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I

Na pierwszy rzut oka kot wcale nie przypominał martwego. Po prostu leżał na boku, pod ścianą, 

z łebkiem opartym na wyciągniętej łapie. Jakby spał. 

Tyle że żywe koty nie przepadają za deszczem. Unikają kąpieli w błocie. Nie drzemią w szybko 

powiększających się kałużach. 

Błyskawica rozdarła niebo i grube krople na ułamek sekundy zalśniły srebrzyście. Ulewa niosła 

się po miasteczku z hukiem wodospadu, a kiedy nadszedł grzmot, budynki zatrzęsły się w posadach, 

okiennice zaklekotały jak stado przerażonych bocianów. W którymś z domów z cichym brzękiem pękła 

szyba.   

Chłopak wydawał się nie zwracać uwagi na deszcz. Do tej pory raczej snuł się, niż maszerował, 

a dziurawe buty raz po raz lądowały w kałużach. Wiatr dawno zrzucił mu kapelusz na plecy, a koszula i 

spodnie przykleiły się do ciała; do chudego, składającego się bodaj z samych kości ciała szesnastolatka. 

Błysnęło raz jeszcze. Blada poświata rozlała się po miasteczku i na jeden oddech przegnała 

wszechobecne cienie. Kocie futro zalśniło, a pyszczek drgnął, gdy kolejny grzmot zatrząsł ścianami 

zaniedbanej kamienicy.   

– Moje biedactwo! –  jęknął chłopak. Pochylił się nad drobnym ciałkiem i przesunął po nim 

dłonią, od maleńkiego barku po koniuszek ogona. Pod palcami czuł nienaturalną sztywność martwego 

ciała i nagle w ustach zrobiło mu się sucho.

Zamknął  oczy,  nie  zdejmując  dłoni  z  kota.  Zwrócił  twarz  ku  niebu i  łapał  deszcz  w usta. 

Przyszło mu do głowy, że krople mają lekko metaliczny, kwaśny posmak, ale szybko odpędził tę myśl. 

Ogarnęło go znajome uczucie bezsilności i zmęczenia osiadającego na ramionach na podobieństwo 

ciężkiej, błotnistej skorupy. Nie poruszyłby się, nawet gdyby chciał. Trwał w bezruchu, łapiąc deszcz w 

usta, a w jego głowie stara francuska piosenka powoli przekształciła się w coś innego: w melodię, która 

ulatywała mu z pamięci zaraz po tym, jak o niej pomyślał; w słowa w języku, którego nie znał.

Klęczał nad martwym kotem przez pół godziny. Burza krążyła nad miasteczkiem i nie dawała 
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za wygraną. Chłostała chłopaka deszczem i lodowatym wiatrem, jakby jego obojętność działała jej na 

złość.  

Poruszył się dopiero, kiedy kot pod jego dłonią drgnął, a przez deszcz tłukący o bruk przedarło 

się ciche, żałosne miauknięcie.   

II

Lyon wyglądał, jakby miał posłużyć do inscenizacji mitu o potopie. Deszcz atakował miasto od 

dwóch dni,  nie  dając  mieszkańcom ani  na  chwili  wytchnienia.  Uliczkami  sunęły sięgające  kostek 

strumienie, rynny przypominały miniaturowe wodospady. Paskudna pogoda.

Oderwałem wzrok od okna i wróciłem do książki. Był późny wieczór i oczy bolały mnie od 

czytania przy świecy, ale nie miałem pojęcia, jak długo Girard każe mi jeszcze czekać. Skończyłem 

rozdział  traktujący  o  narkotykach,  którymi  mieli  jakoby wspomagać  się  afrykańscy szamani  przy 

czynieniu swoich czarów, i zdecydowałem, że książki też mam już dosyć. W akcie desperacji po raz 

setny obejrzałem ulotkę, która reklamowała Objazdową Galerię Osobliwości Philippe'a La Ferronay, a 

od paru dni służyła mi za zakładkę. Jeśli program pokazów nie uległ zmianie, wystawa jeszcze przez 

trzy dni miała zabawić w Vienne, by potem na tydzień zawitać do Lyonu.     

Zacząłem już  lekko  przysypiać,  kiedy otworzyły się  drzwi.  Girard  skinął  na  mnie,  gestem 

zaprosił do środka. Wszedłem do gabinetu, gdzie powitała mnie woń drewna, kurzu, starych ksiąg. 

Zapach wiedzy i  mądrości.  Członkowie  lyońskiej  gildii  magicznej  nie  bawili  się  w alchemików i 

znachorów; ewentualne poszukiwania alembików, retort i korzeni mandragory musiały w tym wypadku 

spalić na panewce. Francuzi gustowali w księgach i to właśnie dla skrytej w nich mądrości przybyłem 

do miasta.

