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Abdul wbił wzrok w gotujące się mleko. Najpierw zagotuj mleko. Potem wlej do niego 
łyżkę miodu i dorzuć kakao. Gotuj jeszcze minutę, dodaj drugą łyżkę miodu i szczyptę 
cynamonu – tak królowa Wiktoria kazała swojemu wiernemu powiernikowi przygo-

towywać jej wieczorne kakao i tak też robił. Tego dnia planował jednak nieco zmodyfi kować 
recepturę, dodając pół łyżki miodu więcej – i odrobinę opium. Królowa Wiktoria była od paru 
dni bardzo zła i ledwo potrafi ła zmrużyć oczy w nocy. Abdul miał nadzieję, że taka mieszanka 
pomoże jej zasnąć, albo chociaż ukoi na tyle, żeby przestała mówić w kółko o demonach.
Problemy zaczęły się trzy dni temu, gdy ktoś ukradł ze skarbca klejnoty koronne. Pierwszym 
podejrzanym była oczywiście sama królowa. Nieraz Abdul przyłapał ją na wykradaniu ze 
skarbca cennych artefaktów i na paradowaniu z nimi przed lustrem. Inkrustowane szmarag-
dami suknie, tiary, w których było więcej rubinów niż tiary, złota róża zdobiona platynowymi 
wiciami tak delikatnymi i misternymi, że pękały pod najlżejszym dotykiem (a którą Wiktoria 
włożyła między zęby i tańczyła fl amenco)… Publicznie królowa Wiktoria chodziła ubrana 
na czarno, stonowana, poważna. Ale w królewskich komnatach odbywała się istna jednooso-
bowa burleska. Raz Abdul przyłapał ją na żonglowaniu trzema najcenniejszym na świecie 
jajami Fabergé, a gdy zwrócił jej uwagę, odpowiedziała tylko: Niezłe jaja!
 Abdul wlał do gotującego się mleka łyżkę miodu, dosypał kakao i zamieszał. 
 – Ale co mogło się stać z tymi przeklętymi klejnotami koronnymi? – wypowiedział na 
głos to samo pytanie, które zadawał sobie od trzech dni. Nie otrzymał odpowiedzi. Kuchnia 
była pusta, najwytrwalszy z kuchcików poszedł już dawno spać. Tylko wierny powiernik kró-
lowej i kakao, i wiszące na haczykach lśniące, wypolerowane patelnie.
 Oczywiście królowa twierdziła, że dobrze wie, co się stało z klejnotami – Abdul kon-
tynuował z przekąsem rozmyślania. Od trzech dni mówiła tylko o demonach i siłach nie-
czystych, i że jest gotowa ruszyć na samo Piekło, by odzyskać swoją własność. Abdul trochę 
podśmiewał się z niej (z niej i ogólnie z przesądności Brytyjczyków), ale nie chciał robić jej 
przykrości. Mimo wszystko kochał królową całym sercem. 
 Aczkolwiek mogłaby przestać już wspominać o duchach i demonach.

 Abdul dodał drugą łyżkę miodu i cynamon, zamieszał ostatni raz w garnku i przelał 
jego zawartość do wysokiej, kryształowej fi liżanki. Jasne, że królowa jest gotowa ruszyć na 
samo Piekło i pokonać każdego demona na miejscu i po drodze. Kolonie też jest gotowa sama 
podbić, pomyślał Abdul gorzko, ale szybko odpędził tę myśl. Kolonializm kolonializmem, 
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a królowa królową. Powiernik monarchini już z uśmiechem przypomniał sobie, jaka wściekła 
była, gdy parlament odrzucił jej The Queen Is The Best Act oraz The Queen Can Kick Your Ass 
Act. Była gotowa pobić każdego z parlamentarzystów. Pięścią ich, kapciem, młotem bojowym! 
– krzyczała ze swojej komnaty, gdzie Abdul niechcący ją zamknął i równie niechcący szukał 
klucza przez parę godzin, aż się uspokoiła. Królowa ogólnie żyła w odrobinę innym świecie 
niż ten prawdziwy – na koniec dnia Bogu ducha winnych parlamentarzystów uznała oczywi-
ście za demony. Ale jej wierny powiernik w pewien sposób się cieszył – królowa potrzebowała 
pomocy, a on wiedział, że jej pomaga.
 – Tak, jak dzisiaj – mruknął, kiwając głową, i dodając do gorącego kakao ostatnią 
porcję miodu oraz opium. Zamieszał i położył na wierzchu listek świeżej mięty. Królowa się 
skrzywi na jego widok, ale kompozycja była idealna. Dzicy Brytyjczycy, zgodnie z tym co Ab-
dul zaobserwował, krzywili się i tak na większość rzeczy.
 Powiernik królowej zgasił kuchenne światło i sięgnął po niewielki kaganek, żeby oświe-
tlić sobie korytarz prowadzący do komnaty królowej. Filiżankę z kakao niósł na złotej tacy; 
szedł szybko, żeby płyn nie ostygł – nie ma nic gorszego, niż chłodne kakao, gdy liczy się na 
gorące. Ale Abdul wciąż nie mógł się opędzić od złych myśli. Od zaginięcia klejnotów koron-
nych mówiła o demonach znacznie więcej niż zwykle. Nawet wypominała Abdulowi, że prze-
cież tyle razy mu tłumaczyła, iż za młodu należała do siostrzanego stowarzyszenia zabójczyń 
i wykonała wówczas kilkadziesiąt zleceń – w tym właśnie i na demony – a on wciąż tego nie 
dopuszcza do świadomości; nie akceptuje tego faktu. Zdaniem królowej demony ostatnimi 
czasy mściły się na niej. Albo też nie wiedziały, z kim zadzierają. Obie te opcje się wykluczały 
i obie w chorym umyśle królowej zdawały się być równoważne i, co najgorsze: równoczesne. 
W dodatku wczoraj Abdul zobaczył, jak królowa próbuje ściągnąć ze ściany gigantyczny, XV-
-wieczny miecz. 
 Tak. Monarchini odrobinę przesadzała ostatnimi czasy.

 – Dobry, mocny sen powinien temu zaradzić – stwierdził Abdul na głos, mijając  
patrzące na niego portrety monarchów poprzedzających Wiktorię. Wisiały wzdłuż całego 
korytarza, na końcu którego, jeszcze po jego ukochanej królowej, wisiał portret z wielkim, 
białym znakiem zapytania na czarnym tle. Ot, taki żarcik monarchini. Sama go namalowała 
i powiesiła którejś nocy. Powiernik królowej westchnął.
 – Mocny dobry sen na pewno jej pomoże – powtórzył, żeby dodać sobie otuchy. A gdy 
królowa zaśnie, przeszuka jej komnatę w poszukiwaniu poukrywanych pistoletów i różnego 
rodzaju ostrych przedmiotów. Kiedyś rozbiła butelkę sherry o kant stołu, żeby tak przygoto-
wanym „tulipanem” pociąć ambasadora Francji. Trzy godziny trzeba było ją przekonywać, że 
delegat posługiwał się językiem francuskim, nie demonicznym. Przeprosiła, ale nadal zdawała 
się być nieprzekonana. Abdul znalazł później tulipan pod jej poduszką.
 Powiernik królowej westchnął ostatni raz i nacisnął klamkę królewskiej komnaty. 
Drewniane drzwi zaskrzypiały nieśmiało, jak gdyby nie chciały zwracać na siebie uwagi, ale 
Abdulowi nic nie umykało; uczynił w głowie mentalną notatkę, by rano zbesztać służbę za 
niedopilnowanie stanu drzwi. Tymczasem wsunął się do skąpanej w ciemnościach komnaty 
najciszej, jak mógł, na wypadek, gdyby królowa jednak spała. 
 Cóż. Królowa nie spała.
 Królowej też nigdzie nie było. 
 Abdul westchnął.
 Królowa Wiktoria bardzo lubiła znikać, a potem nagle wyskakiwać na Abdula niby  
z zaskoczenia. W końcu jest wytrenowaną asasynką, pomyślał powiernik królowej z przeką-
sem, odstawiając tacę z kakao na niewielką komódkę z dębowego drewna. Królowa Wiktoria 



lubiła też dotykać szyi Abdula płaską dłonią i krzyczeć „Już byś nie żył!”. Okazjonalnie doda-
wała też „Haja!” lub „Hadzia!”, obojętnie, co to znaczy. Ale przy odrobinie cierpliwości szło 
się do tego przyzwyczaić. Przynajmniej królowa zawsze chowała się w tym samym miejscu, 
więc jej ataki z ukrycia nie były aż tak irytujące. W ogrodzie była to ta sama, dużo za mała na 
jej dorodne kształty tuja. W kuchni zasłaniała twarz patelnią i udawała, że wisi na haczyku. 
A w swojej komnacie skrywała się zawsze w szafi e znajdującej się w rogu obok łóżka. 
 Oczywiście, powiernik królowej nie mógł 
po prostu podejść wprost do szafy, otworzyć ją 
i powiedzieć: A kuku, królowo! Tu cię mam! 
Najpierw trzeba było odegrać całe przedstawie-
nie, stąd też Abdul od razu zabrał się za udawanie, 
że szuka królowej (w końcu kakao stygło!). Nie 
mógł zapalić żadnego naściennego światła – gdy 
raz tak zrobił, królowa wściekle wypadła z szafy 
i zwyzywała go od oszustów – więc zaczął sunąć 
przez ciemną komnatę z jedynie delikatnym świa-
tełkiem rzucanym przez kaganek. Sprawdził pod 
łóżkiem, ale królowej tam oczywiście nie znalazł, 
podobnie jak i za zdobiącym ścianę gobelinem; 
zerknął też za parawan (w który jednak uprzednio 
zapukał na wszelki wypadek), a nawet za doniczkę 
z draceną. Wiedział, że królowej nie będzie w żad-
nym z tych miejsc, więc powoli i metodycznie i tak 
zmierzał w stronę szafy. 
 Nagle jego uwagę przyciągnęło coś 
nietypowego. Okno wychodzące na skryty 
w ciemnościach Londyn było otwarte, mimo że 
królowa nienawidziła przeciągów. Abdul ruszył 
w stronę okna pełen złych przeczuć, ale nieocze-
kiwanie kątem oka zauważył wymalowany na podłodze między szafą a łóżkiem gigantyczny 
pentagram. Powiernik królowej wypuścił głośno powietrze nosem.
 – Królowo, co mówiliśmy o przyzywaniu demonów?! – wykrzyknął tonem tro-
chę karcącym, a trochę jednak zaniepokojonym. Na wszelki wypadek usadowił się ponad 
pentagramem plecami do szafy, żeby królowa mogła w każdej chwili na niego wyskoczyć... 
Ale nie, szafa pozostawała zamknięta. Powiernik królowej postawił koło pentagramu kaganek 
i z trwogą zauważył czerwone plamy na podłodze.
 – Krew? 
 Abdul wyprostował się i jednym susem dopadł do naściennej lampy oliwnej. Jej pło-
mień rozświetlił całą komnatę. Powiernik wstrzymał oddech, przerażony. Na podłodze 
i ścianie znajdowały się długie smugi rozchlapanej krwi; posoka bryzgnęła aż na baldachim. 
Królowa będzie wściekła, pomyślał mimowolnie Abdul, ale na razie miał większe problemy 
na głowie. Jeśli krew została rozchlapana aż tak, oznaczało to, że jej właściciel został ude-
rzony czymś bardzo dużym, ostrym i ciężkim… Abdul natychmiast odwrócił się w stronę 
XV-wiecznego miecza, który jeszcze godzinę temu wisiał na ścianie. 
 Powiernik królowej westchnął. Miecza nigdzie nie było. 
 Abdul zaczął się rozglądać po pomieszczeniu. W świetle lampy oliwnej dostrzegł rysę 
w podłodze, której tam na pewno nie było, gdy wychodził przygotować królowej kakao. Rysa 
wyglądała zupełnie, jak gdyby ktoś ciągnął po ziemi coś bardzo ciężkiego i ostrego, a trop 



prowadził od ściany, na której wisiał miecz, do pentagramu i rozbryzganej krwi, a potem – już 
razem z krwią – w stronę… otwartego okna.
 Abdul doskoczył do okna i wyjrzał na zewnątrz. Londyn był skąpany w mroku. Nawet 
mocne światło pełnego księżyca miało problemy z przebiciem się przy wypluwane z fabryk 
chmury dymu. Cywilizacja, kwitował ten widok gorzko Abdul za każdym razem, gdy wyglą-
dał w noc. Teraz jednak jego uwagę przykuła znajdująca się w okiennej doniczce z begoniami 
goła, czarna stopa, przyozdobiona kilkoma ostrymi kolcami.
 – Ki czort? – zaklął Abdul i szybko odkrył, że był znacznie bliżej prawdy, niż chciał. 
Wychylił się z okna i zauważył, że do czarnej stopy dołączone są i czarne nogi, także udeko-
rowane różnej wielkości kolcami. Powiernik królowej wiedział, co widzi, ale nie akceptował 
jeszcze zaistniałej rzeczywistości. Demony nie mogą istnieć. No nie mogą, kłębiło mu się po 
głowie. Ale faktem było, że z okna królewskiej sypialni zwisał demon. A w każdym razie jego 
dolna połowa...
 Abdul wychylił się dalej, żeby zobaczyć, co się stało z resztą czorta, ale szybko poża-
łował tej decyzji. Z zaczepionego o doniczkę fragmentu zmasakrowanego ciała wylewały się 
wnętrzności, tworzące ohydny, plugawy sznur, kończący się mniej więcej półtora metra nad 
ziemią. Na końcu wnętrzności znajdowała się góra demonicznego tułowia, smętnie dyndająca 
ponad ulubioną tują królowej. Niestety, monarchini tym razem nie wystawała zza niej, a ślad 
zakrwawionego miecza ciągnął się w trawniku aż do bram pałacu...
 Abdul westchnął, przełknął ślinę i spojrzał na dachy Londynu, na chwilę oświetlone 
wyjątkowo dziarskim snopem księżycowego światła. Gdzieś tam, wśród pokrętnych i mrocz-
nych uliczek, wśród dominujących fabryk i rozpadających się kamienic, gdzieś tam krąży kró-
lowa Wiktoria z gigantycznym mieczem, gotowa zabić wszystkich i wszystko, co wyda jej się 
podejrzane. Abdul wiedział, że musi ruszyć za królową – dla dobra zarówno jej, jak i narodu. 
Uniósł wzrok na księżyc, który zdawał się powoli nabierać delikatnie różowawej barwy. 
 – Tej nocy zostanie przelana krew – powiernik królowej zidentyfikował omen. Księżyc 
był na to gotowy. Abdul też.
 
 
 





MARIASASYNKA

Przybycie do nowego kraju to zawsze ekscytujące doświadczenie. Najważniejsze jest jed-
nak pierwsze wrażenie – zarówno to, które my wywołamy, jak i to, które kraj zrobi 
na nas. Stąd też pierwsze czynności, które wykonuje się zaraz po wyjściu z samolotu, 

pociągu czy statku, są bardzo zróżnicowane. Część osób przykładowo biegnie zaraz do toale-
ty. Tam ich zwyczaje toaletowe powiedzą wszystkim bardzo dużo o nowo-przybyłym, a sam 
dziarski podróżnik, patrząc na toalety, ich stan, rodzaj i budowę, będzie od razu wiedział, 
z jakim krajem ma do czynienia. To samo się tyczy jedzenia, na które głodny podróżny może 
się rzucić (kultura jedzenia kontra jego jakość oraz rodzaj) lub na przykład kontaktu z pra-
cownikami lotniska albo z działem informacji (czyli to, jak się prezentujemy, to, jak nas trak-
tują autochtoni i tak dalej). 
 Z drugiej strony, można też zupełnie spokojnie zignorować wszystko, pójść do taksów-
ki, pojechać do hotelu i paść tam na łóżko, i żałować, że się w ogóle wyściubiło nos z domu, 
i w ogóle czemu nikt nie mówi w moim języku, i gdzie moja mama. To też mówi wszystkim 
wiele o tym, jaką osobą jesteśmy.
 Podsumowując, jest wiele rodzajów pierwszych czynności, które można wykonać 
w nowym kraju, i jest wiele możliwych pierwszych wrażeń, które można zrobić. Maria 
Skłodowska-Curie na ten przykład, opuszczając statek, potknęła się na prowadzącym na suchy 
ląd trapie, wpadła na znajdującego się przed nią Bogu ducha winnego gentlemana i zepchnęła 
go do wody, co nigdy nie jest najlepszym pierwszym wrażeniem.

 Sęk w tym, że następnie Maria Skłodowska-Curie zrobiła podwójne salto, wylądowała 
na znajdującym się na suchym lądzie pudle, z niego zeskoczyła wprzód (ale saltem w tył, 
bo lubiła się popisywać), po czym delikatnie ukłoniła się przed wiwatującą publicznością. 

I to jest pierwsze wrażenie, jakie Maria Skłodowska-Curie zrobiła, opuszczając statek w Lon-
dynie, centrum XIX-wiecznej Euro py. Było to wrażenie dobre – nawet zepchnięty z trapu, 
topiący się gentlemen bił jej brawo ostatnimi siłami, idąc na dno.
 Nikt nie pamięta o niezdarności, gdy zrobi się potem salto. 
 Przy dwóch saltach – miasto jest twoje.

