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I.

Dźwięk był nagły, świdrujący. Brat Patrick poderwał gwałtownie głowę, zdając sobie 

sprawę z tego, że przysnął podczas czuwania. Przetarł oczy i spojrzał na monitory. Przesunął 

wzrokiem po tych, które odpowiadały za kamery wewnątrz budynku, ale nie znalazł niczego. 

Dopiero na ekranie odpowiedzialnym za drzwi wejściowe dostrzegł pulsujący komunikat o 

wpuszczeniu dwójki obcych do środka. Przepustka drugiego stopnia, głosił komunikat. Czyli 

żaden  z  braci,  dopowiedział  sobie  mnich.  Przełączył  jeden  z  monitorów  na  sterownie 

manualne, wybrał trzecią kamerę i ujrzał dwie postaci idące spokojnie głównym korytarzem. 

Kobieta  i  mężczyzna,  na  ile  mógł  stwierdzić  we  wszechobecnej  czerni.  Powinni  byli 

zamontować  czujniki  noktowizyjne  w  tych  kamerach,  pomyślał.  Podrapał  się  w  głowę, 

przetarł raz jeszcze zmęczone oczy i podniósł się z miejsca. Podszedł do drzwi i wyszedł na 

korytarz. 

Sylwetki  zbliżały  się  –  nie  musiał  ich  widzieć,  wystarczyło  słyszeć  ich  kroki  na 

posadzce. Sięgnął ku włącznikowi światła i po chwili jarzeniówki błysnęły krótko. Zgadza 

się, pomyślał, kobieta i mężczyzna. Ona w płaszczu, on w grubej kurtce. Kolejne błyśnięcie 

wolno nagrzewających się lamp i brat Patrick dostrzegł jej długie zgrabne nogi otulone w 

bawełniane spodnie. Dla takich nóg… 

Nie zdążył pomyśleć. Nim światło rozbłysło raz jeszcze, tym razem na stałe, i nim 

mnich zdążył  dokładniej przyjrzeć się parze nieznajomych, szczęknął pistolet plazmowy, a 

brat Patrick zwalił się na ziemię targany ostatnimi drgawkami. Z ust popłynęła mu różowawa 

piana, z lewego ucha wąska strużka krwi. 

Mężczyzna stanął nad trupem i przyjrzał się mu beznamiętnie.

– Plazma nie mogła uszkodzić karty?

 – Gdyby mogła, to bym nie strzelała. 

Mężczyzna pokiwał głową i pochylił się nad ciałem. Pospiesznie przeglądnął kieszenie 

mnicha,  później  przeszukał ciało.  W końcu przygryzł  wargi i  uśmiechnął się, gdy na szyi 

ofiary  znalazł  to  czego  szukał  –  miniaturową  kartę  z  mikroprocesorem.  Na  jej  wierzchu 

dostrzegł koło zębate przecięte czymś, co przypominało przekrzywiony żelazny krzyż. Zerwał 

kartę z cienkiego łańcuszka i podał towarzyszce. 

– Zastanawiało cię kiedyś, co znaczy ten ich cholerny symbol?



– Nie. Dlatego to ja rozkazuję, a nie ty. Idź do komputerów i oczyść mi drogę. Usuń 

też…

– Wiem, co mam robić – przerwał jej. – Nie zostanie żaden ślad.

Pokiwała  głową  i  ruszyła  przed  siebie  korytarzem.  Odczekała  przy  pierwszych 

drzwiach aż mężczyzna usadowi się na stanowisku i wprowadzi odpowiednie komendy. Po 

chwili  pneumatyka  zasyczała,  a drzwi odsunęły się usłużnie na bok. Weszła do ciemnego 

pomieszczenia, ale nie włączała światła. Im mniej śladów tym lepiej, pomyślała. I tak znała 

rozkład pomieszczeń na pamięć. 

Mężczyzna  rozsiadł się wygodnie przed komputerami  i  gdy tylko  zaznajomił  się z 

funkcjami  poszczególnych  ekranów,  zaczął  wystukiwać  komendy  na  prostym  czarnym 

pulpicie. Tragedia, pomyślał. Oaza wiedzy i nauki, a sprzęt mają przynajmniej sprzed dekady. 

Prychnął z irytacją, gdy system zapytał go o hasło, po czym wprowadził uniwersalny klucz 

dostępu, oczywiście przyjęty. Odblokował pierwsze drzwi, pozwalając kobiecie przejść dalej, 

po czym otworzył pozostałe trzy, które dzieliły ją od głównej sali. Przeszedł na drugi ekran i 

zaczął  usuwać  pliki  zapisu  wideo  z  kamer,  rejestr  wejść,  zapis  audio.  Kręcił  z 

niedowierzaniem  głową  usuwając  grube  megabajty  danych  nie  chronione  żadnymi 

zabezpieczeniami.  Gdyby  wiedział,  że  będzie  tak  łatwo,  przygotowałby  zawczasu  jakieś 

sfingowane nagrania i zabawił się czyimś kosztem.    

Kobieta w międzyczasie minęła kolejne dwa pomieszczenia i wsłuchana w stukanie 

swoich  obcasów  pośród  ogólnej  ciszy  stanęła  przed  zamkniętymi  drzwiami.  Niech  to, 

warknęła w duchu. Zamyśliłam się, głupia krowa. Czy to już te drzwi czy kolejne? Podeszła 

do następnych, ale nie znalazła niczego, co mogłoby jej pomóc. Solidne pneumatyczne drzwi 

z czytnikiem na kartę po prawej stronie. Wróciła do pierwszych wrót i przesunęła kartą po 

czujniku.  Na malutkim ekraniku  pojawił  się  czerwony komunikat:  PROŚBA O DOSTĘP 

ODRZUCONA. PROSZĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO POKOJU 131. Warknęła i odeszła na krok od 

drzwi. Wyszarpnęła zza paska komunikator i nacisnęła dwa przyciski. 

– Tak? – zapytał lekko zniekształcony głos mężczyzny ze stróżówki. 

– Nie zapomniałeś o czymś, kurwa?!

– Gówno. Twoja waga. Już wprowadzam – odparł przepraszającym tonem i ucichł na 

moment.  Słyszała  stukanie  palców  na  klawiaturze,  gdy  zmieniał  dane  brata  Patricka  – 

Gotowe. 

–  Dupek  –  mruknęła  pod  nosem  i  wyłączyła  komunikator.  Przeciągnęła  kartą  po 

czytniku  i  drzwi  otworzyły  się  ze  znajomym  syknięciem.  Przebiegła  wzrokiem  po 



dziesiątkach  biurek  zaopatrzonych  w oddzielne  terminale,  wszystkich  otoczonych  bladym 

niebieskawym światłem.   

– Biblioteka – wyszeptała i podeszła do następnych drzwi. Karta zadziałała i kobieta 

znalazła się w skromnej owalnej salce o metalowych ścianach imitujących obsydian. Podeszła 

do  jedynego  masywnego  terminalu  i  wcisnęła  złącze  komunikatora  do  wolnego  wejścia. 

