ gïoĂno.
Hunter podniósï siÚ z powrotem do pionu.
— Zgodzisz siÚ pewnie — odezwaïa siÚ pani Zielone Wdzianko,
przechodzÈc ostroĝnie miÚdzy porozciÈganymi na klejÈcych siÚ kafelkach kablami — ĝe wyglÈda to na chaotyczny atak w amoku. Pod
wpïywem furii. Zabójca to moim zdaniem biaïy mÚĝczyzna, miÚdzy
dwudziestym czwartym a trzydziestym drugim rokiem ĝycia. Niechluj.
Mieszka samotnie albo ze swojÈ matkÈ. Matka nie ma pojÚcia o jego
dziaïalnoĂci. — Nie musiaïa dodawaÊ, ĝe sprawca jest bezrobotny,
po tej stronie rzeki moĝna to byïo uznaÊ za pewnik.
Will uĂmiechnÈï siÚ — kobieta przedstawiïa klasyczny profil seryjnego zabójcy, prosto z podrÚcznika kryminologii.
— Wiem, ĝe to nie moje Ăledztwo, ale czy jesteĂ pewna, ĝe zabójca
dziaïaï chaotycznie?
— Jasne, ĝe tak. Atak byï tak zdezorganizowany, ĝe wyklucza inne
opcje.
Hunter wskazaï na zwïoki.
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— Spójrz na dïonie.
Zmarszczyïa brwi.
— Co masz na myĂli?
— Opuszki palców zostaïy zgniecione na miazgÚ, wiÚc nie moĝemy
zdjÈÊ odcisków. SzczÚka zostaïa zdemolowana, wiÚc nie moĝemy
przeprowadziÊ identyfikacji na podstawie uzÚbienia. Oczy zniknÚïy,
wiÚc nie moĝemy zeskanowaÊ siatkówek. ToĝsamoĂÊ ofiary zdoïamy
poznaÊ tylko, jeĂli byïa notowana i mamy w archiwum jej DNA. Jeĝeli
nie, istnieje spore ryzyko, ĝe nigdy nie zdoïamy siÚ dowiedzieÊ, kto
to byï.
Kobieta przez chwilÚ bezgïoĂnie poruszaïa ustami.
— Czyli zabójca musi byÊ wystarczajÈco zorganizowany, by zatrzeÊ
po sobie Ălady.
— Co najmniej na tyle.
Aparat skanujÈcy zaterkotaï z cicha i piknÈï, a potem zapadïa cisza.
Stein rzuciï pod jego adresem zwiÚzïÈ litaniÚ przekleñstw i wymierzyï
mu soczystego kopniaka. Maszyna ponownie wystartowaïa, warczÈc
i brzÚczÈc niczym oddziaï geriatryczny dotkniÚty epidemiÈ kataru, do
którego ktoĂ wpuĂciï stado os.
— Dobra, ludzie — Beaton nacisnÚïa przeïÈcznik znajdujÈcy siÚ
z boku obudowy. — Czas opuĂciÊ to pomieszczenie, jeĂli nie chcecie
zostaÊ unieĂmiertelnieni poprzez sïynne skanowanie inwazyjne.
Wszyscy podreptali pospiesznie na korytarz, omijajÈc wybity
w podïodze otwór, by na zewnÈtrz zaczekaÊ na efekty pracy skanera.
Niski, flegmatyczny warkot przeszedï teraz w ogïuszajÈcy wizg —
zamkniÚte drzwi nieco tïumiïy haïas, ale tylko nieznacznie.
Chmura betonowego pyïu opadïa, pokrywajÈc wszystko i wszystkich cienkÈ warstwÈ szarego kurzu o konsystencji piasku. Szeregowa
Dickson trzymaïa siÚ na uboczu, tulÈc do siebie swój miotacz i najwyraěniej chowajÈc w sercu solidnÈ urazÚ; spoglÈdaïa spode ïba na
policjantkÚ, która zafundowaïa jej terapiÚ elektrowstrzÈsowÈ.
Pani Zielone Wdzianko pochyliïa siÚ ku Willowi i powiedziaïa coĂ,
czego nie udaïo mu siÚ dosïyszeÊ.
— Co?
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— DLACZEGO NIE ZADZWONIE¥? Aby jej gïos mógï przedrzeÊ siÚ ponad wycie skanera, musiaïa mu krzyczeÊ prosto do ucha.
— CO? KIEDY MIAEM ZADZWONIm?
— KIEDY WPADLI¥CIE DO UBIKACJI. DLACZEGO NIE
ZADZWONIE¥, BY NAS POWIADOMIm, ¿E SI} ZJAWICIE?
GDYBY¥ ZADZWONI, TWOJA LASKA NIE WYAPAABY
STRZAU Z PARALIZATORA.
Will zaklÈï pod nosem.
— No… — Nie przychodziïa mu do gïowy ĝadna dobra wymówka,
wiÚc umilkï, czekajÈc w ciszy, jak caïa reszta.
Podïoga pod ich stopami zadygotaïa rozwibrowana infraděwiÚkami, a Hunter przymknÈï oczy i oparï siÚ o ĂcianÚ. DziÚki temu nie
musiaï spoglÈdaÊ na duĝÈ dziurÚ ziejÈcÈ w podïodze ani na rozgniewanÈ twarz Dickson. Dobrze, ĝe gliniarzom nie wolno byïo stosowaÊ
nic groěniejszego od paralizatorów, bo Willowi doszïaby jeszcze jedna
mowa pogrzebowa. I w tym przypadku byïoby tak caïkowicie z jego
winy. Co za gïupota…
DudniÈce skanery zaburczaïy wreszcie, po czym pikniÚciem obwieĂciïy koniec operacji.