  Młodą Marię Skłodowską-Curie (wówczas jeszcze tylko Marię – wręcz Marysię – 
Skłodowską) ciekawiły od urodzenia tylko trzy rzeczy: świat nauki, ninjutsu i zabijanie 
na zlecenie. Stąd też za młodu rodzice posłali ją w Himalaje, gdzie wstąpiła do siostrzanego 
stowarzyszenia asasynek, w którym uczyła się sztuk walki, zabijania z ukrycia, walk z siłami nie-



czystymi (bo też warto to wiedzieć, będąc młodą niezależna kobietą), akrobatyki, skradania się 
i używania wszelkiego rodzaju broni. Natomiast po godzinach, w swoim małym pokoiku, któ-
ry dzieliła  z czterema innymi nowicjuszkami, zaczytywała się książkami z pogranicza chemii  
i fizyki. Ta wiedza z kolei bardzo przydawała się jej chociażby na zajęciach z budowania bomb 
dymnych (i nie tylko dymnych, choć zdaniem nauczycieli zabawa z radioaktywnością przy 
bombach była już lekką przesadą – gigantyczna eksplozja trochę się wyklucza z działaniem po 
cichu; z drugiej strony, Jeśli nikt nie jest w stanie usłyszeć eksplozji, bo wszyscy są starci przez 
nią z powierzchni ziemi – czy eksplozja wydała wówczas jakikolwiek dźwięk?, argumentowała 
filozoficznie Marysia i nikt nie wiedział, co odpowiedzieć). 
 Oczywiście, jako że Marysia była molem książkowym, inne młode asasynki trochę się 
z niej podśmiewały. Ale gdy odesłała do skrzydła szpitalnego co drugą żartownisię, wszyscy 
nabrali do niej szacunku. Nawet zaczęto ją nazywać „Składak”, bo panie pielęgniarki musiały 
składać każdą osobę, która jej podpadła (a „Maria Składakowska” się nie przyjęło). Drugim 
powodem ogólnego poważania, jakim zaczęto ją darzyć, było to, że zaprzyjaźniła się z najlep-
szą i zaraz najstraszniejszą z nauczających w stowarzyszeniu asasynek: królową Wiktorią.
 Królowej Wiktorii trudno było pogodzić obowiązki nauczania asasynek w Himalajach 
i władania Anglią, ale jakoś sobie radziła. Tu sobowtór, tam podróż niby do kolonii, okazjo-
nalne tajemnicze zniknięcie z pałacu i podróż balonem przez pół świata w 40 dni... Na dachu 
Pałacu Buckingham królowa trzymała nawet prototyp paralotni na parę (tzw. paraparalotni). 
No, miała opcje. I widziała też tak gigantyczny potencjał w swoich uczennicach, szczególnie  
w Marii Skłodowskiej, że nie mogła ich zostawić samych sobie. Jedynym problemem, który 
spijał jej sen z powiek, była ta wieczna niezdarność Marysi...
 Co zrobić, gdy najlepsza asasynka w klasie potyka się o każdy mebel i wpada na każdą 
framugę? Jasne, po potknięciu się zrobi gwiazdę albo salto i pójdzie dalej, a w ewentualną 
framugę kopnie z półobrotu, wyrywając ją ze ściany. Ale trochę trudno się skradać, gdy się na 
wszystko wpada. Maria mogła być najlepsza w sztukach walki, tworzeniu bomb, akrobatyce, 
wiedzy na temat ludzi, demonów i duchów, mogła nawet umieć zabić kogoś, uderzając go  
w pięć kluczowych miejsc na ciele i powodując tym samym zatrzymanie pracy serca – ale jakie 
to miało znaczenie, gdy każdy strażnik i każdy cel dobrze wiedział, że za danym fortepianem 
albo w danym cisie lub akacji kryje się zabójca...? Królowa Wiktoria nie wiedziała, jak ten 
problem rozwiązać. Ale kochała swoją uczennicę całym swoim monarszym sercem.

 Maria szła przez ulice Londynu, ściskając w rękach swoją walizkę. Co jakiś czas wpa-
dała na okazjonalny powóz lub człowieka, a długą, sięgającą ziemi czarną suknię maczała  
w każdej kałuży, na którą trafiała, ale pomimo tych przeszkód szła dziarsko przed siebie, 
wspominając czasy uczenia się sztuk asasyńskich. Jasne, może i nie była dobra w skradaniu. 
Może i zawyżała średnią krajową, jeśli chodzi o częstotliwość wpadania na meble. Ale miała 
za to najlepsze wyniki z każdego innego przedmiotu. Prawdopodobnie dlatego też zarówno 
nauczycielki, jak i uczennice, utrzymywały z nią kontakt po zakończeniu nauki; czasem pyta-
ły o rady, okazjonalnie zapraszały do wykonania jakiegoś kontraktu, gdy działanie z ukrycia 
było kwestią drugorzędną. Najbliższy kontakt Maria utrzymywała jednak z królową Wikto-
rią, której sentyment do młodej asasynki nigdy nie wygasł, a wręcz wraz z czasem – i wraz  
z kolejnymi, już nie tak wybitnymi uczennicami – rósł. 
 Maria naturalnie również kochała swoją dawną nauczycielkę – teraz w sumie już przy-
jaciółkę –  całym sercem. Dlatego też młoda asasynka i naukowiec zmartwiła się, gdy otrzy-
mała list od Wiki (tak nazywała królową w głowie, choć w twarz by się nie ośmieliła), że 
klejnoty koronne zostały skradzione, a monarchini nie planuje czekać, aż powolni funkcjona-
riusze Scotland Yardu rozwiążą tę zagadkę – tym bardziej, że czuła, iż siły nieczyste macza-



ły palce w tej kradzieży. To ostatnie zdanie było najbardziej martwiące, przypomniała sobie 
asasynka, skręcając z głównej drogi w stronę dzielnicy niewielkich kamieniczek. Z demonami 
nie ma żartów, o nie. Ale królowa Wiktoria miała jeszcze gorsze poczucie humoru.
 – Wiki, w co ty się wpakowałaś – westchnęła Maria Skłodowska, patrząc na zawieszo-
ny na tablicy ogłoszeń plakat z twarzą monarchini i informacją o jej zniknięciu. Asasynka 
zganiła się za nazywanie królowej „Wiki”, po czym ruszyła dalej. Zbliżał się zmrok, a ona mu-
siała dotrzeć jeszcze do tajnego sanktuarium jej stowarzyszenia. Rozpoznając znajomy symbol 
(tukan na welocypedzie 1), skręciła w prawo, w niewielki zaułek wciśnięty pomiędzy dwie 
malownicze kamieniczki. Kolejny symbol, kolejny skręt w prawo, potem w lewo; kamieniczki 
stawały się coraz mniej malownicze, a droga coraz bardziej błotnista. Prawo, lewo, przesko-
czenie nad zawalającymi drogę popękanymi beczkami. Podróż nie była łatwa, ale Maria ra-
dziła sobie bez problemu – suknię już i tak miała ubłoconą, a skradać się nie musiała; a zatem 
nic nie stało jej na przeszkodzie.
 Po pół godziny Maria dotarła 
do całkiem sporej, drewnianej rude-
ry. Pozabijane okna, przegniłe drew-
no, pajęczyny zawieszone pomiędzy 
nitkami innych, jeszcze starszych 
pajęczyn. Ale drzwi były zaskaku-
jąco mocne, a zamek świeżo naoli-
wiony. Maria sięgnęła do kieszeni po 
uniwersalny klucz jej stowarzyszenia 
(miał nawet breloczek z tukanem na 
welocypedzie!) i weszła do środka (ude-
rzając oczywiście walizką o framugę). 
W powietrzu pachniało stęchlizną – 
i świeżo naostrzonymi ostrzami. 
Londyńskie opiekunki sanktuarium 
wykonały swoją pracę, a teraz albo 
były pochowane po kątach i uważ-
nie obserwowały gościa, albo wyszły 
na zakupy – z asasynkami nigdy nie 
wiadomo, czy czają się gdzieś, czy 
jednak nigdzie ich nie ma.

 Maria Skłodowska wypakowała swoją walizkę na proste, ale całkiem eleganckie 
łóżko z sosnowego drewna. Z dostępnych w sanktuarium pomieszczeń wybrała niewielki pokój 
na poddaszu; po pierwsze, posiadał okno wychodzące wprost na Londyn i majaczący w tyle 
Pałac Buckingham, od którego planowała zacząć poszukiwania „Wiki”; po drugie, w malutkim 
pokoiku znajdowało się stosunkowo niewiele mebli, więc nie miała za bardzo o co się potykać 
i na co wpadać. W tym konkretnym pomieszczeniu znajdowało się też wysokie, kryształowe 
lustro, przed którym mogła się przebrać w swój asasyński strój i trenować catchphrase’y. Nie 
była w nich dobra, nie, toteż wolała je uprzednio przetestować przed lustrem, żeby być przy-
gotowaną, gdy już przyjdzie jej kogoś zabić.
 – Pora na RADykalną zmianę w twoim życiu! – zakrzyknęła, gestykulując niewiel-
kim, wygiętym sztyletem, idealnym do podrzynania gardeł, ale jej naukowe badania czekające 
w domu ewidentnie zaprzątały jej myśli. – Czyli śmierć! – dodała wyjaśnienie po chwili już 
mniej pewnym tonem i spojrzała krytycznie na siebie w lustrze. To nie było to. 



 – Gdyby tylko ktoś dał mi jakąś RADę... – westchnęła i usiadła na łóżku. Sięgnęła  
po swój pamiętnik. Wysypały się z niej listy od królowej Wiktorii, w tym i ten najważniejszy, 
ostatni, w którym monarchini prosiła Marię, by dołączyła do niej tak szybko, jak tylko zdoła. 
Młoda asasynka nie mogła odmówić dawnej nauczycielce i przyjaciółce. Spojrzała raz jeszcze 
na list, ale nie było żadnych dodatkowych poszlak lub podpowiedzi, gdzie królowej szukać. 
Gdzieś, gdzie są demony, pomyślała Maria i westchnęła. Cóż, najsensowniej było zacząć poszu-
kiwania od pałacu i odtworzyć kroki monarchini. Znając jej charakter, nie będzie to trudne – 
wystarczy iść tropem destrukcji. Maria była asasynką niezręczną, stąd też zostawiała po sobie 
liczne ślady. Wiktoria po prostu lubiła niszczyć.
 Zmotywowana treścią listu, Maria zerwała się z łóżka i stanęła ponownie przed  
lustrem, przybierając najgroźniejszy wyraz twarzy jaki mogła.
 – Włącz RADioodbiornik – dzisiejsza prognoza to twoja śmierć! – wróciła do ćwicze-
nia catchphrase’ów, wymachując dookoła głowy różnymi broniami i zahaczając okazjonalnie  
o ścianę lub łóżko. – Nie to, wciąż nie to... I czym jest radioodbiornik? Nieważne... A gdy-
by... Mam nadzieję, że jesteś POLONistą – i wiesz jak się piszę „Aaarghh”! Nie, nie, inne...  
RADujmy się! A nie, przecież chcę kogoś zabić. To ja się będę RADować, ale on? Nie, nie... 
Rozrzucę twoje flaki PO LONdynie? Trafne, miejsce się zgadza, ale trochę chyba zbyt obrazo-
we i brutalne...
 Maria Skłodowska wyjrzała przez okno. Zmrok zapadł. Wątłe światło księżyca  
przesuwało się po rozrzuconych po łóżku ostrzach i lufach pistoletów. Pora była ruszać na  
poszukiwania. „Wiki” czekała, a Maria miała duży zapas noży i różnej jakości  
catchphrase’ów, więc była gotowa na wszystko. 
 – Zatańczymy... POLONeza śmierci! – krzyknęła w końcu Maria, wychodząc z poko-
ju, potykając się i spadając ze schodów. Trzy salta później wylądowała na parterze budynku, 
zadowolona z siebie (miała też wrażenie, że z jednego z ciemnych kątów dosłyszała cichutkie 
oklaski). – Tak, POLONez śmierci jest dobry. Powinnam dostać Nobla z literatury – skwito-
wała, przechodząc przez główny hol, w którym wciąż kryły się (lub nie) opiekunki sanktu-
arium. – Albo jakiegoś Nobla w każdym razie.
 To powiedziawszy, Maria Skłodowska otworzyła drzwi i jeszcze raz spojrzała na  
Pałac Buckingham prześwitujący przez grubą warstwę dymu fabrycznego. Miała noże. Mia-
ła catchphrase’y. Teraz potrzebowała kogoś, na kim może je wykorzystać. Pokiwała głową,  
uderzyła ramieniem o framugę, zatoczyła się, zrobiła salto dla otuchy i ruszyła w noc.
 





GOD SAVE THE QUEEN

Kuba Rozpruwacz wypadł zza rogu i przywarł plecami do kamiennej ściany, ciężko 
dysząc. W ręku ściskał zakrwawiony nóż, który wytarł o rękaw fi oletowej marynar-
ki. Poprawił kapelusz, schował ostrze do pochwy, wziął głębszy oddech i wyjrzał zza 

rogu. Chyba zgubił pościg. Gęsta, londyńska mgła maskowała ślady i dźwięki, wypełniając 
swoją masą całość skrytych w mroku uliczek. Tylko gdzieś w oddali było słychać gwizdki 
funkcjonariuszy Scotland Yardu – stróże prawa mieli zwyczaj nawoływać się w ten sposób 
we mgle, w labiryncie uliczek, by wszyscy wiedzieli, gdzie się kierować. Ale odgłosy 
policyjnych gwizdków oddalały się coraz bardziej.
 Kuba uśmiechnął się pod nosem. Godzinę temu zapłacił jakiejś sierocie za bieganie 
po mieście i gwizdanie w taki sam gwizdek, by funkcjonariuszy zmylić. Urwis aż się rwał 
do wykonania zadania i opowiadał o wszystkich kryjówkach i tajnych przejściach, których 
Scotland Yard nie zna. Ha! Znalezienie seryjnego mordercy w londyńskiej mgle to wyzwanie. 
Znalezienie ulicznej sieroty? Coś niemożliwego. 
 Kuba żachnął się i splunął. „Seryjny morderca”. Taką łatkę mu przypisały gazety. 
I policja. I mieszkańcy Londynu. Nawet pewnie i niektóre zwierzęta domowe. Banda idiotów. 
 – Banda idiotów, nie zdająca sobie sprawy z tego, co czyha w ciemnościach – wark-
nął do siebie i pokręcił głową z zażenowaniem, po czym westchnął cicho. Trzeba było ruszać 
w dalszą drogę. Zdjął jeszcze kapelusz i przyjrzał mu się krytycznie – krew na marynarce 
to norma w tym fachu i się przyzwyczaił, ale krew – lub co gorsza wnętrzności! – na ka-
peluszu to już wstyd. Niechlujna robota to żadna robota, przypomniał sobie słowa swojego 
nauczyciela. Cóż. Ulica cała we krwi i wnętrznościach może i nie jest przesadnie „chlujnie” 
wykonaną robotą, przyznał Kuba w myślach, ruszając ostrożnie w dół brukowanej ulicy. 
Ale przynajmniej robota została wykonana.
 Kuba szedł chwilę uliczką, po czym w uprzednio wybranym miejscu obejrzał się 
przez ramię, czy ktoś za nim nie idzie, i złapał się rękoma góry ceglanego murku. Podcią-
gnął się bez wysiłku i pełen gracji zeskoczył z drugiej strony, przytrzymując dłonią kapelusz. 
Otrzepał ręce i ruszył dalej – taką samą, niemal identyczną co poprzednia, brukowaną, 
mroczną londyńską uliczką. Lubił je. Podobała mu się ta część Londynu. Mgła, bruk, 
kamienne ściany; bardzo klimatycznie. No i takie, a nie inne okoliczności przyrody 
znacznie ułatwiały mu pracę.
 Seryjny morderca szedł jeszcze chwilę ulicą. W pewnym momencie z mgły wychynął 
elegancki mężczyzna, ale na widok Kuby zauważalnie przyspieszył kroku. Większość osób 



tak reagowała na jego widok, obojętnie, czy jego marynarka była we krwi, czy nie. To też była 
część klimatu tego miejsca. Londyńczycy... Londyńczycy nie mieli tego CZEGOŚ, co miał 
Kuba i jego pobratymcy. Tego czegoś, co sprawia, że lubisz iść w środku nocy mroczną, wąską 
uliczką, i nie martwisz się ewentualnym spotkaniem z nieznajomym we mgle. 
 Oczywiście, Londyńczycy akurat POWINNI się martwić tym, co mogą spotkać we mgle, 
przyznał w myślach Kuba, skręcając za róg i wyglądając zza niego po chwili, by się upewnić, 
że minięty mężczyzna go na pewno nie śledzi. Londyn jest pełen demonów, które żerują na tej 
nieświadomej bandzie idiotów, kontynuował myśl Kuba i pokręcił głową. On i jego pobratym-
cy się już dawno pozbyli swoich demonów. A tutaj? Przybył pomóc, a nazywają go seryjnym 
mordercą. Mimo że zabija tylko sukkuby! Żadna z kobiet, które zabił, nie była człowiekiem! 
Ale czy ktokolwiek postanowił to sprawdzić? Czy Scotland Yard ma jakiegokolwiek demono-
loga w swoich szeregach? Oczywiście, że nie. Martwa kobieta to martwa kobieta. Mężczyzna, 
który ją zabił, zabił człowieka. Nie sukkuba, nie demona czy nocną marę. Człowieka. Ech.  
I jak tu być łowcą demonów?
 – A, szkoda gadać – żachnął się Kuba i szybkim susem wskoczył przez zniszczoną wi-
trynę do starego, opuszczonego sklepu z meblami. Potrzebował ustronnego miejsca i to było 
jak ulał. W dodatku posiadało meble, więc nawet było gdzie usiąść – luksus w jego zawodzie. 
Kuba ostatni raz wyjrzał na ulicę, by zobaczyć, czy ktoś go nie śledzi – nie śledził – i nastawił 
uszu, żeby usłyszeć gwizdki funkcjonariuszy Scotland Yardu – ale nic nie słyszał. Jakikolwiek 
pościg i zamieszanie zostały daleko w tyle.
 – Dobrze. Bardzo dobrze – pokiwał łowca demonów głową z zadowoleniem, po czym 
znalazł najmniej zniszczone krzesło, jakie leżało na ziemi, podniósł je i zasiadł wygodnie, 
zarzucając nogę na nogę. Wychylił się w tył i westchnął głośno, a jego zachrypnięty głos  
wypełnił całość niewielkiego pomieszczenia. Bardzo chciał uniknąć tego, co miało zaraz  
nastąpić, ale nie miał wyboru. Z cichym jękiem wyprostował się i sięgnął do wewnętrznej  
kieszeni marynarki, skąd wyciągnął niewielkie srebrne lusterko i krucyfiks. 
 Kuba Rozpruwacz westchnął jeszcze raz i podwinął lewy rękaw marynarki. Koszu-
la pod spodem była podarta, a spomiędzy jej skrawków przeświecał wytatuowany krzyż, 
identyczny co ten, który łowca demonów trzymał w ręku. Oba krzyże zaczęły pulsować  
delikatnym światłem, nie wystarczającym jednak, by rozświetlić mroki opuszczonego sklepu  
i tym samym zdradzić kryjówkę; oba krzyże wydawały też cichy, ledwo słyszalny szmer, który 
Kuba znał aż za dobrze. Chciałby móc wykonywać swoją pracę w spokoju, bez tej całej szopki.  
Ale nie, musi się codziennie meldować górze. 
 – A, diabli by to wszystko... – zaczął, ale na wszelki wypadek ugryzł się w język. Na  
srebrzystej tafli trzymanego w reku lustra zaczął się manifestować znajomy rozmazany kształt. 
– Wasza Ekscelencjo? – rzucił łowca demonów z udawanym szacunkiem. – Jesteście tam?
 Obraz na powierzchni lusterka w końcu ustabilizował się. Na Kubę patrzyła lekko 
skrzywiona twarz papieża Leona XIII.
 – Aaa, oto i mój ulubiony łowca demonów! Dobrze cię widzieć. Niech będzie pochwa-
lony... – zaczął papież, przymykając oczy.
 – Pochwalony, pochwalony – przerwał mu łowca demonów. – Ekscelencja wybaczy,  
ale nie mam za bardzo czasu na grzeczności.
 – Nawet na „grzeczności” względem... Niego? – papież udał zdziwienie, ale widać było  
w jego oczach, że i jemu nie zależy na grzecznościach. Leon XIII miał w oku złośliwy, lek-
ko pogardliwy błysk, i jeśli Kuba Rozpruwacz obawiał się czegoś, to właśnie tego błysku. 
Warto być osobą, która posiada ten błysk w oku; można się przyjaźnić z kimś takim, bo to  
bezpieczniejsze, niż bycie wrogiem takiej osoby. Ale jeśli to twój szef ma taki błysk w spojrzeniu,  
wystarczy nieraz jeden błąd i twoje dni są policzone...