Ekran zapalił się na zielono i poszczególne foldery zaczęły pojawiać się i znikać z prędkością 

przyprawiającą o ból głowy. W końcu jeden katalog pozostał otwarty, wprowadzony program 

samodzielnie usunął zabezpieczenia i wprowadził parę robaków, które miały odwrócić uwagę 

systemu. Później usunął jeszcze trochę losowych plików o niskim poziomie zabezpieczenia i 

przeszedł  do  najważniejszej  operacji.  Komputer  terminalu  zaczął  pykać,  jakby wszedł  na 

drugi  bieg,  a  na  ekranie  pojawił  się  szereg  13  cyfr.  Trzynaście  cyfr,  trzynaście  sztuk, 

pomyślała  kobieta.  Program podziałał  jeszcze przez kilka sekund wprowadzając cyfry we 

właściwe miejsca, po czym ekran zamrugał i zgasł. Kobieta wyjęła komunikator i podeszła do 

schowka w ścianie, który otworzył się z cichym szczęknięciem. Nie spieszyła się – pamiętała, 

żeby najpierw wyłączyć czujniki laserowe i odważniki magnetyczne. W końcu włożyła dłoń 

do  środka  i  wyciągnęła  układ  z  trzynastoma  kośćmi  pamięci.  Trzynaście  cyfr,  trzynaście 

sztuk, trzynaście kości pamięci. A jeśli wszystko pójdzie dobrze, trzynaście zer na koncie.     

Wyszła z pomieszczenia i ruszyła pewnie w drogę powrotną. Gdy znalazła się koło 

stanowiska komputerów skinęła tylko głową mężczyźnie, ten zaś skończył wstukiwać ostatnie 

komendy i dołączył do niej. Wyszli z budynku nie zamieniwszy ani słowa. 

Kilka  minut  później  drzwi  od  biblioteki  otworzyły  się  i  młody mnich  wyszedł  na 

korytarz rozglądając się bacznie w mroku i zastanawiając się czy kobieta, której  sylwetkę 

dostrzegł w drzwiach, kobieta, która miała w dłoni broń, czy ta kobieta już sobie poszła i w 

budynku wreszcie było bezpiecznie.  

II.

Gibbons milczał,  palił  papierosa za papierosem, przełączał  wentylator  raz na drugi 

stopień,  raz  znów  na  pierwszy  i  ciągle  wymownie  milczał.  Strząsał  popiół  ruchem 

nałogowego palacza, ale dało się poznać, że jest zdenerwowany. Hamilton zastanawiał się czy 

nie  powiedzieć  czegoś,  ale  zaraz  zaniechał  tej  myśli.  To  komisarz  musiał  pierwszy  się 

odezwać. On zaś musiał  czekać. Przeczesał włosy dłonią i po raz trzeci spojrzał na pusty 

plastikowy kubek.  Od biernego  palenia  zachciało  mu  się  pić,  ale  nie  śmiał  wyjść  zanim 

Gibbons nie podejmie jakiejś decyzji, nie śmiał też samemu wyciągnąć fajek i dołączyć do 

przełożonego. Czekał więc.     



Gdzieś  pomiędzy  zgaszeniem  czwartego  papierosa  i  zapaleniem  piątego,  Gibbons 

nacisnął  przycisk  interkomu,  urządzenie  zatrzeszczało  i  nim  ktokolwiek  odpowiedział, 

komisarz warknął:

– Olesen i Durfolt do mnie, byle migiem – spojrzał na Hamiltona i zaciągnął się fajką. 

Hamilton  odwrócił  wzrok i  przejrzał  się  w małym  lusterku  zawieszonym na  ścianie.  Był 

blady, czarne włosy miał w lekkim nieładzie, oczy przekrwione. Warga nieco opuchnięta, ale 

to kwestia jeszcze dnia, góra dwóch. 

– Mówisz, że twoim przełożonym był Stones? – zagadnął Gibbons.

– Tak, panie komisarzu.

– Formalista.

– Zdaje się, panie komisarzu. 

– Tutaj wszyscy mówią mi szefie.

– Rozumiem, panie komisarzu.

Gibbons pochylił się nad biurkiem i popatrzył na Hamiltona spod zmrużonych powiek. 

–  Wydaje  ci  się  pewnie,  Hamish,  że  skoro  cię  do  nas  przenieśli,  to  jesteś  jakiś 

zajebisty, co? Bohater? 

– W żadnym razie, panie komisarzu.

Gibbons opadł z powrotem na oprawiony w skórę fotel i sapnął wymownie. Zgasił 

fajkę i chwycił za kolejną, gdy rozległo się pukanie. 

–  Wejść!  –  ryknął,  a  Hamilton  zwrócił  twarz  w  stronę  drzwi.  Do  pokoju  weszła 

wysoka blondynka w spódnicy za kolana ukazującej zgrabne łydki i wysokie obcasy, a zaraz 

za nią grubawy mężczyzna w kwadratowych okularach i wytartej marynarce. Ona mogła mieć 

za trzydzieści dwa, trzy lata; on dobre dziesięć więcej. 

– Szefie – powitali Gibbonsa. Komisarz skinął głową i wskazał na Hamisha. 

– Peter Hamilton,  z trzeciego posterunku. Porucznik Ritchie  Olesen – tu skinął na 

kobietę  –  i  detektyw Robert  Durfolt.  Hamish będzie  z  wami  pracował  nad nową sprawą. 

Wdrożycie go w nasze procedury i pokażecie jak działamy.  Nie kłopocz się, Olesen, i nie 

kłóć, nie zmienię zdania. Poza tym – sarknął Gibbons – przy twoich obcasach, Olesen i twojej 

tuszy, Durfolt, przyda się wam ktoś od gonienia za przestępcami. 

Kobieta  popatrzyła  z  odrazą  na  Hamiltona,  szybko  rejestrując  zamszową  kurtkę, 

niebieskie dżinsy i białą koszulę rozpiętą pod szyją. 

– Przecież to jakaś tania wersja Policjantów z Miami… – zaczęła.

– No to się świetnie spasuje z twoim Melrose-kurwa-Place! – ryknął Gibbons – A 

teraz wynocha! Sprawa A-19. Dowiecie się wszystkiego na miejscu.  



Durfolt usunął się z drogi burzy w spódnicy i skinął na Petera. Wyszli z gabinetu i 

podeszli odebrać wezwanie z terminalu. 

– Mów mi Bob – rzekł Durfolt wstukując dane na klawiaturze. Z otworu wysunął się 

wąski pasek papieru, a mężczyzna podał go zaraz Hamiltonowi.

–  Pete  –  odparł  Hamish  i  zerknął  na  kartkę  ze  specyfikacją.  A-19,  włamanie, 

morderstwo, kradzież pierwszego stopnia, dzisiejsza data i adres w centrum San Corvo. Parę 

przecznic  od  komisariatu.  Pokiwał  głowę  i  wyciągnął  z  kieszeni  kurtki  paczkę 

Chesterfieldów.

– Palisz? – zapytał Durfolta.

– Zawsze.

– To weź sobie. Ja właśnie rzuciłem.

– Wiem – pokiwał głową Bob – Widok Gibbonsa na wszystkich tak działa.

– Gotowi? – warknęła Olesen zasuwając krzesło przy swoim biurku i zarzucając na 

ramiona  żakiet  od  Prady.  Hamiltonowi  przemknęło  przez  myśl,  że  gdyby  nie  była  tak 

wkurzona, pewnie uznałby ją za diabelnie atrakcyjną. Niech tam, i tak uważał ją za diabelnie 

atrakcyjną.

– Ma okres? – szeptem zapytał Durfolta.

– Jeśli tak, to przez 365 dni w roku.

– Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji?

– Dokładnie, Pete. Dokładnie. 

III.

Wysiedli z focusa należącego do Olesen i stanęli przed monumentalnym gmachem z 

białego kamienia. Parę metrów ponad wejściem widniał olbrzymi witraż przedstawiający koło 

zębate  z przekrzywionym żelaznym krzyżem wewnątrz.  Za godzinę,  gdy wzejdzie słońce, 

pomyślał  Hamilton,  to szkło, z pozoru dwukolorowe, zacznie mienić się mnóstwem barw. 