— Dobra, mamy to. — Stein wetknÈï palec do ucha i powierciï
nim kilka razy. — Daj nam dwie minuty na spakowanie sprzÚtu,
i moĝemy spadaÊ do domu.
Wpakowali siÚ z powrotem do obryzganej krwiÈ ubikacji, starajÈc
siÚ, jak tylko mogli, nie pÚtaÊ siÚ pod nogami Beaton i Steinowi, którzy
poĂród przekleñstw upychali sprzÚt do futeraïu, by potem wywaliÊ go
na korytarz, pod opiekÚ szeregowej Dickson. Beaton wyciÈgnÚïa worek
na zwïoki i, kucnÈwszy, zaczÚïa zbieraÊ z klejÈcych siÚ kafelków strzÚpy
czerwonego i purpurowego miÚsa.
Po usuniÚciu sprzÚtu do skanowania Will mógï wreszcie przyjrzeÊ
siÚ caïemu temu brudnemu pomieszczeniu. Pokruszone umywalki.
¥ciany pokryte graffiti. PopÚkane lustro. Na podïodze walaïo siÚ
mnóstwo martwych much; maïe bïyszczÈce owady okazaïy siÚ zbyt
sïabe, by przetrwaÊ skanowanie. Wszystko pokrywaïa krew. Hunter nie
zazdroĂciï biednemu sukinsynowi, który bÚdzie musiaï tu wszystko
wyczyĂciÊ, kiedy ich ekipa siÚ stÈd zmyje…
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Zmarszczyï brwi. W kÈcie staïy porzucone przybory do sprzÈtania:
mop, wiaderko na kóïkach, szczotki do szorowania, duĝy pojemnik
z przemysïowym Ărodkiem dezynfekujÈcym.
— Co staïo siÚ z ubezwïasnogïowionym?
Brwi ubranej na zielono policjantki uniosïy siÚ do góry.
— Z ubezwïasnogïowionym?
Will wskazaï na mop i wiaderko.
— Znasz w tej czÚĂci miasta jakichĂ innych chÚtnych do szorowania kibli?
— Cholera. — ZacisnÚïa mocno wargi. — KaĝÚ komuĂ, ĝeby siÚ
tym zajÈï.
Juĝ dwa razy przyïapaï jÈ na przeoczeniu. Trzeba bÚdzie z tym
uwaĝaÊ, ĝeby nie oĝywiÊ dawnej wrogoĂci.
— No jasne — powiedziaïa, podczas gdy Will przeprowadzaï
ostatni obchód miejsca zbrodni. — Ubezwïasnogïowieni ciÈgle siÚ
tutaj gubiÈ. JesteĂmy niemal pewni, ĝe to sprawka lokalnych gangów.
apiÈ ich, torturujÈ przez parÚ dni, a potem zabijajÈ. Nigdy nie udaïo
nam siÚ na to zdobyÊ jakiegoĂ dowodu, ale wiemy, ĝe to robiÈ. —
Zaniosïa siÚ krótkim Ămiechem. — Moĝesz wierzyÊ lub nie, ale krÈĝÈ
pogïoski, ĝe oni ich zjadajÈ. CoĂ w rodzaju rytualnej orgii kanibalistycznej. Dasz wiarÚ?
CoĂ zimnego speïzïo Willowi po krÚgosïupie. Brakowaïo jeszcze
tylko, by w ciemnoĂci zadudniïy sklecone z byle czego bÚbny. Korytarze. ¥mierÊ. Krew. Uczucie, jakby jego serce wbijaïo mu w pierĂ
zardzewiaïe gwoědzie.
Przetarï dïoniÈ wilgotne czoïo i odwróciï siÚ, by sprawdziÊ, czy
Beaton i Sanders zdÈĝyli siÚ juĝ uporaÊ ze swojÈ robotÈ, ĝeby wszyscy
mogli wreszcie stÈd spadaÊ… gdy wtem coĂ go zatrzymaïo.
Jego ludzie wïaĂnie wpychali tuïów ofiary do worka na zwïoki.
Uniform Beaton okrywaïa cieniutka warstewka pyïu, a na chromowanych guzikach czerwieniïy siÚ krwawe plamy. Will wyciÈgnÈï rÚkÚ
i powstrzymaï jÈ przed zapiÚciem pokrowca.
W jego pamiÚci odĝyïo jakieĂ wspomnienie, coĂ mrocznego i znajomego.
— CoĂ nie tak?
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CoĂ, z czym miaï juĝ wczeĂniej do czynienia.
— Co? A, nie… nic.
CofnÈï siÚ i pozwoliï Beaton zamknÈÊ worek. Rozlegï siÚ zgrzyt
ostatniego zatrzasku i zmasakrowana twarz ofiary zniknÚïa w czeluĂciach pokrowca.
CoĂ tu byïo. CoĂ na wpóï mu znanego, czego nie potrafiï jednak
uchwyciÊ.
CoĂ, co zabijaïo juĝ w przeszïoĂci.
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