 – Obawiam się, że nawet na takie. Mam nadzieje, że mi On 
wybaczy. Miłosierny jest, słyszałem.
 – Zależy dla kogo, zależy dla kogo. Jak sam już powinie-
neś dobrze wiedzieć – odpowiedział Leon XIII ze złośliwym 
uśmiechem, po czym jednak przybrał odrobinę przyjaźniejszy 
wyraz twarzy (nie „przyjazny” – „przyjaźniejszy”). – Jak ci poszły 
dzisiejsze łowy?
 –  Dorwałem jedną nocną marę, dwa sukkuby... – zaczął 
wymieniać Kuba.
 – Dooobrze, dooobrze – mruknął papież w odpowiedzi 
dosyć mrocznie; Leon XIII był zaskakująco mroczny, gdy się cieszył 
z czyjejś lub czegoś śmierci. – Coś jeszcze?
 – Może jeszcze chochlika...? – przyznał Kuba, drapiąc się 
w tył głowy, pod kapeluszem, – ale za nic w sumie nie wiem, w co 
rzuciłem nożem we mgle. Brzmiało jak chochlik. Albo Francuz.
 – Na jedno wychodzi w oczach Boga – zaśmiał się papież, 
a Kuba też sobie pozwolił na niewielki uśmiech. Niechęć do Fran-
cuzów była tą jedną rzeczą, którą lubił w urodzonym we Włoszech 
przełożonym. – Ważne, że świat jest bezpieczniejszym miejscem.
 – Tak. Cieszę się, że mogłem w tym pomóc. No, ale skoro 
już o tym mowa, to robota wre, więc... – zaczął Kuba, zbierając się 
do pożegnania, ale papież mu przerwał.
 – A jak cię ogólnie traktuje ten pogański Londyn?
 Kuba westchnął. Leon XIII robił to specjalnie, dla własnej 
uciechy. Taki złośliwy sposób karania grzesznika. A łowca demo-
nów nie miał wyboru, musiał to cierpliwie znosić.
 – Dobrze, dobrze, dziękuję. W sumie łatwiej się pracuje w Londynie niż w innych miej-
scach. Mgły dużo, sporo uliczek, jest gdzie się chować – Kuba zaczął niechętnie opowiadać; 
chociaż z drugiej strony dobrze tak czasem ryj do kogoś otworzyć, uznał. – Tylko debile mnie 
ganiają ciągle, bo nie odróżniają prostytutki od demona. Ale poza tym jest dobrze. 
 – Dooobrze, dooobrze – papież pokiwał głową. – Ale tak, opowieści o twoich, cóż, 
„przygodach”, dotarły aż do Watykanu. Naturalnie, nie zostałeś wybrany ze względu na swoją 
subtelność, ale skuteczność – przyznał papież, po czym dodał jeszcze już zimniejszym to-
nem. – Ale stałeś się dość znany, mój drogi.... „Kuba Rozkrawacz” – tak cię chyba nazywają, 
nieprawdaż?
 – Kuba Rozpruwacz – wycedził przez zęby łowca demonów. Chęć otworzenia do kogoś 
ryja opuściła go równie szybko, przyszła.
 – A, no tak! – ucieszył się sztucznie papież i zaklaskał. – Bo rozpruwasz osoby, nie 
rozkrawasz.
 – Demony. Nie osoby.
 – No tak, tak – przyznał papież. – Człowiekowi byś nigdy nie zrobił krzywdy...
 Łowca demonów zamilkł i przesunął językiem po przednich zębach. Złośliwość 
w oczach papieża zaświeciła nowym blaskiem. Zabijanie demonów miało być moją pokutą, 
pomyślał. A nie rozmowy z tym starym, złośliwym... Cóż. Kuba miał wiele różnych określeń 
na papieża. 
 Leon XIII zmarszczył brwi, prawdopodobnie domyślając się, o czym łowca demonów 
myśli (i co najmniej części z możliwych określeń, którymi jego rozmówca dysponował), ale 
Kuba postanowił uprzedzić jakąkolwiek wypowiedź.



 – Czy ta rozmowa do czegoś prowadzi, Ekscelencjo? – zapytał możliwie uprzejmie, 
udając, że zerka gdzieś ponad lusterkiem, w stronę ewentualnego zagrożenia. – Nie jestem, 
niestety, na wczasach i w każdej chwili tutejsza policja może wpaść na mój trop... – łowca de-
monów zawiesił głos i wbił w papieża znaczące spojrzenie.
 – No dobrze, dobrze, jak tam sobie chcesz – stwierdził papież, wzdychając  
teatralnie. – Ja tam lubię te nasze małe pogawędki.
 – Och, jak tylko będę miał chwilę, wasza Ekscelencjo, to chętnie zadzwonię poplotko-
wać.
 – A gdzie się teraz wybierasz? Czego mogę się spodziewać przy następnym raporcie?
 – Skradziono królowej Wiktorii klejnoty koronne. Ona zresztą też zapadła się pod 
ziemię. Według moich informacji wszystko wskazuje na działanie sił nieczystych – sama  
królowa, jak Ekscelencja na pewno pamięta, w przeszłości zasłynęła jako łowczyni demonów...
 – ...i asasynka. Pamiętam dobrze. I nie zapominajmy o tym mniej chlubnym fragmen-
cie jej życiorysu. Ale też rozumiem, czemu ty tak ją lubisz i skąd ten nagły szacunek w twoim 
głosie...
 Kuba powstrzymał się od komentarza. Przełknął ślinę i wziął głęboki oddech.
 – W każdym razie ruszam do Pałacu Buckingham, a stamtąd spróbuję podążyć jej  
tropem.
 – Dooobrze, dooobrze – papież pokiwał głową. – No, to chyba wszystko. 
 Łowca demonów uśmiechnął się kącikiem ust i już chciał zerwać połączenie, ale papież 
otworzył jeszcze usta, jak gdyby nagle przypomniał sobie o czymś.
 – Aaa i Vlad... – zaczął Leon XIII z tym samym błyskiem w oku, którego łowca demo-
nów nie mógł wytrzymać.
 – ...tak, Wasza Ekscelencjo? 
 – Niech Bóg będzie z tobą.
 Po tych słowach twarz papieża zniknęła z powierzchni lustra, a oba krzyże,  
i wytatuowany, i trzymany w ręku, zgasły. Znienawidzony szmer ustał.
 Vlad Tepes jęknął, westchnął, zawarczał i splunął (w tej kolejności), po czym schował 
w pod marynarką lustro i krzyż. Obsunął też rękaw, zasłaniając tatuaż. Był wściekły i wykoń-
czony po tej rozmowie. Ale jeszcze tylko parę lat ścigania demonów i jego grzechy zostaną 
odpokutowane... cóż, paręset lat... ale z perspektywy wieczności to niewiele, pocieszał się.
 Łowca demonów wstał z krzesła i rozprostował kości. Noc jeszcze młoda, a królowa się 
sama nie odnajdzie, pomyślał.
 – No i muszę coś zabić, żeby odreagować – dodał już na głos i wyskoczył przez znisz-
czoną witrynę sklepu z powrotem na brukowaną uliczkę...





ARTHUR CONAN NIE-BARBARZYŃCA

 

Arthur Conan Doyle zakłada podekscytowany ulubioną marynarkę. Królowa Wiktoria 
zaginęła, a teraz on, Arthur Conan Doyle, odnajdzie monarchinię i przeżyje histo-
rię rodem ze swoich opowiadań o Sherlocku Holmesie! Pff , Sherlock Holmes, myśli 

Arthur pogardliwie, zawiązując pod szyją muszkę. Chyba raczej Sherlock, eee... Frajer, do-
daje, lekko straciwszy rezon. Sernik Holmes. Śmierdziock Holmes. Śmierdziock Frajer. 
Tak go powinienem był nazwać, kontynuuje w myślach i patrzy krytycznie w lustro. 
Muszka jest zawiązana perfekcyjnie. Mogłaby być lepiej, jasne. Ale poza tym jest perfekcyjnie. 
 Przeklęty Sherlock Holmes. Wszyscy go kochają. Wyszło dopiero jedno opowiadanie 
o jego przygodach, a już fani ślą Arthurowi listy, pytania, sugestie; nawet, o zgrozo, bieliznę! 
Nieraz w podejrzanym stanie! I wszystko to Arthur ma przekazać genialnemu Sherlocko-
wi, tak jakby detektyw naprawdę istniał. Cóż, Arthur słyszał, że niektórzy ludzie wierzą we 
wszystko, co przeczytają – ale nigdy nie sądził, że to powiedzenie jest aż tak dosłowne!
 – Dobry Boże... – wzdycha Arthur, wyrywając się z zamyślenia. Marynarka założona, 
muszka zawiązana – pora na spodnie. Prawdziwy gentleman zawsze zakłada spodnie ostat-
nie!, powiedział kiedyś Arthur swojej pokojówce. Pokojówka nie przyszła następnego dnia do 
pracy. Mam ładne nogi. Nie mam czego się wstydzić, oznajmił potem kolegom na piwie, 
relacjonując to absurdalne (!) według niego wydarzenie. 
 Jego koledzy nie przyszli następnego dnia na piwo.
 I tak Arthur powoli zaczął się przyzwyczajać do życia we względnej samotności. 
Znalazł z czasem żonę, jasne, i kocha ją na tyle, na ile gentlemanowi wypada. Ale pragnie czegoś 
więcej. Pragnie uwielbienia innych ludzi. Obcych ludzi. Chce, żeby cały świat padł mu do stóp. 
Albo co najmniej zapytał: Hej, Arthur. Co tam u ciebie słychać? A świat jak milczał, tak wciąż 
milczy. Ze smutnym westchnięciem Arthur sięga po spodnie i naciąga je na nogi nogawka 
po nogawce (bo trudno inaczej). Trochę to ironiczne, myśli sobie, kiwając smutno głową. 
Napisał opowiadania o Sherlocku po to, by ludzie zwrócili na niego uwagę, ale ludzie, jak 
na ludzi przystało, zrobili coś zupełnie innego i całość uwagi oraz zachwytu skierowali 
w stronę fi kcyjnej postaci. Arthur w pewien sposób stał się pośrednikiem między 
Sherlockiem a jego fanami. A Arthur sam chce fanów.
 Arthur czuje, że na fanów zasługuje.
 Arthur zapina szelki i raz jeszcze patrzy na siebie krytycznie w lustrze.
 – Może być – stwierdza i testuje kilka poz. W każdej z nich jego strój wypada w porząd-
ku. Czasem nawet dobrze. Arthur kiwa zadowolony głową. Tak wyglądającego gentlemana 



to każdy pokocha!, myśli sobie i wykonuje szybki obrót wokół własnej osi. – Ta-daa! – wy-
krzykuje jeszcze dla podkreślenia ogólnego splendoru, jaki sobą prezentuje, zakłada buty 
i opuszcza swoją sypialnię.

 Artur dziarskim krokiem zbiega po schodach i wraca do rozmyślań o zaginionej 
królowej – i o czekającej go przygodzie! Mroczne uliczki Londynu, królowa w potrzebie, 
zagadka do rozwiązania! Tylko że zamiast jakichś głupich dedukcji i analiz, które robi 
Sherlock – Śmierdziock! – Arthur będzie przeżywał prawdziwe przygody! W końcu nie jest to 
głupawy świat literacki, a ten prawdziwy, pełen magii, demonów, podziemnych walk dzikich, 
mongolskich chomików oraz imprez rave’owych. I Arthur jest na to gotowy. Aż strzyże wąsem 
z podekscytowania, zeskakując z ostatniego stopnia, po czym szybkim krokiem przechodzi 
przez wyłożony zielonym dywanem hol i skręca w drzwi prowadzące do kuchni.
 Kuchnia Arthura Conana Doyle’a jest niewielka, ale przytulna. Drewniane szafk i, 
zawieszone jeszcze gdy Mama Doyle i Tata Doyle wprowadzili się do rodzinnego domu; 
garnuszki różnej wielkości i przeznaczenia; duża kolekcja drewnianych łyżek; masywna, 
ceramiczna, rustykalna misa, używana bardziej jako element dekoracyjny niż praktyczne 
naczynie. No i gigantyczna kolekcja książek kucharskich, pozostawionych przez świętej 
pamięci Babcię Doyle, a których to książek Rodzice Doyle nie wzięli, przeprowadzając się na 
wieś i zostawiając Arthurowi dom. Arthur sięga właśnie po jedną z nich. 
 Można by pomyśleć, że Arthurowi wcale nie jest tak spiesznie ku przygodzie, na którą 
się wybiera, ale w tym, co robi, jest metoda. Poszukiwacz przygód musi mieć energię na, cóż –  
poszukiwanie przygód. Energię daje jedzenie (no i sam Arthur jedzenie bardzo lubi). Jedzenie 
trzeba przygotować i jedzenie przygotowuje się w kuchni. Logiczne.
 – No i nie można przygotować dobrego jedzenia, samemu źle wyglądając – powta-
rza swoje ulubione porzekadło Arthur, raz jeszcze zerkając w lustro (tym razem niewielkie, 
zawieszone na ścianie naprzeciwko kuchennego pieca). Następnie otwiera jedną z ulubionych 
książek kucharskich Babci Doyle i wyszukuje potrzebny przepis.
 Arthur nigdy nie mógł spamiętać, jak się gotuje jaj-
ko na twardo. Ile minut? Czy minuty liczymy od zagoto-
wania wody, czy od momenty rozpoczęcia samego procesu 
podgrzewania jajka? Czy jajko może się rozgotować? Czy 
jajko może eksplodować? Tyle pytań! Na szczęście, po 
wielu, wielu latach, Arthur w końcu odnalazł w jednej 
z ksiąg przepis idealny – notabene, zakreślony przez Bab-
cię Doyle i ozdobiony niewielkimi, gustownymi, wymalo-
wanymi piórem serduszkami. Babcia Doyle to była..., myśli 
sobie Arthur, patrząc na te ozdoby i ciesząc się na samą myśl 
o nestorce rodu. Z całej rodziny to z nią identyfi kował 
się najbardziej i z nią czuł największą nić porozumienia. 
Babcia Doyle zaznaczyła nawet przy przepisie, 
że tak gotowane jajka nie eksplodują! 
 – Babcia Doyle to była... – powtarza Arthur na głos 
i zabiera się za gotowanie jajek.

 Dziesięć minut później Arthur odsuwa talerz i ociera 
chustką usta. 
 – Niezłe jaja... – stwierdza i wybucha gło-
śnym śmiechem. Każdego dnia powtarza ten żart 



i za każdym razem bawi go równie bardzo. Arthur wstawia talerz do zlewu, polewa  
go odrobinę wodą, ale zmywać nie zmywa – zmyje jak wróci z przygody. W końcu przygoda 
wzywa i wzywać wcale nie przestała w trakcie tego posiłku! Królowa jak była, tak wciąż jest 
zaginiona, w każdym razie zgodnie z posiadaną przez Arthura wiedzą. Ale teraz Arthur jest 
i pięknie ubrany, i najedzony, więc nic nie stoi mu na przeszkodzie, by wyruszyć w drogę  
i odnaleźć monarchinię.
 Arthur wychodzi z kuchni do podłużnego holu, rusza szybkim krokiem w stronę drzwi 
i kładzie rękę na klamce. 
 – Dobra. Podsumujmy wszystko jeszcze raz – zaczyna, opierając czoło o drzwi; jest 
trochę zestresowany – nigdy nie brał udziału w przygodzie! – Czego chcemy od tej przygody, 
Arthur?
 – Chcemy odnaleźć królową – odpowiada pisarz sam sobie.
 – Chcemy też walczyć z demonami i zobaczyć magię – dodaje Arthur. 
 – I chomiki walczące w podziemnych, nielegalnych walkach! – zakrzykuje z entuzja-
zmem, cóż, wciąż Arthur (nikt inny w tej rozmowie udziału nie bierze).
 – No i najważniejsze... chcemy pójść na IMPREZĘ RAVE’OWĄ!! – wykrzykuje osta-
tecznie pisarz z siłą obu – albo i wszystkich! – swoich głosów i przekręca zamek. 

 Arthur wypada z impetem ze swojego domu i zbiega po schodach, dziarski i pewny 
siebie. Po chwili zatrzymuje się i zawraca, wbiega z powrotem po schodach i zamyka drzwi – 
idzie na przygodę, ale planuje kiedyś tu powrócić. Nie chciałby zastać po powrocie w domu 
Pozera Doyle. Jest to jego najmniej ulubiony członek rodziny.
 Zamknąwszy drzwi, Arthur ponownie zbiega po schodach. Zbliża się zmrok, ale świa-
tło zachodzącego Słońca rozpływa się jeszcze po blaszanych dachach znajdującej się na hory-
zoncie dzielnicy fabrycznej. Szeroką, brukowaną ulicą, przy której stoi rodzinny dom Doyle 
(„Domle”), ostatni wóz dostawczy ucieka przed zbliżającą się wraz z wieczorem mgłą. Tu i tam 
kilka eleganckich par sunie do domów; część gentlemanów prowadzi pod rękę piękne damy, 
część dam prowadzi zataczających się, przystojnych gentlemanów. Grupki młodzieży śmie-
ją się i idą w niewiadomym kierunku, niepewne, co właściwie robiła młodzież wieczorami  
w XIX wieku. Może idą nad Tamizę patrzeć na zachód słońca?, myśli Arthur i rusza w dół ulicy 
dość niepewnie. Coś tu się nie zgadza. Nie tak miała wyglądać jego przygoda. Miała być pełna 
demonów i magii, i IMPREZ RAVE’OWYCH. Gdzie się to wszystko podziało? Albo i nie po-
działo – gdzie się to wszystko w ogóle znajdowało i znajduje? Arthur nie wychodzi za często  
z domu, na pewno nie w poszukiwaniu przygód. I teraz Arthur nie wie, gdzie iść.
 Arthur jest zagubiony.
 – Przepraszam bardzo – Arthur zaczepia eleganckiego mężczyznę w bordowym surdu-
cie (tak elegancki mężczyzna musi wiedzieć, gdzie jest przygoda!). – Czy wie pan może, gdzie 
znajdę królową Wiktorię?
 Mężczyzna spogląda na Arthur zdziwiony. Jakby nie patrzeć, królowa zaginęła, więc 
nie wiadomo, gdzie jest. Ale w takim razie jak Arthur ma ją odnaleźć, nie wiedząc, gdzie się 
monarchini znajduje?
 – Przygodowanie może być znacznie trudniejsze, niż się spodziewałem – stwierdza 
Arthur zaaferowany, zakładając ręce na biodra. 