Konkretnie trzynastu barw, pomyślał. 

Przechodniów na ulicach  było  jeszcze  stosunkowo niewielu,  ale  wokół  wejścia  do 

budynku utworzył się mały tłumek ciekawskich. W San Corvo wieści szybko się roznoszą. 

Weszli  do środka,  rozcierając  zmarznięte  dłonie.  Znaleźli  się w prostym korytarzu 

wyłożonym  kamiennymi  płytkami,  o  jednolicie  pomalowanych  ścianach.  Jedynym 

urozmaiceniem były  drzwi  i  szyba  oddzielająca  stróżówkę  od  przejścia.  I  trup  leżący  na 

posadzce. 



Mężczyzna  w szarej  szacie  przewiązanej  czarnym sznurem wyszedł  ze stróżówki i 

pospieszył do nich. Po drodze zsunął gruby kaptur odsłaniając doświadczoną twarz i krótko 

przystrzyżoną siwą brodę. 

– Porucznik Olesen, detektywi Durfolt i Hamilton, bardzo mi miło – powitał ich. – 

Nazywam się brat Roderick. Rozmawiałem przed chwilą z komisarzem Gibbonsem i mówił, 

że jesteście w drodze. Dziękuję, że tak szybko zareagowaliście. 

Olesen zbyła go skinieniem głowy i podeszła do ciała. Leżący mężczyzna był niewiele 

młodszy niż ich rozmówca. Szatę na piersi miał przepaloną, a twarz wykrzywioną grymasem 

bólu. Wokół ust pozostała mu różowawa obwódka zakrzepłej krwi.  

– Kazałem niczego nie ruszać – dodał mnich. – Wszystko jest… Proszę mi po prostu 

powiedzieć, kiedy będziemy mogli się nim zająć.

Kobieta skinęła raz jeszcze głową i rzuciła:

– Hamilton, notuj. Śmierć w skutek trafienia z broni plazmowej niedużego kalibru. 

Czas zgonu około 3:00, 3:30. Brak śladów… – uniosła wzrok na mężczyznę i zapytała:

– Czemu nic nie piszesz?

– Właśnie chciałem… obawiam się, że zapomniałem długopisu, pani porucznik.

Olesen pokręciła głową i rzuciła mu swój z kieszeni żakietu. Przeniosła wzrok na brata 

Rodericka. 

– Co on tu robił o tej porze?

–  Klasztor  jest  organizacją  pół  państwową,  pół  kościelną.  Musimy rozliczać  się  z 

funduszy. Dlatego nie zatrudniamy stróżów, tylko poszczególni bracia pełnią tę funkcję na 

zmiany. 

– Do której… – zawahała się i spojrzała na trupa.

– Brat Patrick – podpowiedział mnich. 

– Do której brat Patrick miał pełnić swoją wartę?

– Nazywamy to czuwaniem. Do wpół do siódmej,  aż pozostali  mnisi  przybędą do 

klasztoru. 

– Czemu ich dzisiaj nie ma?

– Nie wszyscy pojawiają się każdego dnia. Część z nas ma inne obowiązki, niektórzy 

nawet stałą pracę. Odwołałem większość, żeby nie zatarli śladów. Jestem ja, jako przełożony 

brata Patricka i jeszcze dwaj inni. 

– Dobrze. Durfolt sprawdź stróżówkę. Jeśli ktoś dostał się w nocy do klasztoru, jego 

przepustka  powinna  być  w  rejestrze.  Prawda?  –  zwróciła  się  do  brata  Rodericka,  który 



natychmiast przytaknął. – Dobrze. Hamilton, za mną. Tylko nie zniszcz niczego. Prowadźcie 

dalej. 

Brat Roderick skinął głową i podszedł do drzwi wiodących w głąb budynku. Hamilton 

zlustrował korytarz i ruszył za Olesen, gdy podwoje odsunęły się z sykiem.  

–  Według komputera,  przestępstwo zgłoszono niecałą  godzinę  po zabójstwie  brata 

Patricka. Jak to możliwe? – spytała kobieta. 

– Czasami udzielamy pozwolenia niektórym mnichom na korzystanie z biblioteki w 

godzinach nocnych. Jeden z naszych młodszych uczniów był tu w czasie… tych wydarzeń. 

Olesen natychmiast przystanęła i chwyciła mężczyznę za ramię.

– Mamy świadka?! Czy jest tutaj?

– Obawiam się, że jest w tej chwili nieuchwytny. Niewiele widział. Tylko sylwetkę 

kobiety.  Schował się,  gdy grasowała po budynku i wyszedł  z ukrycia  w jakiś czas po jej 

odejściu. 

– Czemu nie zawiadomił nikogo? Czemu nie wezwał pomocy?

– Komunikatory i telefony są zabronione w klasztorze. 

– A komputery w bibliotece? 

– Są podłączone tylko do naszej bazy danych. Terminal połączony z siecią zewnętrzną 

jest wyłączany na noc. 

– Chciałabym z nim porozmawiać. 

– Zobaczę, co da się zrobić. Ale on już powiedział wszystko, co wiedział. Nie miał 

powodu by coś zataić.

– A może… – nie dokończyła.

– Pani porucznik – teraz to brat Roderick zwrócił się twarzą do niej – proszę mnie 

dokładnie posłuchać. Mnisi Circus Artis nie kłamią. Nigdy. To jedno z podstawowych praw 

naszego zakonu. To coś więcej niż reguła. To sens naszego istnienia.  

Olesen pokiwała głową, ale nie wyglądała na przekonaną. Tymczasowo jednak dała za 

wygraną. 

Stanęli przed drzwiami zaopatrzonymi w czytnik do specjalnych kart. Brat Roderick 

zdjął z szyi łańcuszek z kawałkiem plastiku oznaczonym symbolem zakonu. Czytnik cicho 

pyknął  i  drzwi stanęły otworem,  ukazując owalne pomieszczenie  z czarnym terminalem i 

otwartą skrytką w ścianie.  

– Tutaj  znajdowały się kości sztuk – oznajmił  mnich.  – Dostęp do skrytki  istnieje 

tylko przez terminal. 



–  Kości  sztuk?  –  zapytał  Hamilton.  Olesen  popatrzyła  na  niego  jakby  dopiero 

przypomniała  sobie  o  jego istnieniu.  Sama jednak z  zainteresowaniem przysłuchiwała  się 

słowom mnicha, gdy zaczął opowiadać. 

–  Na  początku  nasz  zakon  uczył  wybranych  ludzi  korzystania  z  ich  umiejętności 

tradycyjną metodą. Liczne ćwiczenia, mnóstwo reguł do zapamiętania, jak i różny potencjał 

uczniów – to wszystko zaowocowało olbrzymią rozbieżnością w efekcie końcowym… nie 

wspominając  o  licznych  wypadkach.  Kiedy więc  pojawiły  się  kości  zdolne  samodzielnie 

tworzyć  połączenia  neuronowe  w  mózgu,  starsi  zakonu  stworzyli  skondensowany  zbiór 

optymalnych zasad i operacji, które miały na celu szybką edukację. Dla każdej dyscypliny 

sztuki, a jest ich trzynaście, stworzono kość, która po podłączeniu do odpowiedniej aparatury 

pozwalała  na  wykształcenie  u  adeptów  zdolności  do  korzystania  ze  sztuki  po  upływie 

zaledwie paru tygodni intensywnego… – zawahał się, szukając odpowiedniego słowa – kursu. 

Następnie zrobiono kopie dla każdego większego klasztoru. 

– Tworzyć połączenia neuronowe? 

– Proszę o tym myśleć jak o podręczniku prowadzenia samochodu, którego tekst nie 

tylko wchodzi samodzielnie do głowy, ale po samym przyswojeniu odbiorca zachowuje się na 

szosie jak wytrawny kierowca.  

– Jakiego rodzaju umiejętności ma brat na myśli? – zapytała Olesen. 

–  To  już  zależy  od  dyscypliny.  Mnisi  specjalizujący  się  w  sztuce  wizji  miewają 

prorocze  widzenia.  Ci,  którzy  odpowiadają  za  sztukę  przywoływania  potrafią  przenosić 

przedmioty na odległość, a często nawet przyzywać je do zamkniętych pomieszczeń. Eksperci 

w sztuce słów nie uczą się języków, a są rozumiani na całym świecie. Tego rodzaju rzeczy.   

– Sądziłem, że wszyscy sztukmistrzowie zginęli  w czasie ostatniej  wojny – wtrącił 

Hamilton. 

– W większości, tak. Nie mamy ich siły i zdolności, ale te dary wciąż ujawniają się u 

ludzi i naszą rolą jest wskazać im odpowiednią drogę.

–  Czyli  ktoś,  kto  ukradł  kości  i  ma  odpowiedni  sprzęt,  a  także  wrodzone 

predyspozycje może się nauczyć tego, co wiedzą wszyscy mnisi, tak? – upewniła się Olesen.

– Pozornie – odparł brat Roderick. – Zgodnie z trzecim edyktem kanclerza Hersse’a, 

każdy mnich może poznać tylko jedną dyscyplinę sztuki. Osoba, która poznałaby choćby trzy 

z trzynastu dyscyplin potrafiłaby dokonać rzeczy… które w pojmowaniu przeciętnych ludzi 

dawałyby jej boską moc.  

– A teraz ktoś ma wszystkie trzynaście kości?

– Obawiam się, że tak. 



Kobieta rozejrzała się wokół jakby z narastającą frustracją. Zerknęła na Hamiltona, 

oblizała dolną wargę i zapytała: 

– Jak to możliwe, że coś takiego było tak żałośnie chronione?

– Proszę o wybaczenie, pani porucznik. Proszę nie wyciągać pochopnych wniosków. 

Drzwi  wejściowe  sforsować  może  tylko  jeden  z  mnichów,  bądź  ktoś  kto  ma  przepustkę 

drugiego stopnia.   

– To znaczy? – spytał Hamilton.

–  Nasza  biblioteka  to  obszerne  źródło  wiedzy.  Władze  miejskie,  policja,  wojsko, 

służba medyczna, wszyscy mają prawo z niej skorzystać. 

– Doskonale – prychnęła Olesen. – W San Corvo równa się to tylko kilkudziesięciu 

tysiącom ludzi. 

– Następnie pozostaje kwestia drzwi do skarbca. Nie dość, że potrzebna jest karta…

– Którą napastnicy zabrali prawdopodobnie bratu Patrickowi – uzupełniła kobieta.

– … to sensory przed wejściem porównują dane właściciela karty, takie jak wzrost i 

waga  z  danymi  osoby,  która  próbuje  dostać  się  do  środka.  Ten  sam mechanizm zresztą 

zainstalowany jest w bibliotece. Ponadto terminal wymaga trzynastocyfrowego kodu dostępu 

do skrytki.

– Każdy kod można złamać odpowiednim programem.

– No i zostają zabezpieczenia w skrytce. Lasery i czujnik ciężkości. 

– Ktoś musiał wiedzieć, jak je wyłączyć.

– Tak.

– Czyli macie wśród siebie szpiega. Proszę – Olesen uciszyła mnicha ruchem dłoni – 

Niech brat nie zaprzecza. Nie ma sensu. Złodzieje może i byli z zewnątrz, ale musieli mieć 

jakąś pomoc od środka. Nie ruszajcie niczego, aż ekipa nie zabezpieczy terminalu i skrytki. 

Może dopisze nam szczęście i coś znajdziemy. Chodź, Hamilton. Skończyliśmy tutaj.   

Wrócili do stróżówki w milczeniu. Powitało ich bezradne kręcenie głową Durfolta.  

– Nic – powiedział.  – To robota ekspertów.  Wykasowali  wszystkie  zapisy audio i 

wideo. Rejestr też pusty, poza tym, że zanotował przepustkę drugiego stopnia parę minut po 

trzeciej.   

– Numer? – zainteresowała się Olesen.

– Wymazany. Oczywiście. 

– Jaki poziom zabezpieczeń?

– Niski.  

– Jacyś świadkowie z ulicy?



– O trzeciej w nocy? W tych okolicach?

Przez chwilę stali  bez słowa, rozglądając się bezradnie wokół.  Nic.  Najmniejszego 

śladu. Hamilton przeklął w duchu. Pierwsza sprawa i od razu padaczka. To nie wróży niczego 

dobrego. Oddał długopis Olesen i wyszedł na świeże powietrze. 

Pomiędzy drapaczami  chmur  pojawiły  się  pierwsze  rozproszone  promienie  słońca. 

Peter podmuchał w dłonie i zaczął je pocierać. Pożałował, że oddał papierosy Durfoltowi, bo 

teraz  z  przyjemnością  by  zapalił.  Zamiast  tego  podszedł  do  budki  z  hot-dogami  i  wziął 

jednego. Jadł szybko,  żeby bułka nie ostygła  w chłodzie  poranka.  Ruszył  z powrotem do 

klasztoru  rozglądając  się  pilnie  wokół.  Hotel,  dwa budynki  biurowe,  na  wprost  klasztoru 

bank, wszystkie upstrzone kamerami samolubnie zwróconymi tylko i wyłącznie ku wejściom, 

których miały strzec. Hamilton prześlizgnął się wzrokiem po bankomacie wbudowanym we 

frontową ścianę banku i zastanowił się czy nie powinien wybrać trochę gotówki, po czym… 

Bankomat! Trafiło go jak grom z jasnego nieba. Obejrzał wszystko raz jeszcze. Teraz 

był pewien. Bankomat stał dokładnie  vis a vis wejścia do klasztoru. Hamilton natychmiast 

wpadł do gmachu i krzyknął do Olesen i Durfolta:    

– Chyba mam ślad.

IV.

Stali przed szerokim ekranem, na który rzucane były nagrania z kamerki bankomatu. 

Jakość pozostawiała sporo do życzenia, ale i tak wszyscy wpatrywali się w plejadę pikseli jak 

zauroczeni. Gdy zegar dotarł do godziny trzeciej, Hamilton stwierdził, że jest zdenerwowany. 

Nie on jeden zresztą. Durfolt pocił się obficie, choć to można było częściowo złożyć na karb 

duchoty jaka panowała w laboratorium.

– Zwolnij odrobinę jeśli możesz – polecił Hamilton technikowi.

– Nic z tego. To minimalna prędkość. Po prostu te kamerki trzaskają tylko po trzy 

klatki na sekundę. 

– No nic. Musi wystarczyć

Olesen  przestąpiła  z  nogi  na  nogę.  Westchnęła,  przy  czym  jej  piersi  uniosły  się 

odrywając na ułamek sekundy uwagę Petera od ekranu. Pachniała jedną z tych kręcących w 

nosie  perfum Saphory sprzedawanych  po trzy tysiące za buteleczkę.  Niech mnie wszyscy 

diabli, jeśli do wieczora się nie zakocham, jęknął w duchu Hamilton. 