 Parę godzin później Arthur opiera się zmartwiony o zieloną, uliczną latarnię. Właśnie 
zapłonęła, wraz z zapadnięciem zmroku, by choć trochę rozświetlić szarość londyńskiej nocy 
– biedny księżyc nie ma szans przebić się przez wypluwane z fabryk kłęby dymu. Przynaj-
mniej tej nocy mgła jest wyjątkowo spokojna i nie doścignęła jeszcze Arthura. Ale pisarz wie, 



że gdzieś w oddali nieodłączna mieszkanka Londynu czai się i czeka na odpowiedni moment, 
by zaatakować.
 W ciągu ostatnich paru godzin Arthur zapytał każdego, kogo spotkał, o to, gdzie jest 
królowa, gdzie jest magia, gdzie są podziemne walki mongolskich chomików. Nikt nie znał 
odpowiedzi na absolutnie żadne z tych pytań. W pewnym momencie Arthur zdał sobie spra-
wę, że nie wie właściwie, co robi. Pomyślał nawet, że może powinien wrócić do domu! Nigdzie 
magii i demonów. Po królowej ani śladu. Chomiki? Raptem parę szczurów, kryjących się jak 
wszyscy przed zapadającym zmrokiem. Rave’u nie ma. Co teraz?
 Arthur wzdycha i zmęczony odpycha się rękoma od latarni, żeby nadać sobie choć 
trochę impetu, ale nic to nie daje – pisarz zaczyna powoli sunąć brukowaną ulicą w kierun-
ku zbliżającej się mgły; przegrany i zrezygnowany, powłóczy nogami i kręci głową, patrząc  
w ziemię.
 – Gdzie jest królowa? – pyta wszechświata. Wszechświat milczy w odpowiedzi.
 – Gdzie są demony? I magia? – pyta, ale odzewu jak nie było, tak nie ma.
 – Gdzie nielegalne walki mongolskich chomików? – jęczy, ale odpowiada mu cisza.
 – No i... gdzie są imprezy rave’owe? – pyta w końcu, po czym nagle zatrzymuje się  
i marszczy brwi. – I czym właściwie są imprezy rave’owe? Czym jest rave?
 – Ty jesteś ravem, księżniczko – odpowiada mu nagle bezdomny, wyłaniając się z mgły.
 – Ja jestem ravem? – pyta zaskoczony Arthur. 
 – Tak – odpowiada bezdomny, patrząc pisarzowi głęboko w oczy i głaszcząc  
go wierzchem dłoni po policzku. – Jesteś ravem, księżniczko. Nigdy o tym nie zapominaj. 
 Po chwili bezdomny rozpływa się w pochłaniającej wszystko mgle, ale nie ma to zna-
czenia.
 – Jestem ravem... – powtarza Arthur parę razy, kiwając głową, nagle pełen energii. 
– Jestem ravem! – obwieszcza pisarz całemu światu, po czym pełen otuchy rusza ponownie 
w Londyn, gotów na wszystko. Bez problemu znajdzie królową! I/lub imprezę rave’ową!, bo 
gdzieś takowa musi być, skoro on sam jest ravem. Może zastanie takową w pałacu? On by  
zrobił imprezę rave’ową w pałacu. Ale też on jest ravem; czystym ravem i prawdziwym. Ale nie 
zaszkodzi zacząć od pałacu...





ALICJA O CZERWONYCH LIC(J)ACH

Królowa Wiktoria zaginęła. Alicja to wie. Alicja słyszy rzeczy. Jest już dorosłą kobie-
tą, w każdym razie metrykalnie, i stara się zachowywać poważnie, jak na dojrzałą 
osobę przystało. Idzie zatem brukowaną ulicą bardzo spokojnie, nie wskakując

w kałuże i nie podkradając ciast z okien, i równie spokojnie – albo i spokojniej! – nasłuchuje 
odgłosów świata. 
 Świat, w przeciwieństwie do upadających w lesie drzew, ma zwyczaj wydawać odgłosy 
nawet wówczas, gdy nikt nie słucha. Ale Alicja słucha i Alicja słyszy, i Alicja słyszy jedno: 
królowa zaginęła. Londyn panikuje. Alicja kiwa poważnie głową ze zrozumieniem. Inni prze-
chodnie odpowiadają kiwnięciami z tym samym zrozumieniem. Nić porozumienia powstaje 
między Alicją a innymi przechodniami. Więc tak to jest być dorosłym..., formuje się w głowie 
Alicji myśl, która jednak niemalże natychmiast umiera śmiercią gwałtowną: oto Alicja zauwa-
ża oposa.1 
 W Londynie nie ma zbyt wielu oposów, ale te, które zamieszkały w metropolii, wy-
tworzyły bardzo zgraną i zżytą komunę. Posiadają własne piekarnie, walutę, modę, nawet 
zraszacze ogrodowe. Wspomniana moda (podobnie zresztą jak i zraszacze ogrodowe) słynie w 
całym Londynie ze swojego szyku i splendoru. Ten konkretny opos przywdział oto elegancki 
melonik oraz ciemno-zielony surdut, spod którego nieśmiało wynurza się prosta, ale eleganc-
ka, szara kamizelka. Naturalnie, opos paraduje londyńską ulicą na czterech łapach, ale na 
każdej ma wypolerowany, czarny, skórzany trzewik z cholewką. Alicja patrzy zafascynowana.
 – Madame – wita się uprzejmie opos, uchylając melonika swoim zręcznym i wielofunk-
cyjnym ogonem, na którym widnieją dwa srebrne pierścienie oraz złoty sygnet, inkrustowany 
niewielkimi szmaragdami. 
 – Monsieur – odpowiada Alicja onieśmielona, dygając. Opos uśmiecha się, po czym, 
omijając kałużę, znika w dziurze w płocie.
 Podoba mi się bycie dorosłą, myśli sobie Alicja. I radzę sobie z tym chyba całkiem do-
brze! Też omijam kałuże, podobnie co ten uprzejmy, elegancki opos. I też myślałam o wejściu 
w akurat tę dziurę w płocie! To pomyślawszy, Alicja pada na ziemię i zaczyna sunąć gąsieni-
czym ruchem2  w kierunku dziury w płocie, nie omijając po drodze ani jednej kałuży...

1 Według najnowszych badań średnio co szósta myśl umiera z powodu oposa.

2 W społeczeństwie istnieje ogólne przyzwolenie na podążanie za oposami, ale jedynie w kwestiach logistyki i celu podróży, 
nie samej metodologii – podążanie za oposem na czworaka postrzegane jest jako prześmiewcze i wiąże się z ostracyzmem, niechęt-
nymi spojrzeniami wietrzących farsę szczurów oraz z brudnymi rękoma (co jest pewną niekonsekwentnością, gdy można być brud-



 Jak wszyscy wiemy, nie jest 
to pierwszy raz, gdy Alicja podążyła 
za eleganckim, ale uroczym ssakiem. 
Jest jednak gigantyczna różnica między 
królikiem a oposem. Przykładowo, jeden 
należy do rodziny zającowatych, a drugi 
do dydelfowatych. Jeden się zawsze gdzieś 
spieszy, drugi preferuje spacery. Jeden 
wybierze wakacje nad Morzem Śródziem-
nym, drugi woli skoczyć w Alpy na narty 
i szusować po świeżym puchu, a w porze 
lunchu popijać gorące kakao i patrzeć na przygięte śniegiem czubki majestatycznych sosen. 
No i jeden jest królikiem, a drugi oposem – jest to różnica najważniejsza i najbardziej zauwa-
żalna. I choć nie wypada oceniać książki po okładce, to można oceniać królika po króliku, 
a oposa po oposie; oposy zresztą same co rano patrzą w lustro, by potwierdzić, iż w rzeczy 
samej są oposami (oposy słyną ze swoich kryzysów tożsamości). I króliki, i oposy łączą jednak 
dwie rzeczy: zamiłowanie do eleganckich strojów oraz zwyczaj prowadzenia różnego wieku 
i maści dziewcząt na eleganckie podwieczorki.
 Alicja zawsze miała szczęście lub pecha do podwieczorków, ale też nigdy nie potrafi ła 
odróżnić tych dwóch zjawisk. Faktem jednak jest, że oto ponownie trafi a na podwieczorek, 
tym razem na podwórku usytuowanym między czterema uroczymi kamieniczkami, w której 
to jednej z nich zniknął jej zaznajomiony opos. Na samym środku podwórka rosną cztery 
szczupłe topole, a pomiędzy nimi stoi stół z czterema niepowyłamywanymi nogam – oraz 
czterema krzesłami. Przy stole siedzą trzy osoby, nie mniej, nie więcej, niemniej gdyby dołą-
czyła do nich Alicja, cztery osoby by się znajdowały na tym podwieczorku (nie mniej, ale i nie 
więcej); tyle osób by się znajdowało na tym podwieczorku, ile osób by tam było, a osoby byłyby 
cztery na tym podwieczorku między czterema szczupłymi topolami, pomiędzy którymi ktoś 
rozwiesił sznur z praniem oraz sznury kolejne już z wesołymi chorągiewkami, ale nikt nie wie, 
które jest które.
 Alicja podchodzi bliżej stolika, zachęcona uprzejmymi spojrzeniami i chorągiewkami 
lub praniem, i staje trochę na przeznaczonym dla niej miejscu, ale trochę jednak nie na nim, 
bo nie siada; kładzie jedynie ręce na oparciu jej niedoszłego krzesła i przechyla lekko głowę 
na bok. Będąc tą z czterech osób na podwieczorku, którą Alicja kojarzy najlepiej, przygląda się 
pozostałym trzem. Centralnie naprzeciwko niej siedzi uśmiechnięty mężczyzna w znoszonej, 
brązowej marynarce, którego uszy zdają się żyć własnym życiem i rwą się na wszystkie strony, 
za wyjątkiem strony samej głowy, do której przecież przynależą od lat.
 – Szalony Usznik, madame – przedstawia się mężczyzna, łapiąc się ręką za jedno ucho, 
by zmusić je do choć odrobiny posłuszeństwa. Poznawanie młodej damy w końcu zobowiązu-
je, zdaje się mówić jego spojrzenie, łypiące w stronę niesfornego ucha.
 Po prawej stronie Alicji siedzi biały jeleń w okularach; odsunięty trochę od stolika, 
z nogą zarzuconą na nogę, zdystansowany, ale dystyngowany pomimo swojej ewidentnej, 
jeleniej nagości. Alicja już na wstępie zauważyła trzecie oko znajdujące się na boku jelenia, ale 
uznaje, że nie wypada eleganckiej (dorosłej!) damie zwracać na to uwagę. Tym bardziej, jeśli 
nym w całości). Poruszanie się jak gąsienica jest z kolei postrzegane jako progresywne, ponieważ nikt o gąsienicach nie pamięta, a 
bez nich motyle byłyby tylko jednym z wielu urojonych konceptów malarzy, poetów i zakochanych, którzy to z jakichś przyczyn mają 
zwyczaj trzymać motyle w brzuchach 
 Z drugiej strony, gdzie indziej trzymać motyla?

Jest jednak gigantyczna różnica między 

nym, drugi woli skoczyć w Alpy na narty 



jeleń – wnioskując po niewielkich okularach w cienkiej oprawca – jest krótkowidzem.
 – Andrzej – przedstawia się jeleń i lekko skina głową. – I tak, zgadza się, posiadam trze-
cie oko umiejscowione w niezbyt praktycznym miejscu – wzdycha, choć Alicja nie spytała, bo 
nie wypada. – Mogłoby mieć sens, gdybym nie był krótkowidzem, oczywiście; widziałbym 
nadciągające z boku drapieżniki! – jeleń Andrzej pozwala sobie na odrobinę emocji, po czym 
znów markotnieje. – Ale nie widzę. Nikt nie produkuje okularów na jelenie boki. A co dopiero 
monokli!
 – Hańba! – wykrzykuje Szalony Usznik, a jeleń kiwa głową w podziękowaniu. 
 – Niestety, taki już los krótkowidza – podsumowuje zwierzę smutno.
 Szalony Usznik nachyla się poufnie w stronę Alicji, ale, jako że siedzi naprzeciwko 
jej, w rzeczywistości zawisa w dość niewygodnej pozycji ponad stołem, krawatem zahaczając  
o rozłożone na srebrnej paterze bajaderki. 
 – Andrzej jest nie tylko krótkowidzem, ale i ciemnowidzem – wyznaje Szalony Usznik 
szeptem, a jeleń, znajdujący się de facto bliżej Usznika niż Alicja, kiwa głową. – To jak jasno-
widz, ale nie widzi w przyszłości absolutnie nic!
 To powiedziawszy, Usznik opada z powrotem na swoje krzesło, poprawia krawat, 
ociera go z bajaderek i wskazuje na trzeciego mężczyznę przy stole, usadowionego na lewo  
od Alicji. 
 – A to Czajnik. Nazywamy go tak ponieważ ma czajnik zamiast głowy – wyjaśnia  
i wbija w Alicję uprzejme spojrzenie. – A pani, madame? Ja ma madame na imię, jeśli mogę 
spytać?
 – Nazywam się Alicja – przedstawia się Alicja z dygnięciem i zgodnie z prawdą.
 – To brzmi jak imię – przyznaje jeleń Andrzej, zaintrygowany.
 – Tak, to imię! – przytakuje Usznik, przyklaskując.
 – „Tak” to imię? – dziwi się jeleń.
 – Alicja to imię! 
 – Alicja?
 – Kto?
 – Alicja! – wykrzykuje jeleń Andrzej lekko poirytowany. – Alicja tu stoi.
 – Alicja usiądzie! – zakrzykuje Usznik i zapraszającym gestem wskazuje na krzesło 
przed Alicją.
 – Usiądzie się w sądzie – prycha jeleń. – Tutaj stoimy. Alicja stoi. 
 – My?
 – My też stoimy. Tak jak jeden, tak i nas sto, i my. Wszyscy stoimy.
 – No właśnie nie sądzę – zaczyna Alicja nieśmiało. Wedle jej wiedzy, wszyscy trzej 
mężczyźni przy stole siedzą.
 – Alicja nie siada, Alicja to madame, Alicja nie siada i nigdy nie sądzi, Alicja się gubi, 
lecz tylko, gdy błądzi – zaczyna recytować Usznik. – Alicja nie sądzi i nie jest sądzona, Alicja 
tu stoi, Alicja to ona – to powiedziawszy, wskazuje ręką na stojącą naprzeciwko niego dziew-
czynę.
 – Tak – potwierdza Alicja zgodnie z prawdą. Zgadza się. Jest Alicją.
 – Ja też potwierdzam! – wykrzykuje znajomy opos, wychylając się z niewielkiego okien-
ka jednej z kamienic.
 – Alicję potwierdza nam opos z okienka, okienko niewielkie, Alicja niewielka, lecz 
opos potwierdza – Alicja to ona, nieosądzona i nieposadzona.
 – Alicja usiądzie – nalega jeleń Andrzej uprzejmym tonem. – Alicja się posadzi wręcz!
 – Czy byłaś kiedyś rośliną, Alicjo? – podchwytuje myśl – czyjąś na pewno – Szalony 
Usznik. – Roślinę można posadzić!



 – W sadzie się sadzi, gdy się nasion zgromadzi – potakuje jeleń Andrzej.
 Alicja kręci smutno głową w odpowiedzi, lekko nawet zawstydzona.
 – Nigdy nie byłam rośliną. 
 – Och! – zakrzykuje zszokowany Szalony Usznik. – A czy próbowałaś, madame? – do-
pytuje się, sięgając po bajaderkę.
 – Jabłoń jest wyjątkowo prostym drzewem – oznajmia jeleń stanowczo, głosem nie 
znającym sprzeciwu.
 – Topola jest prostsza – sprzeciwia się natychmiast Usznik pomimo tonu towarzysza. – 
Spójrzcie, jakie te tu cztery są proste! – zakrzykuje następnie niewyraźnie, bo jego usta prócz 
słów wypełnia i bajaderka.
 – Topole mają jednak więcej głębi.
 – Wodorosty mają więcej głębi.
 – Zależy od tego, skąd wieje wiatr. Spróbuj być jabłonią, Alicjo – nalega jeleń An-
drzej. 
 Alicja kiwa powoli głową i wystawia ręce na boki jak gałęzie. 
 – Bravo! – zakrzykuje jeleń zachwycony. – Co za piękne gałęzie! Jakbym jabłoń widział. 
Ale w takim razie: teraz jabłka!
 Alicja wstrzymuje powietrze i nadyma policzki, a jej twarz robi się czerwona. 
 – Bravissimo! – zakrzykuj jeleń ponownie, bijąc brawo raciczkami. – Co za czerwone 
jabłuszko!
 – Och, dojrzała nam Alicja – wzdycha Usznik i ociera łzę wzruszenia.
 – Dzieci tak szybko dojrzewają – przyznaje jeleń Andrzej ciepło.
 Człowiek z czajnikiem zamiast głowy wypuszcza nagle z siebie chmurę pary z głośnym 
piskiem.
 – W Czajniku się zagotowało! – krzyczy Usznik z zachwytem. – Czy zostaniesz, Alicjo, 
na herbatkę?
 Alicja kręci powoli coraz bardziej czerwoną głową. Nie wypuści powietrza. Nigdy.  
W końcu ktoś nazwał ją dojrzałą. I to na głos! Jeśli dojrzali ludzie wyglądają jak jabłka, to  
będzie najdojrzalsza z nich wszystkich! To postanowiwszy, Alicja dyga elegancko, a jeleń Andrzej  
i Usznik kiwają głowami na pożegnanie. Czajnik również pochyla głowę i zaczyna rozlewać 
herbatę po całym stole, w tym i okazjonalnie do podstawionych przez towarzyszy filiżanek.
 Alicja odwraca się i kieruje się z powrotem w stronę dziury w płocie. Prawie 
zapomniała, że królowa czeka! Co prawda Alicja nie wie, czy królowa czeka akurat na nią,  
ale jeśli tak, to nie wypada młodej, dorosłej, dojrzałej (!) damie się spóźnić...