–  Jest!  –  sapnął  Durfolt  i  wzrok  Petera  znowu  powędrował  ku  kłującej  w  oczy 

pikselozie. Zauważył dwie sylwetki, na tyle niewyraźne, że trudno byłoby określić ich płeć. 

Po  długich  czarnych  włosach  oceniał,  że  szczuplejsza  z  postaci  musiała  być  kobietą. 



Mężczyzna był postawny i odrobinę niższy… a może po prostu się garbił? Z ubrań rozpoznał 

długi zimowy płaszcz u niej i grubą kurtkę u niego, ale o szczegółach można było zapomnieć. 

Postaci  podeszły do drzwi,  na ułamek sekundy ustawiły się profilem do kamerki,  która  z 

dobrych trzydziestu metrów wychwyciła  tylko tyle,  że byli  biali.  Potem kobieta otworzyła 

drzwi i para zniknęła wewnątrz. Przeszklone drzwi ukazały błyski zapalanych lamp, rozmyte 

kształty i nic więcej. Bez zmian przez kilkanaście minut. Później postaci wyszły, zamknęły 

drzwi  i  odeszły  w stronę,  z  której  przyszły.  Kobieta  ściskała  dłońmi  płaszcz,  mężczyzna 

zarzucił kurtkę na ramiona. Zdaje się, że miał na nosie okulary, ale przy tej rozdzielczości 

wyciąganie tak daleko idących wniosków było absurdem. Moment później znikli z ekranu.   

– To wszystko? – upewniła się Olesen.

– Obawiam się, że tak – odpowiedział technik.

–  Pomysł  był  niezły  –  Durfolt  poklepał  Hamiltona  po  ramieniu.  Ten  jednak 

uśmiechnął się tylko i chwycił za telefon. Po chwili powiedział:

– Cześć, Patty. Załatw mi odczyty z wszystkich kamer z rogu High Street i Moreland, 

a  także  Moreland  i  34-tej.  Poszukaj  samochodów  przyjeżdżających  i  odjeżdżających 

pomiędzy 2:30 i 3:45. Tak. Dwie osoby. Mężczyzna i kobieta. Dobra. Dzięki.     

Gdy skończył rozmawiać, Olesen popatrzyła na niego z nieskrywaną złością. 

– Co to ma znaczyć? 

– Wyciągam wnioski. 

– Niby jakie?

– Tych dwoje musiało tam jakoś przyjechać prawda? Najpewniej samochodem, bo 

autobusy kursują co godzinę.  Poza tym,  mają czujniki na broń plazmową.  Po wyjściu nie 

zapinali  kurtek  tylko  je  zarzucili,  a  było  cholernie  zimno.  Musieli  mieć  transport  gdzieś 

blisko. Szli w kierunku Moreland, a nie zostawili wozu na samej Abbey Street, bo za dużo tu 

kamer, które można przeoczyć. Co zresztą właśnie udowodniono – uśmiechnął się. Rozpędzał 

się i czuł, że jest na dobrym tropie. 

– Punkt dla niego – mruknął Durfolt.

– Zamknij się – ucięła Olesen, po czym zwróciła się do Hamisha – A ty nie zapominaj, 

kto tu dowodzi. 

Nim Peter zdążył cokolwiek powiedzieć, zadzwonił jego telefon. 

–  Tak?  Świetnie.  Wiszę  ci  ciastko  z  kremem.  Dobra,  niech  będą  dwa – skończył 

rozmowę i powiedział: – Czarny Seat Ibiza. 



– Durfolt, sprawdź wypożyczalnie i rejestr kradzieży – rozkazała Olesen. – Hamilton, 

usiądź nad nagraniami i wybierz najlepsze kopie zdjęć. Później  przygotuj raport.  Chcę go 

mieć na wieczór. 

V.

Zapisał  treść,  zakodował  i  przesłał  na  konto  Olesen.  Przetarł  oczy  i  spojrzał  na 

cyferblat zegarka. 18:39. Chwycił za telefon i wykręcił numer Durfolta. Po trzech sygnałach 

usłyszał znajomy głos.  

– Bob? Tu Pete.  

– Co jest?

– Dowiedziałeś się czegoś?

– Niczego. Mało która wypożyczalnia ma jeszcze taki wóz. Ostatni skradziono trzy 

miesiące temu. 

– Odpada – skwitował Hamilton.

– Tak też pomyślałem. Jak raport?

– Poleciał do Olesen.

– Ok. Jakbym się czegoś dowiedział, to dam znać. Trzymaj się. Do jutra.

Peter oparł łokcie na blacie biurka i zaczął masować sobie kark. To był długi dzień. 

Zastanowił się, czy jest coś jeszcze, co mógłby zrobić. Niech to, a jeśli przygotowywali tę 

akcję  naprawdę od dawna?,  pomyślał.  Nic nie  szkodzi  sprawdzić.  Może trzy miesiące  to 

wcale nie tak dużo. 

Ponownie chwycił za słuchawkę i wybrał numer. Odpowiedział mu zmęczony damski 

głos.

– Tak?

– Tutaj  detektyw Hamilton  z Zachodniego.  Dzwonię w tej  samej  sprawie,  co mój 

kolega, Durfolt… 

– Słucham?

– Detektyw Durfolt… dzwonił w sprawie czarnej ibizy…  

– Przykro mi, ale nikt taki się z nami dzisiaj nie kontaktował.

– Jest pani pewna? Może któraś z koleżanek…

–  Siedzę  tu  sama  od  rana  do  wieczora,  detektywie.  I  mam  pamięć  do  nazwisk. 

Detektyw Durfolt nie dzwonił dzisiaj. 

– Hmm – Hamilton czuł jak serce zaczyna mu szybciej bić. – Musiał zapomnieć. Czy 

mogłaby pani w takim razie coś dla mnie sprawdzić… 



– Oczywiście. 

– Czarny Seat Ibiza. Opcjonalnie jakiś ciemny kolor, granat czy coś takiego. Jakieś 

zgłoszenia? 

– Moment. 

Chwila trwała i trwała, a Hamilton czuł niemalże jak cały świat wokół niego pędzi 

przed siebie z prędkością światła. Życie przepływało mu między palcami, a krew uderzała do 

głowy  w  rytm  bębnów.  Prawie  nie  słyszał  melodyjki,  która  włączyła  się  na  linii. 

Oprzytomniał dopiero, gdy spojrzał na zegarek. Minęła minuta, już półtorej. W końcu damski 

głos w słuchawce powrócił:

– Detektywie Hamston?

– Hamilton. Jestem. 

– Mam coś. Czarna Ibiza, sześcioletnia. Skradziona dwa dni temu na przedmieściu. 

Znaleziona dzisiaj rano w Bleavick. Spalona. Żadnych śladów. Podać adres?

– Nie trzeba. Dziękuję.

– Nie ma problemu. Do widzenia.

Odłożył słuchawkę i podłączył się do sieci. Do komputera podpiął staromodną kartę 

pamięci, którą nosił wraz z kluczami. Szybko znalazł odpowiedni program, uruchomił go i 

podał numer Durfolta. Później wyłączył monitor i wyszedł z biura. 

VI.

Durfolta trafiał szlag. W równych dwudziestu-trzy sekundowych odstępach dzwoniły 

do  niego  telefony  z  opisem  „NUMER  ZASTRZEŻONY”  i  urywały  rozmowę  po  trzech 

sekundach ciszy. Po siódmym z kolei uznał, że to pewnie kolejny sposób na wyłudzenie od 

niego  pieniędzy  albo  inne  tego  typu  gówno.  Odebrał  ostatni  głuchy  telefon,  omal  nie 

spowodował wypadku, bo za późno zaczął hamować i z głośnym przekleństwem wyłączył 

komunikator  i rzucił  go na siedzenie.  Odetchnął  z ulgą,  gdy zaparkował i powlókł się do 

mieszkania.   

Ritchie  Olesen  pociągnęła  łyk  wody  mineralnej  i  ponownie  spojrzała  na  monitor. 

Przejrzała  szybko  raport  Hamiltona  i  raz  jeszcze  napiła  się  wody.  Jestem zdenerwowana, 

stwierdziła ze zdziwieniem. A przecież nie ma powodów. Prawda?

A jednak było coś w raporcie tego gnojka, którego Gibbons nazwał Hamishem, co nie 

dawało  jej  spokoju.  Jeszcze  bardziej  irytowało  ją,  że  nie  mogła  rozgryźć,  co  to  takiego. 

Chłopak nie wpadł na nic specjalnego, znalazł parę zdjęć, to wszystko. Ale…



Zadzwonił  jej  komunikator.  Jeden  urywany  sygnał.  SMS.  Spojrzała  na  ekranik  i 

zobaczyła, że wiadomość przyszła od Petera Hamiltona. Zaciekawiona przeczytała texa, a z 

każdym kolejnym słowem zaczynała się pocić. Hamilton pisał:

durfolt znalazł samochód w bleavick chce pogadać u niego o 21 mam 
być sam. możemy się spotkać o 22? u ciebie. Pete

Przeczytała wiadomość trzy razy, po czym skasowała ją. Klęła cicho, pod nosem, gdy 

napisała w odpowiedzi:

nie ma problemu na razie

Natychmiast  zadzwoniła  do  Durfolta,  ale  powitał  ją  komunikat  o  abonencie  poza 

zasięgiem albo… Tym razem przeklęła na całe gardło i zadzwoniła raz jeszcze, ale efekt był 

taki sam. W końcu wybrała inny numer i czekała osiem sygnałów nim ktoś odebrał. 

– Jest problem – powiedziała. – Durfolt sypie. 

– Kto wie?

– Hamilton, Peter. Musi zginąć.

– Załatwiony. A Durfolt?

Uśmiechnęła się do ekranu komputera, który przeszedł w stan czuwania. W ciemnej 

tafli  przyjrzała  się  jak  w lustrze  i  cmoknęła  na  próbę  ustami.  Trzeba  poprawić  szminkę, 

stwierdziła.

– Durfoltem sama się zajmę – powiedziała i skończyła rozmowę. 

VII.

Peter wszedł pod natrysk i puścił wodę. Kabina szybko wypełniła się parą, a on stał w 

strumieniu  gorącej  wody,  czując  jak  napięcie  powoli  ustępuje,  jak  praca  serca  zwalnia  i 

ogarnia  go  rozleniwienie.  Musiał  być  spokojny  i  opanowany.  Trzęsąc  się  z  podniecenia 

daleko nie zajdzie. 

Wyłączył  ciepłą  wodę i puścił  zimną.  W pierwszej chwili  targnął nim dreszcz, ale 

moment później przyzwyczaił się do temperatury i wsuwał się i wysuwał spod lodowatego 

strumienia. W końcu zakręcił wodę i wzdrygnął się czując jak na skórze pojawia mu się gęsia 

skórka.  W tym samym momencie,  kiedy poczuł  ciąg powietrza,  odbił  się  nogą od ściany 

łazienki i z całą taflą przezroczystego plastiku wypadł na podłogę. Usłyszał łomot, trzask i 



szczęk pistoletu, a parę kafelek za jego plecami rozpadło się na drobne kawałki. Kątem oka 

ujrzał mężczyznę w skórzanej kurtce stojącego w progu łazienki i natychmiast rzucił się w 

jego stronę. Doskoczył do nieznajomego i posłał go kopniakiem za drzwi na ułamek sekundy 

nim plazmotron się naładował. Skoczył zaraz za nim i rzucił się w bok, gdy poczuł jak silne 

dłonie  zaciskają  się  na  jego  ramionach.  Cały  mokry,  wyślizgnął  się  z  uchwytu,  uderzył 

mężczyznę za swoimi plecami łokciem w brzuch i poprawił z pięty w krocze. Rzucił się do 

przodu nim plazma wypaliła zamieniając żyrandol w kałużę płynnego plastiku. Złapał kaburę 

z własnym pistoletem, poślizgnął się i wylądował na kanapie. Siłą rozpędu przeturlał się na 

drugą stronę i zleciał na podłogę. Upadł prawą ręką na broń i stęknął z bólu, czując jak dłoń 

mu drętwieje,  niezdolna  do najmniejszego ruchu.  Z trudem wyciągnął  pistolet  lewą ręką, 

odciągnął  blokadę  spustu  i  wychylił  się  nad  oparcie  kanapy.  Plazmotron  jednego  z 

napastników rozerwał  kawał  oparcia  na latające  strzępy materiału  parząc  Petera  w dłoń i 

pozostawiając  czerwoną smugę na  jego przedramieniu.  Hamilton  zacisnął  zęby i  nacisnął 

spust. Pierwsza kula utkwiła nad ramieniem pierwszego z mężczyzn, druga przygwoździła go 

do ściany,  trzecia  oderwała fragment  skroni.  Hamish  schował się raz jeszcze za kanapą i 

usłyszał  otwierające  się  drzwi.  Nie  pozwolę  ci  uciec,  draniu,  pomyślał.  Nigdy,  w moim 

kurewskim życiu.  

Upewnił się czy nabój jest w komorze i wyturlał się z boku kanapy. Jeden z mężczyzn, 

ten dwukrotnie trafiony, pół siedział, pół leżał oparty plecami o ścianę i dłonią tamował krew 

płynącą z klatki piersiowej. Więcej czerwieni z każdym kaszlnięciem dobywało się z jego ust. 

Drugą  dłonią  sunął  spazmatycznymi  ruchami  po  dywanie  szukając  utraconego  kawałka 

czaszki. Hamish poczuł jak żołądek podchodzi mu do gardła i nagle zaczęło brakować mu 

powietrza, ale poderwał się z podłogi i wybiegł na korytarz. Dopiero gdy poczuł pod stopami 

chłód betonowej posadzki, przypomniał sobie, że jest zupełnie goły,  ale nie było czasu na 

konwenanse. Słyszał tupot butów na klatce schodowej i pomknął ich śladem.    

Przeskakiwał po trzy, cztery stopnie, ale mężczyzna miał nad nim przynajmniej piętro 

przewagi.  Hamilton  z  trudem  opanowywał  wesołość,  gdy  pomyślał  o  swojej  męskości 

dyndającej mu między nogami w górę i w dół w miarę pokonywania kolejnych schodów. 

Usłyszał jakiś hałas z parteru, coś jak kopnięcie w drewno. Wychylił się przez poręcz i 

zaraz  uchylił  głowę  przed  wiązką  plazmy.  Odrzuciło  go  pod  ścianę,  gdy  po  metalowej 

balustradzie  gwałtownie przebiegł wysoki  ładunek. Chyba tylko chłód emalii  na plecach i 

pośladkach przywrócił go do świata trzeźwo myślących i kazał ponownie ruszyć w dół, tym 

razem wolniej. Szczęknęła frontowa brama bloku i Peter przystanął na moment w połowie 

biegu  schodów.  Od  parteru  dzieliło  go  kilkanaście  stopni.  Widział  drzwi  do  piwnicy  z 



rozwalonym  zamkiem,  lekko  uchylone.  Może  mężczyzna  uciekł.  Może.  Ale  ja  bym  nie 

uciekł, pomyślał Hamish. On wciąż się łudzi, że może wygrać tę partię, rzekł sobie w duchu. 