DUSZNOŚCI

 Najdroższa Susan,

jak zapewne pamiętasz, dwa lata temu umarłam. Zdarza się – mówią – wszyscy kiedyś umrą 
– ale póki umrzesz, nie zdajesz sobie sprawy, że umrzeć możesz – bo może akurat jesteś tą 
jedną osobą, której pisana jest nieśmiertelność? Byłoby to przekleństwem – ale przekleństwa są 
codziennością – wszystkich stworzeń. Jednak faktem jest, że umarłam – przestałam żyć – ode-
szłam – w zapomnienie.
 Cóż, jak to mówią: bywa – że człowiek – ze świata – wybywa. 
 Umieranie jest bardzo nietypowym uczuciem. Początkowo wszystko wokół ciebie powoli 
gaśnie – ale nim zdążysz tę zaistniałość zarejestrować – znajdujesz się w astralnej melasie, która 
otula cię ze wszystkich stron. Trudno to uczucie określić inaczej niż „astralna melasa” – szcze-
gólnie starając się uniknąć product placementu – i wspominania marek takich jak Nutella. Ale 
gdybym się tym nie przejmowała, powiedziałabym, że „astralna Nutella” jest równie dobrym 
porównaniem – chodzi o ogólne poczucie sunięcia przez słodką masę. To poczucie sunięcia nie 
męczy i nie wymaga – nie oczekuje nic od ciebie – i ty nie oczekujesz niczego od niego. Masa 
po prostu jest – ty jesteś w niej; zanurzona na wieki – tak trwałam – ja. Jednak z każdą chwilą 
słodkiego zanurzenia wspomnienia nas opuszczają, jedno po drugim – odpływają w zapomnie-
nie – jak i my – sami.
 Czy uwierzysz, najdroższa Susan, że to Ty wyciągnęłaś mnie z tej masy – melasy? Gdy 
poczułam, że wspomnienia Ciebie – wspomnienia nas – wspomnienia naszego życia – opusz-
czają mój umysł, chwyciłam je jak linę – by przyciągnąć je do mnie – nie pozwolić im uciec. Nie 
wiedziałam wówczas, że była to lina ratunkowa – zarzucona przez prawdziwy świat. Znikające 
z umysłu wspomnienia wracają tam, skąd przybyły – w życie – w prawdziwy świat – a my od-
pływamy w dal, w słodką ciemność zapomnienia; nie pamiętamy świata – świat posiada nasze 
wspomnienia – świat nas pamięta – świat chce odzyskać część siebie, która została w nas, gdy 
odeszliśmy. 
 Czy świat jest w tym samolubny – odbierając nam część siebie – czy to życie i tym samym 
my jesteśmy złodziejami, którzy świat okradają – z życia? Nie wiem. A może to astralna masa 
zmusza świat do odebrania nam wspomnień – może to ona je wypycha – zazdrosna – niechętna 
– wobec innego realium, zapełniającego nasze serce, gdy ona otacza nas ciepłem – i spokojem. 
Ale faktem jest, że wspomnienia uciekają – a wraz z tą ucieczką zapadamy się głębiej i głębiej 
w tę słodką, astralną melasę – Nutellę – lub tę dziwną (ale wciąż astralną) dwukolorową mie-



szankę, która była z grubsza po prostu słodka, a którą rodzice woleli kupować, bo jednak Nutella 
jest potwornie droga; no a melasa nie jest czekoladowa – i dzieci – małe harpie – narzekają.
 Wracając do tematu – najdroższa Susan – piękne wspomnienie Ciebie wracało do Ciebie 
– świat je odbierał mojej osobie – ale nie mogłam się z nim rozstać; chwyciłam się tego wspo-
mnienia, chwyciłam się NAS jak liny ratunkowej, tak jak uciekająca z wieży księżniczka chwyta 
się prześcieradła – tylko odwrotnie, bo sunęłam w górę – ale tak jak księżniczka uciekająca 
z wieży: zmierzałam w stronę prawdziwego świata. Wracałam wraz ze wspomnieniem Ciebie, 
wraz ze wspomnieniem nas, nie godząc się na utratę wspomnień – na utratę Ciebie – na utratę 
nas. I powróciłam. Powróciłam – do świata.
 Odrodzona? Narodzona? Re-narodzona? Choć całe moje życie wypełniały słowa – listy 
– rozmowy – to nie potrafi ę jak na złość znaleźć określenia na to uczucie – zjawisko. Wyobraź 
sobie, że zamykasz oczy, po czym nagle jesteś gdzie indziej; wyobraź sobie, że znajdowałaś się 
w cichym, zamkniętym pomieszczeniu, a po zamknięciu oczu nagle wiatr owiewa twoją twarz – 
zaczynasz słyszeć ptaki, śmiech dzieci – czujesz po nogami każde jedno źdźbło trawy.
 A teraz wyobraź sobie, że patrzysz w dół, i jednak wcale nie masz nóg, bo jesteś duchem.
 Troszkę szokłam, najdroższa Susan. Troszkę szokłam.
 
 Nieposiadanie nóg to bardzo dziwne uczucie, najdroższa Susan, ale też unoszenie się 
w powietrzu jest uczuciem jeszcze dziwniejszym; wiele osób nóg nie ma – znacznie mniej osób 
umie lewitować. Unoszenie się nad ziemią jest uczuciem ani przyjemnym, ani nieprzyjemnym 
– jest jak chodzenie – po prostu się dzieje. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad samym aktem cho-
dzenia? Co czują Twoje stopy, co czujesz Ty; co na to wszystko mrówki uciekające spod Twoich 
– pięknych, jak pamiętam – stóp? Podobnie jest z lewitowaniem – nie myślisz o tym – wcale; 
i tylko mrówki mają spokój i maszerują w sobie tylko znanym kierunku.
 Samo bycie duchem składa się z wielu takich nietypowych uczuć, ale przechodzi – prze-
latuje – się nad nimi do porządku dziennego – nad każdym – prócz jednego: czy pamiętasz 
– wiem, że pamiętasz – to uczucie, gdy wspinasz się na wzgórze, a potem, zmęczona, stajesz 
na jego czubku i słodki wiatr owiewa cię w całości – szasta delikatnie twoją suknią – muska 
po twarzy – czujesz się częścią natury – czujesz się częścią powietrza? Tak się czuje duch i jest 
to wszystko, co duch czuje. To i niemożliwą do zaspokojenia potrzebę zjedzenia rogalików 
z dżemem truskawkowym – ale taki już los każdego stworzenia – bytu – osoby; każdy ma potrze-
bę, której zaspokoić się nie da; tak jak biedak patrzy na posesję bogacza; tak jak deszcz marzy 
o byciu rzeką; tak jak kot patrzy na Słońce i pragnie je zrzucić na ziemię jak fi liżankę ze stołu; 
tak i duch pragnie tych przeklętych rogalików.
 Wiem, że nie przepadałaś nigdy za rogalikami z nadzieniem truskawkowym, najdroższa 
Susan. Tylko wiśnie – moja kochana Wisienko – Twój owoc ulubiony – Wisienko najdroższa. 
Czy gdybyś Ty została duchem – pra-
gnęłabyś rogalika z nadzieniem wiśnio-
wym? Czy może każdy duch pragnie 
tego samego smaku – może truskawki 
to smak życia – może rogaliki to życia 
sens? Nie wiem – gdy spotkam innego 
ducha, to zapytam – a może będziesz to 
Ty?
 Czy myślisz, najdroższa Susan, 
że gdy umrzesz, także zostaniesz du-
chem? Czy odnajdziesz mnie wówczas? 
Czy raczej zanurzysz się w słodkiej me-
chem? Czy odnajdziesz mnie wówczas? 



lasie, w astralnej Nutelli, i oddasz światu swoje wspomnienia, zapominając i mnie – i nas –  
i mnie raz jeszcze, tę nową mnie, czekającą tu na Ciebie? Czy może jednak chwycisz się tej liny, 
tej nitki, jaką są nasze uciekające wspomnienia, i pozwolisz kłębkowi, jakim jest świat, wciągnąć 
się z powrotem w życie – nieżycie – ale jednak trochę życie? Co wybierzesz? Los Ci zesłał życie ze 
mną – Los Ci zesłał życie beze mnie; gdy Los Ci ześle wybór – śmierć beze mnie – życie-nieżycie 
ze mną – co wybierzesz, najdroższa Susan? Rozmyślam o tym każdego dnia – czekając na mo-
ment – gdy będziesz musiała zdecydować; moment, gdy moje nieżycie nabierze sensu – lub cała 
nadzieja na sens zostanie mu odebrana.
 Naturalnie, błagam, nie myśl, najdroższa Susan, że życzę Ci śmierci; życzę Ci tylko szczę-
ścia i zdrowia, o czym mam nadzieję, że wiesz – ale jednocześnie marzę o tym, byś umarła jak 
najszybciej – i dołączyła do mnie. Mogłybyśmy być dwoma duchami, razem – my – tworzące 
nowe wspomnienia z nowego życia – nieżycia; bez ograniczeń świata, bez ograniczeń ciał fizycz-
nych; zamykałam się za życia w swoim ciele – ale zamknięte ciało, to duch otwarty – jestem 
teraz ciekawa świata – jestem świata spragniona. Będę na Ciebie czekać, z każdą wybijającą 
godziną pełniejsza nadziei, że  – wybacz raz jeszcze to słowo – umrzesz; z każdą wybijającą 
godziną Twoja śmierć – i moje szczęście – nasze szczęście – są coraz bliżej.
 Pamiętaj zatem, najdroższa Susan, że w śmierci, podobnie jak i w życiu, gdy zanurzasz 
się w Nutelli – wyrwij się z tego – wydostań – ucieknij. Bo choć zanurzenie się w Nutelli brzmi 
jak uczucie słodkie – cukrzyca to nie przelewki. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Mariuszek, syn 
sąsiadów, miał cukrzycę – strasznie słaba sytuacja. A w XIX-tym wieku nie ma jeszcze słodzika, 
więc życie pozbawione słodkości to wszystko, co mu pozostało! – a co to za życie.

 Powoli nadchodzi chwila, gdy list ten muszę zakończyć. Potwornie trudno się trzyma 
pióro i papier, będąc duchem – rzeczywiste przedmioty przelatują przez twoje dłonie – jak ka-
mień wpadający w wodę – jak kaczka sunąca majestatycznie przez powietrze – jak dobrze przy-
palona kiełbasa, która spada z patyka i wlatuje w ogień. Tylko że pióro i papier się nie spalają 
– jakby co – więc można je podnieść i pisać dalej. Ale pisząc trzeba się skupiać cały czas na fakcie 
trzymania – w ręku – danych przedmiotów; to z kolei nie pozwala skupić się do końca na pisa-
niu – na emocjach – na wspomnieniu Ciebie – i błędne koło trwa i trwa; mogę pisać do Ciebie  
i tracić możliwość pisania –  albo mogę pisać – i nie wiedzieć, co napisać chcę.
 W tych ostatnich akapitach pragnę zapytać Cię, najdroższa Susan, czy zastanawiałaś się 
od mojej śmierci  – odkąd Cię opuściłam – gdzie jestem? Cóż, zaskoczę Cię – pewnie się nie spo-
dziewałaś tego – ale jestem w Londynie. I to nie w tym w Arkansas – a w Anglii! Tak! Centrum 
kultury europejskiej, centrum industrialnego XIX-wieku – a ja w samym środku tego centrum, 
jak śliwka w schabie, zadowolona z siebie potwornie i, cóż – śliwka – słodziutka – jak może pa-
miętasz.
 Naturalnie, przybyłam tu częściowo dla Ciebie, najdroższa Susan – a częściowo dla mnie 
– a z matematycznego punktu widzenia, przybyłam tu – w sumie – w sumie Ciebie i mnie – dla 
nas. Wiem, jak bardzo kochasz królową Wiktorię, i wiem – naturalnie – jak bardzo ja sama 
kocham europejską kulturę. I oto jestem. Nigdy Atlantyku nie przepłynęłyśmy, choć marzyłyśmy 
o tym każdego dnia – nigdy nawet nie spojrzałyśmy na statek, w obawie, że żywioł nas porwie! – 
żywioł morza – żywioł przygody. Ale duch ma raczej wylane na takie rzeczy, najdroższa Susan. 
Duch ma wylane na wszystko: oceany, statki, pogodę – przeszkody jakiekolwiek. Świat fizycz-
ny nie ogranicza ducha – a ja, będąc duchem, przeleciałam nad Atlantykiem, będąc jednym  
z wiatrem – sunąc jak pingwin pod wodą – tylko że nad wodą – nad którą pingwiny sunąć nie 
potrafią – ale duch potrafi. Duchy są lepsze od pingwinów – pingwiny w porównaniu z duchami 
to zwykłe leszcze.
 Ha! Leszcz przecież też sunąć umie tylko pod wodą – jak na karpiowate przystało. I choć 



pingwin karpiowatym nie jest, pozostaje leszczem; tak jak każdy kwadrat jest prostokątem, ale 
nie każdy prostokąt jest kwadratem.
 Mam nadzieję, że nie zamotałam nadmiernie tego listu, i że wiesz, co miałam na myśli. 
Oto świat dał mi nową szansę na życie – nie-życie – i postanowiłam spełnić marzenia – wyjść  
w świat – w świat, którego wspomnienia wyrwały mnie z nutellowych zaświatów. Marzyłyśmy 
zawsze o podróży do Londynu – o zobaczeniu królowej Wiktorii – tak więc tu właśnie przyby-
łam – i tu będę wyczekiwać Twojej śmierci (w możliwie najbardziej pozytywnym tego znaczeniu 
– nie czekam na Twoją śmierć, najdroższa Susan – ale czekam na Twoje bycie martwą). I choć 
może brzmieć to upiornie – cóż, jestem upiorem – i mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli. 
 Na zakończenie tego listu powiem Ci jeszcze najdroższa Susan coś, co, na wstępie za-
znaczę, martwić Cię nie powinno – królowa Wiktoria, którą tak bardzo chciałabyś zobaczyć, 
zaginęła ze swojego pałacu. Tym samym zaraz po przybyciu do Londynu, Los postawił przede 
mną wyzwanie – tak jakby śmierć i ponowne odrodzenie nie były wyzwaniem wystarczającym! 
– ale nic to; każde wyzwanie to też szansa, by się wykazać – lub wyrazić – a ja będę mogła  
w ten sposób wyrazić moje uczucia – względem Ciebie. Odnajdę królową Wiktorię, najdroższa 
Susan – dla Ciebie – dla nas. Tak więc, gdy dołączysz do mnie w Londynie – będziesz mogła ją 
zobaczyć – a ja będę mogła zobaczyć – Ciebie. Raz jeszcze.
 Wyobraź to sobie, najdroższa Susan! Ty i ja – dwa duchy – serca dwa; będziemy mogły 
dostać się wszędzie – do pałacu Buckingham – do komnat królowej – nawet za jej parawan, jeśli 
tylko będziemy chciały, najdroższa Susan; będziemy mogły podglądać, jak królowa Wiktoria 
zmienia galoty, chichocząc jak małe dziewczynki – może wiek ducha się liczy na nowo – od jego 
śmierci? Może będziemy nastolatkami raz jeszcze? Już samo słowo „galoty” mnie bawi – a z Tobą 
– moja Wisienko – z nami – będzie mnie bawić jeszcze bardziej.
 Kończę już ten list, najdroższa Susan – wiedz, że nie mogę się Ciebie doczekać. Tymcza-
sem ruszam w stronę Pałacu Buckingham – szukać królowej. Życzę Ci zdrowia – a sobie szybkiej 
Twojej śmierci – i jeszcze szybszego Twojego odżycia,

Zawsze Twoja, 
Emily





LET THE BADDIES HIT THE FLORENCE

 ...a w roku 1860, 9 lipca, pierwsze pielęgniarki zaczęły swój trening pod okiem Florence 
Nightingale; już niedługo, wraz z zakończeniem nauki, będą nazywane „Nightingales” i wyru-
szą w różne strony świata, nieść ze sobą nowoczesną wiedzę oraz ulgę chorym i cierpiącym.
 Podobnie i w latach 1870-tych Nightingale była mentorką pierwszej współcześnie 
wytrenowanej amerykańskiej pielęgniarki, która następnie założyła kolejne szkoły w Stanach 
Zjednoczonych. Tym samym można uznać, że ta jedna, potężna kobieta zmieniła twarz pielę-
gniarstwa na zawsze. Mało kto jednak wie, że...

 Anka przekręciła stronę i ze zdziwieniem odkryła, że następne parę kartek było 
wyrwane. Dziewczyna zmarszczyła brwi, a ręką, którą dotychczas bawiła się burymi włosami, 
podrapała się po karku. Zaczęła szybko wertować opasły tom. Miała nadzieję, że brakujące 
strony może znajdują się gdzieś w środku albo że ktoś umieścił je na końcu, pod okładką, 
ale nie – wydartych fragmentów nigdzie nie było. Anka skrzywiła usta w niezadowoleniu. 
 – Barbarzyństwo – mruknęła i wstała od stolika. Przeciągnęła się, aż kości strzyknęły, 
zarzuciła na gołe ramiona i oliwkowy tank-top szarą narzutkę, po czym rozejrzała się dookoła. 
Biblioteka była pusta – dzwony na wieży ratusza zabiły przed chwilą na 17:45. Został raptem 
kwadrans do zamknięcia. A ona wciąż nie miała informacji, której potrzebowała! Anka po-
kręciła głową. Co robiła Florence Nightingale w latach 80-tych XIX wieku? A 90-tych?! Zde-
nerwowana, Anka szybkim i zdecydowanym – ale pełnym szacunku dla otoczenia – krokiem 
zaczęła przemierzać pierwsze piętro biblioteki. Po drodze poprawiła jeden z dywanów, który 
się zawinął; podniosła w czytelni zostawioną przez kogoś byle gdzie książkę i odłożyła ją na 
miejsce; leżącą na ziemi pustą plastikową butelkę zręcznym podbiciem i kopnięciem umieściła 
w koszu na śmieci, cały czas kręcąc głową w niezadowoleniu – ludzie naprawdę mieli zero sza-
cunku dla instytucji biblioteki. A Anka miała. Lubiła książki, ciszę i wiedzę. Relatywny brak 
ludzi. I książki (raz jeszcze, bo naprawdę je uwielbiała). A zatem biblioteka była jej ulubionym 
miejscem na świecie.
 Cóż – po lunaparku. I może sklepie z ręcznie robionymi, kolorowymi cukierkami. 
Ale, no, trudno książkom, ciszy i wiedzy wygrać z karuzelą z hipopotamami lub cukierkami 
w kształcie, cóż, również hipopotamów.
 – Kocham hipopotamy – wyszeptała Anka, a jej oczy rozbłysły światłem co najmniej 
jednej lub dwóch gwiazd, rozświetlając ciemne kąty biblioteki. Na szczęście nikogo już w bi-
bliotece nie było, więc nikt jej nie usłyszał. Prawdopodobnie gdyby nie była sama, to i tak nikt 
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by nic nie odpowiedział, bo jak zareagować na taką wypowiedź? – Hipopotamy są najsłodsze 
– dodała Anka stanowczo, kiwając głową (mimo że nikt nie zaprzeczył i nikt się nigdy nie 
odważył zaprzeczyć temu stwierdzeniu), po czym zaczęła pospiesznie – i po cichu – zbiegać  
po szerokich, pokrytych szarą wykładziną schodach prowadzących na parter. 
 