Zważył  w  dłoni  wysłużonego,  staromodnego  glocka,  który  jeszcze  nigdy  go  nie 

zawiódł. Oby to nie był pierwszy raz. 

Doskoczył do drzwi wiodących do piwnicy i uchylił je, po czym zerknął do środka 

gotowy do  strzału.  Stopy  miał  przemarznięte  i  zdrętwiałe.  Mój  mały  jest  już  chyba  nie 

większy  od  fistaszka,  pomyślał.  Wsunął  się  w  mrok  piwnicy  i  ruszył  w  dół  schodów 

kończących  się  wąskim  korytarzykiem  prowadzącym  w  prawo  i  w  lewo.  Nasłuchiwał 

uważnie, ale żaden, najdrobniejszy nawet dźwięk nie docierał do jego uszu. Gdybym był nim, 

stwierdził  w duchu, ustawiłbym się  na prawo, za tą  starą  lodówką,  gdzie  miałbym siebie 

wystawionego jak kaczkę na polowaniu i mógłbym zrobić użytek z plazmy.    

Rzucił  się  przed siebie,  ale  nim przywarł  do przeciwległej  ściany już wiedział,  że 

popełnił błąd. Napastnik nie był nim i najwyraźniej nie zamierzał polegać na plazmie. Stał tuż 

za węgłem i teraz kopnął Petera w krzyż rzucając go na kolana. Dopadł Hamisha i wyrżnął 

jego twarzą w ścianę, po czym pozwolił mu osunąć się bezwładnie na lodowatą podłogę, tak 

dotkliwie kontrastującą z lepkim ciepłem płynącej z nosa krwi. 

Dopiero wtedy mężczyzna wycelował plazmę w Hamiltona i powiedział:

– Do zobaczenia w piekle, amigo. 

Później nacisnął spust. 

VIII.

Durfolt  ocknął  się  z  opróżnioną  do  połowy szklanką  piwa w dłoni.  Wciąż  był  w 

ubraniu,  ale czuł się fatalnie.  Odłożył  szklankę zwietrzałego trunku i poprawił okulary na 

nosie. Był zmęczony, a zegarek wskazywał dopiero 20:49. 

Rozległo się pukanie do drzwi i Durfolt sięgnął do kabury pod pachę, a gdy tam nie 

znalazł broni, rozejrzał się wokół. Oczywiście, zostawił plazmę na stole. Doskoczył do niej, 

sprawdził stan i zbliżył się do drzwi. Zerknął na interkom połączony z malutką kamerką w 

wizjerze  i  oniemiał.  Przed  drzwiami  do  jego  mieszkania  stała  Olesen  w  rozpuszczonych 

włosach i  obcisłej  bordowej  sukience  kończącej  się  wysoko  ponad kształtnymi  kolanami. 

Miała na sobie prawdopodobnie najwyższe i najbardziej seksowne szpilki jakie kiedykolwiek 

widział. 

Przeczesał dłonią włosy i poprawił wymiętą koszulę i otworzył drzwi z uśmiechem na 

ustach.

– Ritchie… nie spodziewałem się ciebie.



Prześlizgnęła się obok niego z tajemniczym uśmiechem, niby przypadkiem ocierając 

się o niego opiętymi  w czerwień pośladkami.  Durfolt z trudem się powstrzymał,  żeby nie 

jęknąć z rozkoszą, po czym zamknął drzwi i obrócił się w stronę nieoczekiwanego gościa. 

Chciał powiedzieć, że przeprasza za nieporządek i że się strasznie cieszy, że…

Nie powiedział niczego. Zamknął usta, gdy ujrzał wycelowany w siebie plazmotron w 

dłoni Olesen. 

–  Jak  mogłeś  dać  się  tak  podejść,  Durfolt?!  –  warknęła  ze  złością.  –  Kogo  się 

spodziewałeś?  Hamiltona?  Trochę  nie  za  wcześnie?!  Umawialiście  się  na  dwudziestą 

pierwszą. 

– Ritchie, o czym ty…

–  Zamknij  ryj,  Durfolt!  Chciałeś  zacząć  sypać!  Specjalnie  kazałam  ci  zająć  się 

komputerami w klasztorze, żeby usunąć ostatnie ślady, które mogły po nas zostać. To ciebie 

oddelegowałam do jebanych wypożyczalni wozów, żebyś zamydlił Hamiltonowi oczy. A ty 

od razu zacząłeś śpiewać!  

– Olesen, ja nic takiego… – zająknął się. Wciąż miał w dłoni plazmę, ale przez myśl 

mu nawet nie przeszło żeby z niej skorzystać.

– Nie pierdol! Jesteśmy doskonale kryci! Jak mogłeś zacząć w tej sytuacji sypać?! 

– Olesen, do diabła, nic mu nie powiedziałem! Słowo.

– To skąd on wiedział o samochodzie w Bleavick? Rzuciłeś mu trop jak diabli!

– Co takiego?! Musiał sam… – Durfolt zauważył błysk w oczach Olesen i poczuł jak 

cały drży.  Wiedział,  że balansuje na krawędzi  i  po raz pierwszy naprawdę pożałował,  że 

wpakował się w ten cały interes. – Proszę cię, Ritchie, posłuchaj mnie. Nic mu nie mówiłem. 

Robiłem wszystko zgodnie z umową. Ani słowa. Do diabła, wiesz, że bym cię nie zdradził!

– Gówno wiem, Durfolt. Całe szczęście, że ten szczeniak był na tyle głupi, żeby mi 

zaufać. To od niego wiem o waszym spotkaniu o dwudziestej pierwszej. On na szczęście już 

tu nie przyjdzie. Obawiam się, że już nigdzie się w ogóle nie ruszy. A teraz, Durfolt, postaraj 

się przekonać mnie, że nie mam powodu by ciebie też uciszyć. 

– Ritchie, ja naprawdę… – Robert stwierdził, że jest na granicy płaczu. Nie starał się 

go hamować i moment później grube łzy ciekły mu po policzkach – Nie wiem, jak on się 

dowiedział… nie wiem, co on wie… ale ja mu ani słowa… ani słowa, Ritchie. 

– Obawiam się, że on mówi prawdę, pani porucznik – odezwał się głos z sypialni. 

Moment później w drzwiach do ciemnego pokoju pojawił się Hamilton, z plastrami na nosie i 

obandażowaną dłonią, ale z całą pewnością żywy. 

– Jak ty… – zaniemówiła Olesen. – Ty miałeś nie żyć.



– Przykro mi.

IX.

Mężczyzna wycelował plazmę w Hamiltona i powiedział:

– Do zobaczenia w piekle, amigo. 

Później nacisnął spust. Wiązka plazmy opuściła lufę pistoletu i trafiła w dłoń, którą 

Hamish zasłonił się przed strzałem. A potem zniknęła. 

–  Co,  do… –  mruknął  mężczyzna  patrząc  na  swoją  niedoszłą  ofiarę.  Nie  zdążył 

zareagować,  gdy dłoń wciąż ściskająca glocka uniosła się i  posłała  mu kulę  w pachwinę. 

Mężczyzna  zatoczył  się,  okręcił  wokół  własnej  osi  wrzeszcząc  paskudnie  i  legł  na  ziemi 

wykrwawiając się w zawrotnym tempie. 