 – Halo? – zawołała niepewnie Anka (najciszej jak mogła). Nie było nikogo za bi-
blioteczną ladą, ponad którą był normalnie dokonywany akt wypożyczenia książki (jeden  
z ulubionych momentów dnia, jeśli chodzi o Ankę), ale w kanciapie mrugało światło przy-
sypiającej, zmęczonej długim dniem jarzeniówki. Anka spróbowała wyjrzeć ponad ladą  
w stronę pomieszczenia – może pani bibliotekarka przysnęła? Nie była już najmłodsza,  
chociaż ubierała się bardzo współcześnie; czerwone tenisówki, kończące się ponad kostką  
jeansy, zwykły, biały t-shirt z nadrukowanym mopsem – tylko że to wszystko łączyła z rudą 
trwałą ondulacją... no trudno było nie zwrócić na nią uwagi. Ale nie było jej w kanciapie – 
pomieszczenie było na tyle małe, że przy lekkim wychyleniu ponad ladą można było dostrzec 
kolana i tenisówki siedzącej w środku, popijającej herbatę osoby. 
 Anka odwróciła się i oparła o ladę. Ostatnie światło zimowego dnia wpadało przez 
wysokie okna starego budynku biblioteki, odbijając się od ekranów komputerów i pokrytych 
złotem wierzchów niektórych starszych książek. Stare spotyka nowe, pokiwała głową Anka, 
po czym zganiła się, zdając sobie sprawę z faktu, że nie była to zbyt oryginalna refleksja. Stare 
spotyka nowe wszędzie. Taka jest natura świata i pojawiania się nowości – zawsze trafiają one 
na coś starego, co mają zastąpić. Życie, wzruszyła ramionami Anka. Najważniejsze dla niej 
było wyczucie momentu, gdy pozłacane, stare książki pójdą w końcu całkowicie w odstawkę 
– i ona będzie mogła je zabrać do domu i patrzeć na nie, i głaskać je po pięknych, bogato zdo-
bionych okładkach. Anka pamiętała moment, gdy po raz pierwszy ktoś ją nazwał „bibliofilką”. 
Sądziła, że to jakieś obraźliwe określenie na dziwne zboczenie seksualne i pobiegła do szkolnej 
łazienki, gdzie przepłakała całą przerwę. Ale potem sięgnęła po słownik i zdała sobie sprawę 
z faktu, że pani Irena, nauczycielka polskiego, nie miała na myśli nic złego. Przynajmniej nie 
tym razem.
 No, ale pani Irena to ogólnie zupełnie inna historia. Anka nigdy nie zapomni, jak rzu-
ciła chodakiem w nauczyciela w-fu, a potem pogoniła go na drzewo (orzech włoski) jak pies 
wiewiórkę. Ten dorosły, napakowany facet zaczął następnie w panią Irenę rzucać niedojrzały-
mi orzechami, a...
 – HEJ! – usłyszała nagle za sobą Anka i aż podskoczyła, nieomal wypuszczając  
z ręki trzymaną książkę. Odwróciła się i zobaczyła przed sobą szeroką, uśmiechnięta twarz  
bibliotekarki, wystającą spod nieodłącznej rudej czupryny. – Hej, Anka – dodała już ciszej 
bibliotekarka, ale nadal znacznie za głośno zdaniem dziewczyny – nie mogła jednak zwrócić 
kobiecie uwagi. To ona rządziła w tym królestwie. No i była dla Anki idolką pod wieloma 
względami.
 – Dzień dobry – zaczęła Anka niepewnie (mimo że witały się już rano), onieśmielo-
na samą postacią bibliotekarki; szybko jednak przełknęła ślinę i wręczyła kobiecie książkę  
o Florence Nightingale. – Znalazłam książkę z wyrwanymi stronami! – oświadczyła  
zbulwersowana, po czym zaczerwieniła się nagle. – I jakby co to nie ja je wydarłam! Taka była!
 Bibliotekarka wzięła zaintrygowana książkę do ręki, pochyliła nad nią rudą głowę  
i poprawiła niewidzialne okulary.
 – Ciekawe...  zaczęła, po czym niemal natychmiast wbiła z powrotem wzrok w Ankę. – 
To wymaga dłuższej pogawędki, moja droga – oświadczyła, a Ance serce podeszło do gardła. 
– Zapraszam do mojego biura.



 – Herbatki? – zapytała pani bibliotekarka, wstawiając wodę. Anka nie nie odpowie-
działa. Siedziała zaczerwieniona na krześle, zestresowana jak nigdy. Czuła zbliżający się atak 
paniki, ale wstydziła się tak bardzo, że nie mogła nawet zacząć łapać szybkich oddechów, więc 
panika również się zestresowała i schowała gdzieś w głębi umysłu. Po chwili Anka przełknęła 
ślinę i wybąkała:
 – ...kiedy to naprawdę nie ja zniszczyłam tę książkę.
 Pani bibliotekarka odwróciła się, trzymając w ręku kubek z ubranym na zielono świą-
tecznym elfem, pomocnikiem Mikołaja, i uniosła zdziwiona brew.
 – Och, kochanie, ja to dobrze wiem! – wykrzyknęła przejęta. Anka spojrzała na nią 
zaskoczona. – Poprzez pogawędkę miałam na myśli rozmowę o tej książce – wyjaśniła bi-
bliotekarka z uśmiechem i zalała herbatę. – To ja wyrwałam te strony – dodała i podała Ance 
herbatę. 
 Dziewczyna nie wyciągnęła nawet rąk po kubek. Cały jej świat legł w gruzach.
 Pani bibliotekarka zniszczyła książkę. 
 Jej idolka zniszczyła to, co Anka kochała najbardziej.
 Na dodatek kubek ze skrzatem okazał się być jednym z tych żartobliwych kubków, 
gdzie wrzątek po chwili ujawnia resztę ilustracji, a resztą ilustracji skrzata okazał się być nie-
cenzuralny kształt, na widok którego Anka by się zawstydziła, gdyby nie była tak zszoko-
wana wszystkim innym, co się wydarzyło. Tak. 
Powiedzieć, że cały jej świat legł w gruzach, to 
za mało. Świat Anki legł w gruzach i płakał, 
i krwawił, a potem przejechał po nim walec, który 
eksplodował, a płomienie eksplozji raziły prądem 
i były trujące. I zrobione z kwasu. I radioaktyw-
ne, przez co świat dostał też nowotworu. A no-
wotwór miał nóż. I mówił pasywno-agresywne 
komentarze, i z każdą chwilą świat umierał też 
po trochu wewnątrz.
 Bibliotekarka uśmiechnęła się, jak-
by dobrze wiedziała, o czym Anka myśli. Po-
stawiła herbatę na stoliku obok dziewczy-
ny. Anka bardzo chciała nakrzyczeć na swoją 
mentorkę, ale czuła, że i nie potrafi łaby, i nie 
mogłaby. Bibliotekarka i tę myśl rozpoznała 
i pokiwała głową, poważniejąc. Bez sło-
wa sięgnęła pod swoją nieodłączną 
koszulkę z mopsem i wyciągnęła kilka 
zmiętych kartek. Podała je Ance, która, wciąż nie mogąc dojść do siebie, zaczęła je czytać 
w świetle słabej jarzeniówki.

 ...Florence Nightingale posiadała kilka sekretów. Przykładowo, żaden kronikarz nie 
wspomina o jej psie, Th e Machine, z którym założyła zespół muzyczny. Nightingale and the 
Machine grali w barach w całym XIX-wiecznym Londynie, a ich styl będący mieszanką burleski, 
muzyki folkowej i czegoś, co nazywali „rock’n’roll”, intrygował wszystkich w mieście (choć nikt 
nie wiedział, jak ich muzyka łączy się z kamieniami lub tym bardziej z turlaniem się). I jeśli ktoś 
sądzi, że połączenie pracy społecznej i bycia pielęgniarką z karierą muzyczną jest niemożliwe, 
to zje swoje majty z wrażenia, gdy dowie się, że Florence i jej wierny pies walczyli też ze złem.
 Tak. Florence Nightingale za dnia pracowała jako pielęgniarka i prowadziła wykłady; 
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wieczorami grała ze swoim psem w zespole (ona na gitarze elektryczno-parowej, pies na wokalu 
i tamburynie), a nocami to nietypowe, dynamiczne duo zakładało maski, obcisłe stroje z bieli-
zną na wierzchu – obraz szokujący w wiktoriańskim Londynie! szczególnie na psie! – i walczyli 
ze złem pod każdą jego postacią. Iluż super-złoczyńców, którzy grasowali po Londynie, poko-
nał ten duet! Żartowniś, Magento, Doktor Hekyll i Mr Jyde. Thanos Nigel Honeybun III, Pan  
Cylinder z Wąsem i Monoklem. Złe Drzwi Obrotowe... Syfilis-man... Ich sukcesów nie można by 
zliczyć na rękach nawet pięciu różnych osób – i to urodzonych z dodatkowymi palcami! Stąd też 
niesamowicie smutny jest los, który Florence spotkał. W czasie poszukiwań królowej Wiktorii  
w 1888 roku, i ona, i jej pies trafili na swojego odwiecznego wroga: Rudą Zabawkarkę-woman, 
jedną z najgroźniejszych super-złoczyńczyń. Zabawkarka zwyczajowo zwabiała swoje ofiary 
ofertą herbaty, a potem zamieniała je w różnego rodzaju zabawki i elementy gier – na wieki!...

 Anka uniosła głowę z niedowierzaniem, ale to słowo nie wystarcza, by opisać jej uczu-
cie. Anka wbiła wzrok w bibliotekarkę z „Że co?” wypowiadanym przez każdy atom ciała. 
Każdy. Jeden. Atom. Ale bibliotekarka w odpowiedzi jedynie delikatnie się uśmiechnęła i po-
kiwała rudą głową.
 – Są tacy wśród nas, kochanie, którzy uważają, że część wiedzy... część historii powinna 
zostać zapomniana. Przez społeczeństwo, ludzkość; z czasem i przez nas samych. Jak wyglą-
dałaby postać Florence Nightingale, gdyby wszyscy wiedzieli, że biegała po Londynie w majt-
kach założonych na wierzch ubrania? – bibliotekarka pokręciła głową. – Ważne jest nie to, co 
było, a to, co jest. Florence Nightingale zrobiła więcej dla świata niż większość ludzi. Ale ład, 
który zaprowadziła, jest kruchy. Musimy go pilnować – rozumiesz to, prawda, kochanie? – za-
pytała. Anka w odpowiedzi pokiwała głową bez słowa, po czym w końcu sięgnęła niepewnym 
ruchem po herbatę, która już dawno wystygła. Mimo to upiła łyk, żeby wspomóc wyschnięte 
gardło w mówieniu i zapytała:
 – Czyli Florence, będąc superbohaterką i badassem, po prostu zniknęła? Tak o, bez 
śladu? Nigdy nie uratowała królowej?
 – Może uratowała, może nie – wzruszyła ramionami bibliotekarka. – Moc Rudej  
Zabawkarki-woman była bardzo skomplikowana. Ale jakby nie patrzeć, królowa do pałacu 
wróciła. W sumie wiesz co... – bibliotekarka zawiesiła głos i odwróciła się w stronę zawieszo-
nej na ścianie starej półki. Kobieta stanęła na palcach i ściągnęła zakurzone pudełko z grą. 
Zdmuchnęła kusz, potrząsnęła pudełkiem i uśmiechnęła się z satysfakcją i nagłym błyskiem 
w oku, słysząc obijające się w środku pionki i kostki. – Możemy po prostu sprawdzić, czy  
Florence udało się uratować królową – oznajmiła z uśmiechem i otworzyła pudełko, popra-
wiając swoją rudą czuprynę...





INTO THE WILDE

Oscar Wilde, dziki i piękny poeta, siedzi melancholijnie w fotelu w swoim przepastnym 
salonie; prawą nogę zarzucił na prawy podłokietnik, większość ciała przerzucił ponad 
poręczą lewą, i tak trwa, co pewien czas wzdychając melancholijnie. Ze ścian patrzą 

na niego portrety pięknych ludzi, wszystkie zaintrygowane jego osobą, wszystkie próbujące 
dorównać mu w melancholii; wszystkie delikatnie zaczerwienione z powodu jego nagości. Na 
żadnej ze ścian jednak nie ma jego własnego portretu.
 – ***... – wzdycha Oscar, a jego westchnięcie jest tak delikatne i wysublimowane, że 
nie da się do niego przypisać żadnej onomatopei istniejącej w jakimkolwiek ludzkim języ-
ku; westchnięcie Oscara Wilde’a jest połączeniem dźwięków wydawanych przez opadający 
brokat, płonącą gwiazdę i rozkwitające pąki kwiatów. – ***... – powtarza Oscar i wbija 
spojrzenie we fragment sufi tu, którego jeszcze tego dnia nie analizował. Wygląda on iden-
tycznie, co pozostałe, ale Oscarowi to nie przeszkadza. Oscarowi nic nie przeszkadza. Nic go 
nie obchodzi. Oscar siedzi melancholijnie w fotelu i trwa, a świat i życie rozgrywają się wokół 
niego. Nawet ewentualny przeciąg omija nagie ciało Oscara, chude, ale piękne, skrzące się 
delikatnie w świetle rzucanym przez trzaskające płomienie kominka. Świat nie chce 
przeszkadzać Oscarowi w jego melancholijności. Raz jeden pewny siebie przedstawiciel świa-
ta zarzucił na nagiego poetę czerwony koc. Okrycie przeszło przez Oscara na wylot, jakby 
był niematerialny. Od tamtej pory nikt koca nie rusza, bo, jakby nie patrzeć, był wewnątrz 
nagiego Oscara i wszyscy się zgadzają, że jest to trochę dziwne.
 Ale faktem jest, że Oscar jest melancholijny i że nikt nie potrafi  mu w tym dorów-
nać. Jego melancholijność jest tak zauważalna i tak potężna, że niekiedy staje się obiektem 
fi zycznym i kładzie się Oscarowi na kolanach, i mruczy jak kot, i trwają tak razem, Oscar 
i jego melancholijność, na zmianę wzdychając i mrucząc. W takie dni służba poety wie, że nie 
należy go zaczepiać ani zagadywać w jakikolwiek sposób. I tak nie odpowie. Zjeść nic nie zje, 
pić nic nie wypije. A jest szansa, że spojrzy na służącego spojrzeniem tak melancholijnym, 
że biedak padnie na miejscu na kolana i zamieni się w krzak róży – salon Oscara nie zawiera 
innych kwiatów, niż donice z białymi i czerwonymi różami, które podobno szepczą cicho 
„Uciekaaaj...”, gdy ktoś próbuje je podlać. Stąd też krucho ze służbą u Oscara – mało kto chce 
pracować w warunkach, w których może zostać zamieniony w krzak róży. Dla samego poety 
nie brzmi to źle, ale też nigdy nie próbował zrozumieć ludzi jako takich. Próbował zrozumieć 
siebie. Próbował zrozumieć kwiaty. Próbował raz zrozumieć wodospad, ale go oblał zimną 
wodą, i od wówczas nie odzywa się do wodospadów. Ale ludzie? inni ludzie? ludzie na ulicach, 



w pracach i pochowani po domach? Oscar 
czasem powątpiewa, czy oni w ogóle istnieją 
i czy nie są tylko konstruktami literackimi, 
wykorzystywanymi przez co mniej zdolnych 
autorów.
 Tak, ze służbą u Oscara jest krucho, ale 
przez te wszystkie lata jedna osoba wytrzyma-
ła z nim i pozostała przy jego boku: Bertrand 
Baltazar, jego zaufany lokaj. Oscar w sumie nie 
wie, jak i kiedy Bertrand pojawił się u niego 
w służbie. Mógł go zatrudnić, nieświadomie, 
melancholijnym gestem. Mógł go minąć na uli-
cy i zaprosić do siebie, a potem zaraz po prze-
kroczeniu progu położyć się na ziemi i zacząć 
wzdychać. Nie, absurdalne, kręci głową Oscar. 
Nigdy jeszcze nie był na ulicy. Ale ma podej-
rzenia, że to tam kryją się ci wszyscy ludzie, 
o których tyle słyszał i czytał. Cóż, Bertrand 
jest zgodnie z wiedzą Oscara człowiekiem, 
więc pewnie wziął się w jego domu właśnie 
z ulicy. Ale czemu wszedł do środka, skoro 
Oscar go nie zaprosił?
 W sumie najbardziej prawdopo-
dobnym wyjaśnieniem jest to, że Ber-
trand po prostu wszedł do domu Oscara 
i już w nim został. Tak o. Sam kiedyś powiedział: „Otwarte było, to wszedłem”. Brzmia-
ło to prawdopodobnie – Oscar by drzwi nie zamknął. A może Bertrand sam sobie drzwi 
otworzył, bo były wyjątkowo piękne (grube, dębowe drewno i złote zdobienia)? Oscar 
widywał te drzwi z wewnątrz swojego domostwa i były naprawdę czymś. Raz nawet 
pomyślał o otworzeniu ich, ale gdy tylko jego ręka zbliżyła się do klamki, poeta opadł na 
kolana i położył się nagi i bezbronny, w pozycji embrionalnej, na swoim pięknym, czerwonym 
dywanie, rozciągającym się przez cały przestronny przedsionek. Bertrand znalazł go w tej 
pozycji i zaniósł na kanapę, i nucił potem Oscarowi przez całą noc piękne melodie do ucha, 
a rano przyniósł poecie jego ulubioną jajecznicę.
 – Czy te jajka są z wolnego wybiegu? – spytał Oscar.
 – Były z tak wolnego wybiegu, monsieur, że każda z kur udała się w podróż po 
Europie, brała udział w bankietach i pojedynkach, wdawała się w romanse, zarażała się 
i roznosiła syfi lis, a potem wróciła do swojego wybiegu, zdając sobie sprawę z tego, że żadna 
z tych czynności nie miała sensu, bo nic nigdy nie wypełni pustki w ich sercach – odpowie-
dział wówczas Bertrand, a Oscar nigdy nie słyszał piękniejszych słów – i nigdy nie jadł lepszej 
jajecznicy niż tamta.
 Bertrand jest jedynym i najlepszym służącym, który wytrzymał na służbie u Oscara. 
Wie dokładnie, kiedy go zostawić w spokoju, i wie, kiedy poświęcać mu całość swojej uwagi. 
Nie przejmuje się wieczną nagością poety, wręcz chwali jego piękne ciało w sposób równie ele-
gancki co szczery. Bertrand potrafi  nawet wytrzymać melancholijne spojrzenie i nie zmienić 
się w krzak róży – a następnego dnia przynosi Oscarowi nową doniczkę z rośliną w ramach 
przeprosin. Bertrand jest służącym idealnym. W przeciwieństwie do tych wszystkich innych...
 – ***... – wzdycha ponownie Oscar, wyrywając się tym samym ze wspominków. – Nie 