Hamilton podniósł się powoli, trzęsąc z zimna i wyszedł z piwnicy. Oparł dłonie na 

metalowej balustradzie i pozwolił, żeby energia z plazmy przepłynęła przez niego i znalazła 

ujście w dogodnym miejscu. Później opadł na schody i oddychał głęboko. Po paru minutach 

podniósł się i powlókł na górę żeby zadzwonić do Gibbonsa. 

X.

Olesen nie wiedziała, w kogo ma celować. Stali w trójkącie, ona wyzywająco piękna, 

Durfolt  spływający  potem  i  trzęsący  się  ze  strachu,  no  i  Hamilton  pokiereszowany  i 

nienaturalnie blady, opierający nonszalancko dłoń na kaburze ze staromodnym glockiem. 

– Proszę odłożyć broń, pani porucznik. To koniec. Ty także, Bob. Wpadliście.

– Jak się tu dostałeś? – wymruczał Durfolt. 

– Wpuściłem przez szparę pod drzwiami trochę środka usypiającego. A portier okazał 

się bardziej niż chętny do współpracy, gdy zobaczył odznakę. 

– Nie mów mu ani słowa, Durfolt.  On nic nie wie i niczego nam nie udowodni – 

warknęła Olesen.

– Muszę się z panią nie zgodzić, pani porucznik – stwierdził Pete. Lewą reką nacisnął 

coś co przypominało malutkiego pilota i komunikator leżący na stoliku zaczął odtwarzać głos 

Olesen:

Zamknij  ryj,  Durfolt!  Chciałeś  zacząć  sypać!  Specjalnie  kazałam  ci  zająć  się 

komputerami w klasztorze, żeby usunąć ostatnie ślady, które mogły po nas zostać. To  



ciebie oddelegowałam do jebanych wypożyczalni wozów, żebyś zamydlił Hamiltonowi 

oczy. A ty od razu zacząłeś śpiewać! 

Stop. Kolejny przycisk i łagodny uśmiech na twarzy Hamiltona. 

– Przecież to mój komunikator… – wyszeptał Durfolt.

–  Nie  –  odparł  Hamish.  –  Mój.  I  taki  sam  jak  ten,  który  wykorzystaliście  przy 

terminalu w klasztorze. Chcecie więcej? 

Jest problem. Durfolt sypie – powiedział głos Olesen. – Hamilton, Peter. Musi zginąć.  

Durfoltem sama się zajmę.

Stop.

– Skąd… – plazma drżała w dłoniach Olesen, gdy dusiła w sobie słowa. W końcu 

przeklęła  głośno  –  Długopis  –  powiedziała.  –  Podłożyłeś  mi  pluskwę  w tym  cholernym 

długopisie. Sama ci go dałam, idiotka.

Hamilton skinął głową, po czym zwrócił się do Durfolta:

– Bob, jeśli zgodzisz się zeznawać, będziesz odpowiadał tylko za kradzież i włamanie. 

Inaczej będziesz współwinnym morderstwa.

Myślał,  że  to  już  koniec,  lecz  Olesen  zaczęła  się  nagle  śmiać.  Peter  bał  się  tego 

śmiechu. Bał się tego, jak ta kobieta pachnie. Było tam coś jeszcze poza odważnym zapachem 

Saphory za trzy tysiące… był tam zapach szaleństwa. 

– Mój drogi, biedny,  głupi chłopcze – powiedziała. – Właśnie podpisałeś na siebie 

wyrok śmierci.   

– Niech pani się nie wygłupia, pani porucznik. Komisarz i jego ludzie obstawili cały 

budynek. Jeśli ja zginę, nie wyjdziecie stąd żywi.  

– Kiepski blef, Hamish. Gdyby Gibbons wiedział o tym wszystkim, nie posłałby cię tu 

samego, na rzeź. Nie, mój drogi, jesteś sam i jak znam takich przemądrzałych chłopców jak 

ty, nie pomyślałeś nawet, żeby zrobić kopie tych nagrań. Pozwolisz więc, że zaryzykuję.

Wycelowała w niego i nacisnęła spust. Plazmotron zaszczękał i wiązka splunęła w 

kierunku mężczyzny, ten jednak tylko zasłonił się przed nią dłonią. Wydawało się, że plazma 

wniknęła w ciało nie robiąc mu żadnej krzywdy. Hamilton oparł dłoń na ścianie i nagle po 

wszystkich  kablach  i  instalacjach  przebiegł  błękitny  płomień.  Żarówki  pękły  i  całe 

pomieszczenie pogrążyło się w mroku.   



– Chciała pani swojego świadka – powiedział Hamilton, gdzieś w ciemności. – Oto 

jestem. 

– T–Tty–ty…– wydukał Durfolt – je–jesteś mnichem – nie pytał. Stwierdzał.  

– Tak – odparł Hamilton. – I obawiam się, że w bibliotece widziałem więcej niż byłem 

gotów przyznać. 

Stali  przez  chwilę  w  absolutnym  mroku,  w  bezruchu,  nie  zdradzając  się  nawet 

głośniejszym oddechem. Dopiero teraz dotarły do nich dźwięki policyjnych syren dochodzące 

z zewnątrz. 

– Może pocieszy was fakt, że i tak nie zarobilibyście ani grosza – rzekł Peter. – Kości 

pamięci, które ukradliście są nic nie warte. Prawdziwe znajdują się w schowku w bibliotece.  

– Wiedziałem… – westchnął  Durfolt.  – Wiedziałem,  że te  zabezpieczenia  były do 

niczego.

Olesen nie powiedziała nic. Do końca starała się nie płakać i zachować spokój. Na 

ułamek sekundy nim do mieszkania wpadli ludzie Gibbonsa przyłożyła plazmę do skroni i 

nacisnęła spust. 

XI.

–  Durfolt  będzie  zeznawał  –  oznajmił  w końcu  Gibbons.  Nie  palił,  obracał  tylko 

papierosa  w  dłoni,  bawił  się  nim  jak  długopisem.  –  Przyznał,  że  wszystkie  informacje 

wydusili od projektanta systemu zabezpieczeń. Klasztor jest czysty. Przy odrobinie szczęścia 

może dotrzemy do ludzi, którzy ich wynajęli. 

Zamilkł. Przyłożył papierosa do ust, ale odłożył go i zaczął bawić się zapalniczką. W 

końcu spojrzał Hamiltonowi prosto w oczy.

–  Nie  mam  ci  za  złe  tego,  co  spotkało  Olesen.  Pozostali  też  na  pewno… –  nie 

dokończył. – Kurwa mać, kto jak kto, ale Olesen… W życiu bym jej… – znowu umilkł, tym 

razem na dłużej. – Jeśli chciałbyś u nas zostać, przydasz się. 

Hamish  skinął  głową,  ale  nie  odpowiedział.  Upływały  sekundy,  może  minuty.  Za 

oknem siąpił deszcz. 

– Więc? – odezwał się w końcu Gibbons.

– Wracam na trzeci posterunek. Do siebie.

– Nie będę cię zatrzymywał. Ale zawsze jesteś tutaj mile widziany. 

Peter  wstał  i  uścisnęli  sobie  z komisarzem dłonie.  Potem zwrócił  się do wyjścia  i 

otworzył drzwi od gabinetu. Odwrócił się na progu. 

– Może to śmieszne, ale będzie mi jej brakować – powiedział. 



– Mnie też – odparł komisarz. – I nie ma w tym niczego śmiesznego.

Hamilton  zamknął  drzwi  i  szybkim  krokiem  wyszedł  na  korytarz.  Mijał  biurka  i 

stanowiska nie żegnając się z nikim, aż w końcu odetchnął z ulgą wychodząc na chłodny, 

nieznośny deszcz.
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