warto żyć przeszłością – stwierdza, kiwając głową i odrywając wzrok od fragmentu sufitu, 
który tak uważnie lustrował przez ostatnią godzinę. – Ale czy warto w ogóle żyć...? Co, Be-
trand? – pyta lokaja.
 Oscar czeka chwilę, po czym marszczy – niechętnie, ale jednak – brwi; mimika twarzy 
go męczy niemal równie bardzo, co każda inna czynność fizyczna – nawet zarzuconą na po-
ręcz fotela nogą nie kiwa, żeby się nie zmęczyć. Zaistniała sytuacja wymaga jednak tak żywej 
reakcji, jaką jest zmarszczenie brwi. Bertrand po raz pierwszy nie odpowiedział na zawołanie.
 – Bertrand? – powtarza zawołanie Oscar, nie podnosząc głosu, bo nie w sumie nie 
wie, jak to się robi; jego struny głosowe są zresztą prawie pewne, że nie da się podnieść głosu, 
zachowując jednocześnie melancholijny ton, a priorytety wokalne są tu jasne. – Zygmunt? 
– Oscar ryzykuje inne imię, na wypadek, gdyby w międzyczasie nieświadomie zatrudnił no-
wego lokaja, ale po chwili się żacha (znów gigantyczny wysiłek) – od pojawienia się Bertranda 
w życiu poety, to lokaj zatrudniał nowych służących. Czy Bertrand zatrudniłbym kogoś na 
swoje miejsce? Było to możliwe. Ale czy Bertrand nie zostałby i tak w służbie u Oscara, by 
podpowiadać mu, jak nowy lokaj ma na imię? Niemożliwe.
 – Absurd wręcz! – stwierdza Oscar, wciąż nie podnosząc głosu; wykrzyknięcie w jego 
wypowiedzi jest jedynie w domyśle. Faktem jednak pozostaje, że Bertrand nie reaguje na ciche 
nawoływanie poety, a nigdy jeszcze tak się nie wydarzyło. Sytuacja wymaga od Oscara dra-
stycznych decyzji, ale jest na nie gotowy.
 – Dla Bertranda – zagrzewa się Oscar i powolnie, z bólem i niemym jękiem, podnosi 
się z fotela. Palce jego dłoni wbijają się w miękką poręcz, stopy opadają na gruby, czerwony 
dywan, i skrywają się w nim niemal całkowicie. Skrzywione, wygięte, piękne nagie ciało po-
woli prostuje się, jak gdyby mitologiczny tytan, zmieniony przez bogów w górę, przebudził się 
po tysiącach lat, by raz jeszcze siać chaos i zamęt na powierzchni ziemi. Ale chaosu i zamętu 
nie będzie. Oscarowi nawet nie kręci się w głowie. Spodziewałby się tego po takim wysiłku, 
ale jego ciało jest chyba zbyt zszokowane znajdowaniem się w pozycji pionowej, by zareagować 
w naturalny sposób. A zatem Oscar stoi. Nagi i piękny, z bladą skórą opinającą się na wątłych 
mięśniach i żebrach. Jego świat przekręcił się o 90 stopni, ale Oscar powoli się przyzwyczaja. 
Poeta sięga po czerwony koc, który wciąż pod nim leżał, bo nikt nie odważył się go ruszyć, 
po czym zarzuca go sobie na ramiona. Tak otulony rusza w czeluści swojego domostwa. Jego 
lokaj musi gdzieś być. Szczególnie teraz, kiedy Oscar wstał na równe nogi po raz pierwszy od 
czasów niepamiętnych.

 Oscar sunie powoli korytarzami rozświetlonymi przez świecące ciepło naścienne 
lampy oliwne; prowadzony przez rozłożone wszędzie czerwone dywany, zagląda w każdy 
kąt swojego domostwa; tajemnicze pomieszczenia, których nigdy nie widział na oczy (siłow-
nia? niemal mitologiczna dla niego kuchnia?); schody, na które nigdy nie odważył się wspiąć  
w obawie, że pod wpływem samej grawitacji jego delikatne ciało się złamie jak młoda gałązka; 
strych, piwnica, oba miejsca pełne duchów przeszłości i pogubionych przez Oscara przez te 
wszystkie lata drobinek melancholii, które wyewoluowały w żywe, cielesne i niepodnoszące 
się z ziemi stworzenia... Ale nigdzie nie ma ani śladu Bertranda.
 Oscar w końcu staje naprzeciwko drzwi wejściowych, wzdycha ciężko i kręci głową, 
już nawet nieprzejęty wysiłkiem, do którego zmusza swoje ciało – i tak od paru godzin jest 
na nogach i krąży po domu. Dzień jest stracony. Pewnie i cały miesiąc, który będzie musiał 
teraz spędzić, leżąc w fotelu jeszcze intensywniej i bardziej melancholijnie niż zwykle. Ale 
cóż. Gwałtownym – jak na niego – ruchem zrzuca z ramion czerwony koc, który niemalże 
znika na tle pokrywającego przedsionek dywanu. Kolejne portrety, zdobiące ściany i tej części 
domu, patrzą na nagie ciało Oscara z przerażeniem w oczach. Co planuje zrobić ten dziki, 



piękny, nagi szaleniec? 
 Cóż. Oscar w sumie sam nie wie, co planuje zrobić. Stoi naprzeciwko dębowych drzwi, 
jak gdyby stał oko w oko ze swoim odwiecznym wrogiem, gotowy do pojedynku. Ale nie 
wie, co powinno się następnie wydarzyć. Na szczęście jego wzrok przykuwa znajdujący się 
na komódce niewielki, perfekcyjnie złożony kawałek papieru, na którym ktoś napisał piękną 
kaligrafią jego imię – a jeśli jakieś imię Oscara ciekawiło, to właśnie jego.
 Poeta sięga po kartkę, rozkłada ją i natychmiast rozpoznaje pismo Bertranda. Jest to 
list pożegnalny.

 Najdroższy monsieur. Przez wszystkie lata mojej służby niczego od monsieur nie chcia-
łem prócz jego szczęścia. Wachlowałem, gdy był gorąc; termoforek z pingwinem przynosiłem, 
gdy chłodne dni nastawały; a w dni, gdy temperatura była gdzieś tak pośrodku, żonglowałem 
pomarańczami, aby uwagę monsieur oderwać od niesprecyzowanych warunków pogodowych. 
Ale nadszedł w końcu dzień, gdy z miłości do monsieur muszę powiedzieć: dość.
 Nie może monsieur całe dnie leżeć w fotelu i melancholijnie patrzeć w sufit. Monsieur 
jest młody. Monsieur jest też nieśmiertelny. Ale monsieur nie żyje i nigdy nie żył. A dobry lokaj, 
to lokaj, który dba o życie swojego pana. Stąd też pozwoliłem sobie wynieść magiczny portret 
monsieur, który zapewnia mu nieśmiertelność, i ukryć go gdzieś w Londynie. Zwrócę go, gdy 
monsieur wyjdzie z domu i pójdzie żyć. Nie można być nieśmiertelnym, gdy się nigdy nie żyło.
 Niech monsieur spróbuje żyć. Jak człowiek. Chociaż raz. Dla mnie. 

 Żegnam, pełen nadziei,          
 BERTRAND BALTAZAR
 
 Parę godzin później, Oscar wysuwa się ze swojego domu, pełen podejrzliwości. Świat 
jest pełen dźwięków i widoków; światła i cieni; mieszających się w powietrzu, nieznanych po-
ecie zapachów ryb, marchew, dymu i innych aspektów życia. Oscar niepewnie wychodzi na 
częściowo skryty w cieniu wysokich topól chodnik i zagaduje mijającego go osobnika.
 – Przepraszam bardzo... człowieku – zaczyna tonem podejrzliwym i niepewnym, jak 
gdyby wciąż nie akceptował konceptu „ludzi”. – Co zwykle robią, cóż... ludzie? Tacy jak ty? 
 – Hmm... – zastanawia się mężczyzna, wbijając w Oscara zdziwione spojrzenie. –  No, 
na przykład, obecnie wszyscy w Londynie szukają królowej Wiktorii – odpowiada niepewnie.
 – Ach – kiwa głową poeta. – A zatem i ja poszukam królowej. Dla Bertranda.
 – A nie chciałby pan się najpierw ubrać? – pyta mężczyzna możliwie uprzejmie.
 Oscar patrzy w dół, na swoje nagie ciało, zakryte jedynie rzucanym przez  
topole cieniem.
 – Chciałbym – uznaje i zawraca w stronę domostwa. Ale zaraz po ubraniu się wyruszy 
w stronę Pałacu Buckingham szukać królowej. Albo przynajmniej położyć się na królewskiej 
sofie. Jeszcze nie zdecydował.





MASZ CI LOS

Lucky Long Tall Sally, piękna, niewidoma kobieta, sunie ulicą pełna gracji. Nie widzi, 
gdzie idzie, ale i tak nie posiada konkretnego celu. Sally zawsze sunie GDZIEŚ, jak dry-
fujący po morzu opuszczony statek – ocean steruje, wiatr popycha wprzód, a ostatni 

członek załogi trwa, sunie, spokojny o swój los, bo to Los o nim decyduje; co jest mu pisane, 
to się wydarzy. A Los zazwyczaj pisze sensowniejsze scenariusze niż ludzie. Wie to każdy, kto 
oglądał „Sharknado”. Albo któreś „Transformersy”. Albo i „Pszczółkę Maję”! Przecież pszczo-
ły nie potrafi ą mówić. I w jaki niby sposób pszczoła zaprzyjaźniła się z konikiem polnym? 
I czemu pająk gra na skrzypcach? Nie wiadomo. Los też nie wie. Ale Los jest zbyt zajęty pi-
saniem scenariusza życia Sally, by się przejmować „Pszczółką Mają”. Aczkolwiek, gdy tylko 
skończy z Sally, przyjdzie pora, by twórcy „Pszczółki Mai” też spotkali się ze swoim losem; 
nikt nie może go uniknąć.
 Ale Sally nigdy nie próbowała i nie próbuje uniknąć swojego losu. Los był zawsze dla 
niej dobry, choć urodziła się niewidoma. Piękna, wykształcona, zawsze najlepsza w „Mario 
Party”, mimo że niezbyt wie,  co w grze chodzi; potrafi  żonglować, zrobić świecę. No i nie po-
siada zbyt wielu potrzeb i nie ma zbyt wielu wymagań wobec świata rzeczywistego, co zawsze 
jest przyjemne – gdy człowiek nie chce zbyt wiele, nie może się nigdy zawieść. A świat jest 
pełen zawodów – Sally to wie. Może i Sally nie widzi, gdzie idzie, ale słyszy za to doskonale, 
co się dzieje wokół niej. Krzyki, płacze, narzekania; piłki lądujące za płotami, rozlane herbaty; 
za mało świeczek na torcie urodzinowym, bo mama zapomniała, ile Mariuszek ma lat. Świat 
jest pełen zawodów, Sally konstatuje i robi dłuższy krok ponad niewielką kałużą. Dwóch ele-
ganckich gentlemanów ustępuje jej drogi. Sally myśli o podzieleniu się z nimi żartem, że świat 
jest pełen „zawodów” – takich jak drukarz, sprzedawca itd., ale Los decyduje inaczej i Sally 
się nie odzywa. Może to i lepiej, kiwa głową. Nijak nie był to wartościowy żart. Cóż, w prze-
ciwieństwie do ludzi, Los wie, jak pisać historie i co w nich zawrzeć, a czego unikać. Kiepskie 
żarty słowne brzmią jak coś, czego warto unikać. Z drugiej strony... co jest podłużne i brzmi 
jak kura? 
 Rura. 
 Sally się uśmiecha delikatnie. Był to okropny żart. Ale bardzo ją bawi słowo „rura”. 
 Gdy człowiek nie wymaga zbyt wiele od świata i życia, bawią go i najmniejsze rzeczy.

 Sally sunie dalej ulicą, trafi ając na coraz więcej osób. Otaczające ją zapachy i głosy łączą 
się w jedną, ludzką mieszankę. Sally nie musi jej widzieć, żeby wiedzieć o niej wszystko; każdy 



głos, każdy zapach, wszystko to zdradza Sally sekrety o świecie. Sally dobrze wie, co się dzieje 
w Londynie. Wie, że królowa zaginęła; że grupki ludzi biegają szaleńczo w poszukiwaniach; 
Sally ciągle słyszy, jak ktoś wpada na szybę niesioną przez dwóch mężczyzn; komuś innemu 
śmieciarka nagle blokuje drogę. Sally sunie dalej, niewzruszona i nieruszana. Nikt i nic Sally 
nie tyka. I nie wynika to jedynie z faktu, że jest niewidoma, i ludzie uprzejmie ustępują jej 
drogi. Sally jest też do jakiegoś stopnia niewidoczna. Ludzie nie zauważają tego, czego widzieć 
nie chcą, a mało kto zwraca uwagę na niepełnosprawne osoby. A w przypadku Sally dochodzi 
do tego jeszcze jeden aspekt: sama Sally nie chce być widziana. Łącząc te wszystkie czynniki 
ze sobą, Sally jest ledwo zauważalna dla większości społeczeństwa; miga ludziom w kącikach 
oczu; czują zapach jej morelowo-cynamonowych perfum; zauważają, jak jej rude włosy deli-
katnie muskają ich po policzkach, gdy nagle postanawiają ustąpić drogi komuś, kogo de facto 
nie widzą. Ale po dziś dzień wszyscy ludzie, psy i koty czasem tak mają, że idą chodnikiem 
i nagle odrobinę skręcają w bok, właściwie nie wiedząc czemu, zadumani, zamyśleni; może to 
Sally ich mija, piękna, efemeryczna, eteryczna i nieruszana przez zewnętrzny świat?
 Może. Na razie jednak Sally sunie spokojnie londyńską ulicą. Nie tylko dźwięki i zapa-
chy opisują jej zmieniający się dookoła żyjący świat. Sally czuje każdy kamień brukowanej uli-
cy i każde pęknięcie płyty chodnikowej. Delikatna wilgoć unosząca się znad kałuży smaga ją 
po kostkach, dając jej do zrozumienia, że się tam znajduje i żeby uważała, bo może zamoczyć 
swoje eleganckie czarne trzewiki. Ewentualne błoto, w które mogłaby wejść, ostrzega Sally 
przed sobą niewinnym pluskiem taplającej się w nim żaby. Sally jest bezpieczna. Świat chce, 
by Sally była bezpieczna. Los nie pozwoli Sally skrzywdzić byle chodnikowi albo błotu; Sally 
ma przepiękną, ciemno-zieloną suknię, przyozdobioną tu i ówdzie niewielkimi cyrkoniami. 
Błoto nie ma prawa takowej zabrudzić. Nie w tej historii.
 To samo poczucie bezpieczeństwa 
tyczy się i kontaktów Sally z ludźmi, które 
czasem, nieczęsto, ale jednak się zdarza-
ją – nieraz Sally, nie widząc gdzie idzie, 
a po prostu sunąc przed siebie, trafi a 
nagle w sytuacje, w którym znajdować się 
nie powinna. Ale też ile razy ewentualny 
pies stanął w jej obronie, gdy nagły agresor 
i ją zauważył, i postanowił ją zaatakować w 
skrytym we mgle zaułku? Albo kot? Albo 
stado szczurów i oposów, spośród których 
niektóre – Sally mogłaby przysiąc – miały 
nawet malutkie zbroje i miecze? I też ile razy 
Sally niechcący trafi ła na uliczny gang, ale z dachu starej kamienicy spadało akurat tyle cegieł, 
ile było potrzebne, by powalić wszystkich jego członków? Nigdy mniej, nigdy więcej – zawsze 
spadało dokładnie tyle, ile cegieł Sally potrzebowała. Świat był i jest po stronie Sally. Świat jest 
po stronie Sally zawsze. A sama Sally czuje, że pomaga światu, mimowolnie zaprowadzając na 
ulicach porządek. Wraz ze swoim ewidentnym partnerem: Losem.

 Sally wciąż sunie ulicą. Świat wokół niej się zmienia, chodnik za chodnikiem, dzielnica 
za dzielnicą; eleganckie kamieniczki przechodzą w brudne drewniane baraki, po czym kolej-
ne kamieniczki wynurzają się spod ziemi, by zaistnieć Sally na drodze. Sally sunie. Gdzieś. 
Trudno wiedzieć, gdzie się idzie, gdy zdaje się na Los, ale Sally i tak nie ma konkretnego celu 
w sercu. Sunie zatem przed siebie i skręca tylko, gdy świat jej to zasugeruje delikatnym po-
dmuchem wiatru albo uprzejmym panem robotnikiem, który prosi, by ominęła prowadzone 



przed nią roboty drogowe, bo znajduje się tam wielka dziura, w której na dodatek znalezio-
no szkielet dinozaura, który zdaniem niektórych żyje. Sally wówczas skręca, owszem, ale nie 
przejmuje się ani informacją o dziurze, ani o dinozaurze. Jeśli Los chce, by Sally spotkała da-
nego dinozaura, pojawi się on jeszcze na jej drodze. Może zmasakruje mieszkańców Londynu, 
a może zmasakruje tylko jednego mieszkańca Londynu o imieniu Patryk; a może okaże się 
być wyjątkowo uprzejmym szkieletem dinozaura, który dodatkowo lubi dziergać szaliki? Jeśli 
Los tak zdecyduje, szkielet dinozaura podaruje Sally szalik w miniaturowe diplodoki, po czym 
Sally będzie sunąć dalej, przed siebie, bez celu, bez potrzeb – aczkolwiek nie bezrefleksyjnie. 
Sally wie, co się dzieje wokół niej. Sally analizuje świat. Sally czuje, że żyje. Może i nie jest to 
życie normalne – ale co jest normalne? Dziergające szaliki szkielety dinozaurów brzmią może 
nietypowo, ale wystarczy spojrzeć na dziobaka, by zdać sobie sprawę, że pojęcie „normalno-
ści” nie ma miejsca w tym świecie. Świat po prostu jest. Życie trwa. A Sally przez nie sunie 
pewna siebie, elegancka i zjawiskowa.  
 Naturalnie, życie Sally nie jest takie idealne i proste. Trudno znaleźć przyjaciół, jeśli 
Los zdecyduje inaczej. Trudno znaleźć miłość. Nawet jeśli Sally się z kimś umawia, to Los de-
cyduje, że na spotkanie nie trafia. Jeśli ktoś ma do niej zadzwonić, Sally nie ma telefonu. Jeśli 
ktoś wysyła jej pocztówkę, to nie wie gdzie – Sally nie ma adresu. Sally nie ma domu. Przez to 
wszystko Sally nie ma nikogo bliskiego. Z drugiej strony, nigdy nie poznała nikogo na tyle cie-
kawego, by chciała utrzymać z nim kontakt; w sumie Sally zawsze się cieszy, gdy na spotkanie 
nie dotrze. Może wówczas iść dalej. Może sunąć przed siebie. To jest to, co Sally lubi. I tak oto 
sunie przed siebie ulicami Londynu; niezmiennie; nieprzejęta. 
 Chociaż czasem Sally w sumie się przejmuje. Nie jakoś bardzo, ale jednak. Przejmuje 
się chociażby światem dookoła. Chciałaby móc na niego wpływać. Czuje, czuje gdzieś w środ-
ku, że powinna móc. Ale też czuje, że świat powinien toczyć się swoim torem, bo jej ingeren-
cji. Że tak został przez kogoś zaplanowany. Sally mogłaby go zmieniać, wpływać na jego całą 
historię, na jego samą esencję, ale nie taki był zamysł tego świata. Stąd też Sally zdaje się na 
Los – jeśli jest jej pisane, to zmieni świat. Jeśli nie – świat pozostanie, jakim jest. Czasem Sally 
zrobi porządek na ulicach, ale poza tym stara się nie ingerować. Jakby nie patrzeć, świat nie 
jest taki zły. Mógłby być gorszy. Drzewa mogłyby składać się z magmy, a dziobaki mogłyby 
być komunistami. Sally jest relatywnie zadowolona ze świata.
 Tak więc Sally nie narzeka na świat, chociaż może i nie jest najlepszym wyznacznikiem. 
Na jej drodze nie ma przeszkód, w jej życiu nie ma ludzi; sunie przed siebie sama i bezpieczna. 
Zupełnie jakby Los był zakochanym w Sally nastolatkiem, zazdrosnym o innych, ale chcącym 
dla niej jak najlepiej, zdaje sobie sprawę Sally i uśmiecha się pod piegowatym nosem. 
 – Może tak jest? – słyszy Sally nagle głos zza pleców; głos brzmi znajomo, chociaż Sally 
nie umie przypisać go do konkretnej osoby. – Może Los rzeczywiście jest zakochany i... i tro-
chę zazdrosny?
 Sally zatrzymuje się i odwraca, żeby stanąć twarzą w twarz z rozmówcą. Uśmiecha się 
delikatnie, ale promiennie; jej wygięte, subtelnie umalowane usta są jak miniaturowe słońce.
 – Słucham? – pyta Sally uprzejmie; jej głos jest cichy, ale głęboki, dobiegający jakby  
z zewnątrz; jakby to cały świat mówił za nią.
 – Pytałem... pytałem... czy mógłbym cię zaprosić na randkę, panno Sally? – odzywa się 
po chwili milczenia głos, lekko się jąkając.
 Twarz Sally przybiera ciepły, lekko rozbawiony wyraz; gdyby ktoś się przyjrzał, zauwa-
żyłby, jak trzy dodatkowe piegi pojawiają się na jej policzkach.
 – Bardzo chętnie – odpowiada Sally z uśmiechem. – Jeśli tylko Los na to pozwoli.
 Od strony jej rozmówcy dobiega niezadowolone zgrzytnięcie zębów.
 – Ja jestem Losem! – wykrzykuje po chwili. – To ja decyduję o ludzkim życiu i śmierci, 



to ja decyduję o przebiegu HISTORII! I to tej pisanej wielką literą! O wszystkich mniejszych 
historiach zresztą też – dodaje. – Ja zdecydowałem, że ktoś ukradł królowej Wiktorii klejnoty 
koronne – i to ja zdecydowałem, że królowa wyruszyła ich szukać! I ja zdecyduję, czy ktoś ją 
odnajdzie, czy nie! Piszę losy wszystkich żywych istot – wzdycha Los, po czym kontynuuje już 
spokojnym tonem. – Ale obojętnie, co napiszę tobie, panno Sally, zawsze wychodzi ci to na 
dobre. Tak jakbyś to ty mnie kontrolowała. Tak jakbym nie mógł ci napisać historii, której nie 
chciałabyś przeżyć. 
 Sally milczy w odpowiedzi, ale nie przestaje się uśmiechać. Delikatny wiatr smaga ją 
po twarzy; jej rude włosy i zielona suknia falują, ale poza tym świat zdaje się trwać w miej-
scu. Czas się zatrzymuje. Sally i Los rozmawiają na środku londyńskiej ulicy, ale Londyn już 
nie istnieje; nie ma ludzi, nie ma świata, nie ma czasu; tylko Sally i Los, naprzeciwko siebie; 
ona uśmiechnięta promiennie i trwająca bez słowa; on, nieśmiały, niepewny, wpatrujący się  
na zmianę w Sally i swoje stopy. 
 – Czy... czy mógłbym zatem zaprosić cię na randkę, panno Sally? – Los powtarza w 
końcu pytanie. – Czy chciałabyś pójść ze mną na przykład na muffinki?
 – Tak. Jeśli jest mi to pisane – odpowiada Sally ciepło.
 – Ale to ja decyduję, co jest ci pisane, panno Sally – jęczy Los niepewnie.
 Sally się uśmiecha, robi parę kroków wprzód i składa Losowi pocałunek na policzku.
 – To napisz mi... napisz nam jakąś ładną historię – prosi z uśmiechem.
 Po tych słowach świat powraca, nagle, szybko, jakby nigdy nie zniknął; londyńska ulica 
ożywa, zewsząd znów zaczynają dobiegać dźwięki i zapachy. Sally ponownie rusza przed sie-
bie. Ciekawe, co się wydarzy? Sally przypomina sobie, że rzeczywiście królowa zaginęła. Może 
Los zdecyduje, że Sally trafi do jej pałacu? Może Sally ją uratuje? A może Sally stawi się jednak 
na randce i spędzi miły wieczór, jedząc muffinki... Kto wie?





FANNY I STELLA, LUB JAK PRZESTAŁEM 
SIĘ MARTWIĆ I POKOCHAŁEM DUCHA

 Eksplozja.
 Strzał.
 Seria strzałów. Kolejna eksplozja. 
 Dużo, dużo demonicznych krzyków. I czarnej jak smoła krwi. I jeszcze krzyków.
 Dwa kolorowe kształty przeskoczyły ponad stołem, przewróciły go i schowały się za 
powstałą w ten sposób zasłoną. Th omas Ernest Boulton i Frederick William Park przywarli 
plecami do blatu stołu, dysząc ciężko, ale z uśmiechami na twarzach. Wyćwiczonymi ruchami 
zaczęli wymieniać magazynki w trzymanych w rękach obrotowych kuszach, uzupełniać poci-
ski w pistoletach i pobieżnie strzepywać z sukienek fragmenty rozstrzelanych demonów.
 – Twój nóż, Stella – przypomniał partnerowi Frederick, jednocześnie próbując dmuch-
nięciem doprowadzić do porządku wiecznie spadający na czoło loczek, po czym podał Th o-
masowi zakrwawiony, srebrny nóż, który pożyczył dziesięć minut wcześniej i który okazał się 
być bardzo praktyczny przy cięciu demonów.
 – Nie ma sprawy, babe – odpowiedział Th omas (Stella), chowając nóż w cholewce buta. 
– W sumie dobrze, że jednak nie założyłem tamtych szpilek – rzucił jeszcze i obsunął sukien-
kę tak, żeby zakryła buty; ukryta broń nie ma sensu, gdy jest widoczna, stąd też sukienki były 
wyjątkowo przydatne przy walkach z demonami.
 – Ale wyglądałbyś świetnie – westchnął Frederick, kończąc uzupełnianie pocisków. 
 – Fanny... rozmawialiśmy o tym. Co jest ważniejsze, wyglądanie dobrze czy wygoda?
 – Wyglądanie dobrze – stanowczo oznajmił Frederick (Fanny), po czym zerwał się 
z ziemi, obrócił i oddał serię strzałów w zbliżającą się grupę demonów. – Planujesz się przyłą-
czyć, Stella? – rzucił, jedną ręką trzymając kuszę, a drugą poprawiając wciąż ten sam złośliwy 
loczek.
 – Zawsze – odpowiedział partner i również podniósł się z ziemi, chociaż z pewnym 
stęknięciem – jego kusza była o wiele cięższa. – Zakryj oczy, babe – dodał i wystrzelił w głąb 
pomieszczenia granat błyskowo-hukowy.
 Błysnęło. 
 Huknęło. 
 Fanny jęknął, zasłaniając dłonią zaatakowane przez nagły rozbłysk światła oczy.
 – Następnym razem daj mi więcej niż pół sekundy! – krzyknął, mrugając intensywnie 
oczami i lekko się zataczając.



 – Nie bądź mazgajem i chodź – prychnął Stella i przeskoczył nad stołem. Ostatnie, 
ledwo żywe demony, słaniały się na nogach ogłuszone i oślepione. Stella oparł kuszę o ścianę 
i wyciągnął spomiędzy fałd swojej przepastnej, zielonej, sięgającej ziemi sukni gigantyczny 
miecz samurajski.
 – Katana? Naprawdę? – spytał Fanny, podchodząc bliżej i przecierając wciąż obolałe 
oczy. 
 Stella spojrzał na partnera i skrzywił usta w ironicznym uśmiechu.
 – Po prostu zazdrościsz, bo pod tą twoją obcisłą sukienką nic się nie zmieści – prychnął 
i zaczął dobijać demony.
 – Wygląd ponad wygodą! – zakrzyknął Fanny i również odstawił swoją kuszę, po czym 
wyciągnął nie wiadomo skąd dwa srebrne kastety i przyłączył się do masakrowania pozosta-
łości piekielnych zastępów.

 Piętnaście minut później Stella podniósł z ziemi dwa krzesła i postawił je przy jednym 
z mniej zniszczonych i pobrudzonych krwią stolików. Opadł ciężko na siedzenie.
 – Co podać? – zapytał Fanny, stawiając przed nim dwa piwa.
 – Siebie na złotym talerzu – odpowiedział Stella i klepnął partnera w pupę.
 – Ej ty! – krzyknął Fanny, czerwieniąc się i podskakując. – Pij lepiej piwo – dodał 
po chwili, poważniejąc. – Noc jeszcze młoda, a wyczyściliśmy dopiero parter.
 Stella pokiwał głową, sięgnął po kufel i wziął 
głęboki łyk. Rozejrzał się dookoła. Kiedyś musiał 
to być naprawdę ładny bar. Wysoki sufi t, zdobienia 
przypominające uproszczone, ale przyjemne dla oka 
art déco. Dużo stolików, przestrzeń do tańczenia, bar 
sięgający niemal od ściany do ściany. Gigantyczny, 
kryształowy żyrandol. A teraz co? Niegdyś eleganc-
ka tapeta w złoto-zielone pasy zwisała porwana ze 
ścian; meble połamane, wszystko w krwi, brudzie 
i pajęczynach. Z żyrandola zostało raptem parę 
kryształowych łańcuchów, a leżąca pod nimi 
sterta wyglądała jak smutny, kryształowy stalagmit, 
przypominający o dawnej świetności tego miejsca. 
Może gdyby chociaż trochę więcej światła wpadało 
przez zabite okna, sterta kryształów mogłaby za-
świecić raz jeszcze przez grubą warstwę kurzu. Ale 
nie, światło wkradało się do zrujnowanego baru 
nieśmiało, jakby i ono obawiało się drzemiącej 
w środku siły nieczystej i porozrzucanych tu i tam 
ludzkich, demonicznych i trudnych do zidentyfi -
kowania szkieletów.
 Fanny spojrzał na twarz Stelli, wiedząc do-
brze, o czym partner myśli.
 – Straszne, nie? Co demony robią z tym 
światem – rzucił lekko, niby od niechcenia, ale wiedział, że jego partner traktuje temat poważ-
nie. Wziął łyk piwa. – Ale zaraz to miejsce oczyścimy i będzie dobrze! – dodał pocieszająco, 
choć nie aż tak pewnym tonem, jak by chciał.
 Stella spojrzał na próbującego go pocieszyć partnera i uśmiechnął się. Zakłopotany 
Fanny był wyjątkowo uroczy. No i wyglądał świetnie w czerwonym.



 – Bardzo ci pasuje ta sukienka – westchnął Stella. – Aż trudno się skupić na zabijaniu 
demonów.
 – Czyli czerwony mi pasuje? – ucieszył się Fanny.
 – Tak. No i jest pod kolor oczu, bo wciąż masz je przekrwione po tamtym granacie 
błyskowym.
 – Oż ty! – krzyknął Fanny i chciał zamachnąć się na partnera, ale obaj usłyszeli nagle 
dźwięk dochodzący z piwnicy. Spojrzeli na siebie i kiwnęli bez słowa głowami. Wstali od stołu, 
dopili piwo, pocałowali się na szczęście i sięgnęli po kusze.

 Fanny i Stella zeszli po starych, kamiennych schodach w ciemność barowej piwnicy. 
 – Myślisz, że znajdziemy w tej piwniczce raczej demony czy wino? – zapytał szeptem 
Fanny, przywierając do ściany, gotowy, by wyjrzeć za róg, w odchodzący w lewo korytarz.
 – Nie czujesz siarki? – zapytał Stella.
 – Z taniego wina też czuję siarkę – zaśmiał się Fanny i wychylił się. Pusto. – Droga wol-
na – dodał szeptem i obaj ruszyli wzdłuż korytarza w stronę znajdujących się na jego końcu 
uchylonych drzwi. Przeświecało zza nich nieśmiałe, migoczące światło pojedynczej świecy. 
Ściany korytarza były kamienne i bardzo stare, pokryte zielonym, wilgotnym nalotem. 
 – O, a tobie to pasuje do sukienki – zauważył rozbawiony Fanny półszeptem.
 – Zamknij się, – mruknął Stella w odpowiedzi, po czym dodał na wszelki wypadek, – 
babe.
 – Sam się zamknij – odpowiedział Fanny i poprawił ręką niemożliwy do opanowania 
loczek, który wciąż mu spadał na czoło.
 – Ty się zamknij razy dwa – kontynuował Stella, przywierając do ściany obok drzwi  
i próbując zajrzeć w panującą w środku ciemność – nieśmiałe światło pojedynczej świeczki nie 
pozwalało odróżnić żadnych kształtów.
 – Ty się zamknij zawsze o jeden więcej niż ja! – krzyknął w odpowiedzi Fanny, po czym 
jednym mocnym kopnięciem swojego okutego metalem obcasa rozsadził nadgniłe drzwi  
i wbiegł do środka, ściskając w rękach swoją kuszę. Stella westchnął i pognał za towarzyszem. 
Obaj ustawili się wokół światła ustawionej na ziemi świeczki i lustrowali zalegającą po kątach 
ciemność. Pomieszczenie zdawało się być zupełnie puste, ale trudno było ocenić, jak daleko 
rozciągały się jego granice – świeczka starała się ze wszystkich sił, ale cienie były zbyt mocne, 
by mogła sięgnąć na dalej niż parę metrów. Stella i Fanny zaczęli krążyć ostrożnie wokół źró-
dła światła.
 – Stara piwniczka. Zero wina, pomimo zapachu siarki. Pojedyncza świeczka ustawiona 
na środku pomieszczenia... to wcale nie brzmi jak pułapka – zaczął ironicznie Fanny, odwra-
cając się w stronę partnera. – Swoją drogą, masz jeszcze kawałek demona z tyłu swojej sukien-
ki...
 Stella odwrócił się i nagłym ruchem uniósł kuszę na wysokość oka.
 – A ty masz kawałek demona za sobą! – krzyknął i oddał strzał w wynurzający się  
     z ciemności kształt.
 – Wpadliście w nasza pułapkę! – zaśmiał się demoniczny głos, rozlewając się po całym 
pomieszczeniu, jak gdyby to same cienie mówiły.
 – Nie! – odpowiedział Fanny, jedną ręką strzelając w wyskakującą z ciemności bestię, 
drugą poprawiając loczek, a zakończonym metalem obcasem dokonując lobotomii na kolej-
nym demonie. – To wy wpadliście w naszą!
 Po tej wymianie nastąpiły kolejne krzyki, strzały, wrzaski, błyski i wybuchy.
 A potem w ciemnej piwniczce zapanowała martwa cisza i nawet nieśmiała świeczka 
zgasła, zmęczona konfliktem i przemocą.



 Parę dni później Stella w milczeniu założył czarną suknię i kapelusz, wyszedł z domu, 
wsiadł do dorożki i cichym szeptem podał woźnicy cel podróży. Woźnica bez słowa pokiwał 
głową i smagnął konie batem. Zaczynało padać; ciężkie chmury pokrywały londyńskie niebo 
już od rana, gromadząc się i strasząc mieszkańców. Pomijając kilka pozbawionych alternatyw 
dorożek, ulice były puste.
 Po kilkunastu minutach jazdy Stella wysiadł z dorożki i bez unoszenia głowy wszedł 
przez wielką, żelazną bramę na teren cmentarza Brompton. Skręcił w prawo, w wąską dróż-
kę między grobami, podążając za śladami stóp wydeptanymi przez siebie samego w ciągu  
ostatnich dni. Jeden grób, drugi grób; przez załzawione oczy wszystkie zdawały się być jedną 
szarą masą; wszystkie za wyjątkiem drobnej mogiłki w nowszej części cmentarza, znajdującej 
się na szczycie niewielkiego, porośniętego trawą pagórka. „Słodka Fanny. Umarł, jak żył – 
świetnie wyglądając. Miejsce urodzenia: Transylwania. Miejsce śmierci: Londyn. 1846–1881”, 
głosił wygrawerowany w kamieniu napis. Stella otarł oczy; ciężkie krople deszczu bombardo-
wały jego czarny kapelusz; niedaleki grzmot i błysk pioruna rozdarły na chwilę niebiosa.
 – Czarny naprawdę nie jest twoim kolorem – usłyszał nagle Stella za sobą i odwrócił się 
gwałtownie, wyciągając spomiędzy fałd swojej sukni srebrny nóż. 
 – Bu! – krzyknął unoszący się w powietrzu, rozbawiony duch Fanny. 
 Stella padł na ziemię nieprzytomny.

 – Czyli planujesz mnie wkurzać nawet zza grobu? – zapytał Stella pół godziny później, 
przysiadając na niewielkiej, próchniejącej ławeczce, znajdującej się obok jednego z grobów. 
Trochę mu zajęło przystosowanie się do nowej sytuacji, ale w końcu nie takie rzeczy widział.
 – Dokładnie – odpowiedział Fanny, poprawiając dmuchnięciem swój loczek; nawet 
jako duch nie mógł dojść do ładu ze swoimi włosami. – Nie mogę cię przecież zostawić same-
go. Kto będzie wpadał w pułapki? Kto będzie ci mówił w połowie walki, jak dobrze twój tyłek 
wygląda? – dodał, mrugając okiem, po czym spoważniał i zapytał, – Tylko że...  W sumie co 
teraz robimy?
 Stella przygryzł umalowaną ciemną, zieloną szminką wargę, po czym oświadczył:
 – Dostałem awans. Po naszej ostatniej akcji jestem oficjalnie odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo rodziny królewskiej w przypadku ataku sił nieczystych. A wiesz jak bardzo królowa 
lubi uciekać z pałacu. Roboty z tym trochę będzie.
 – Czy możemy być zatem razem za to odpowiedzialni...? – zapytał Fanny z nadzieją.
 – No raczej. Jak mógłbym sobie poradzić bez mojego partnera i jego wpadania  
w pułapki? – uśmiechnął się Stella i złożył na policzku Fanny niewielki pocałunek. – O! – za-
krzyknął zaskoczony. – Jesteś bardziej materialny niż sądziłem.
 – Och, babe – uśmiechnął się Fanny, przyciągając nagle Stellę do siebie. – Nawet nie 
wiesz, jak materialny potrafię być...
 Niebo nad Londynem powoli zaczynało się rozpogadzać.