– Dziękuję, że przyszedłeś, Saggo – powitał mnie Girard. Wskazał mi krzesło, sam pokuśtykał 

w stronę obitego skórą fotela.  

– Boli? – spytałem. Tydzień wcześniej koń nadepnął mu na stopę i rana wciąż nie chciała się 

zagoić.

– Jak diabli. Jątrzy się, psiakrew, jakby miała nigdy nie przestać. Dalej czytasz te bzdury? – 

spojrzał krytycznie na książeczkę, którą położyłem na biurku. Nie odpowiedziałem. Afryka magiczna 

Daniela Houlie mogła być jednym z najlepiej napisanych tekstów o manifestacjach mocy na Czarnym 

Lądzie, ale miała jedną wadę – jej autor pochodził z Marsylii, a chyba żadne dwie gildie magiczne nie 
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darzyły się taką niechęcią, jak marsylska i lyońska. 

Rufus Girard w końcu usiadł w fotelu, pociągnął koniaku z brudnego kieliszka.      

– Potrzebujemy twojej  pomocy,  Saggo. Mistrz Tullier  wraz z Nicole i  Rene pojechał  na to 

idiotyczne spotkanie do Paryża, François i Michelle są gdzieś na trasie do Genewy, a Bernard z dwójką 

adeptów pojechał  odczyniać  uroki  w Saint-Étienne...  Jak  na  złość  wszystkich  wywiało  w jednym 

momencie.    

Spojrzał na swoją ranną stopę, jakby poważnie myślał o amputacji. Wiedziałem, że był zdolnym 

magiem,  po  mistrzu  Tullierze  prawdopodobnie  najlepszym  w  Lyonie,  ale  głupi  uraz  tymczasowo 

uczynił  z  niego  kalekę.  Girard  rwał  się  do  akcji,  a  musiał  zaufać  mnie,  wędrownemu magowi  z 

dalekiego Krakowa. Znaliśmy się od niecałego miesiąca. Na jego miejscu też bym był zdenerwowany.

– O co chodzi? – spytałem.

Zawahał się, popatrzył na mnie spode łba.

–  Słyszałeś  o  Charlesie  Bonaparte,  prawda?  –  upewnił  się.  Niepotrzebnie.  Równie  dobrze 

mógłby zapytać, czy słyszałem o Koperniku albo Da Vincim.  

–  Wyobraź  sobie  –  kontynuował  Girard  –  że  Charles  Bonaparte  miał  wnuka.  Piekielnie 

zdolnego dzieciaka.  Chłopak pojawił  się  jakieś  siedem lat  temu w okolicach Bordeaux i  trafił  do 

tamtejszego cechu. Uczył się przez rok, po czym na kryjówkę naszych konfratrów trafiły sukinsyny z 

Ruchu Oczyszczenia Republiki. Podczas obławy zginęli obaj rezydenci, a mistrz i troje adeptów, w tym 

wnuk Bonaparte, trafiło w kajdany. Na tym jednak nie koniec. Więźniów przewożono do Paryża, kiedy 

coś się stało. Nikt nie wie, co dokładnie, na trakcie znaleziono tylko zwęglone szczątki wozów i kilka 

trupów. Wśród tych ostatnich brakowało młodego Bonaparte oraz dowódcy ludzi Ruchu Oczyszczenia, 

pułkownika Pierre'a Goultiera.     

Girard napełnił kieliszek do połowy i wychylił na raz. Później westchnął i mówił dalej.

– Goultier ponoć się odnalazł w parę miesięcy potem, ale o tym, co się zdarzyło na trakcie, nie 

chciał mówić. Przestał aktywnie działać w Ruchu Oczyszczenia, co dalej, nie wiem. Natomiast ślad 

młodego Bonaparte urwał się te sześć lat temu. Jakby chłopak zapadł się pod ziemię. Aż do dzisiaj. 

Przed dwoma godzinami dostałem wiadomość od mojego człowieka w Vienne. W miasteczku... ponoć 

dzieje się tam coś dziwnego.  

– Dziwnego?

– Zniknęła kamienica. Cała. Jakby coś wyrwało ją wraz z fundamentami i podpiwniczeniem. 

Dosłownie wyparowała. 
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Skinąłem głową. Znikające kamienice zdecydowanie kwalifikowały się do kategorii zdarzeń 

dziwnych.

– Myślisz, że to dzieło Bonaparte? – spytałem.

– Saggo, ilu znasz magów, którzy byliby w stanie wyburzyć przeklętą kamienicę? Ja znam 

może ze trzech i jestem w stanie cię zapewnić, że żaden z nich nie znajduje się w tej chwili w Vienne. 

– Samorodny talent?

– Taki samorodny talent to szansa jedna na milion. Nie, Saggo. Jestem pewien, że Jean Paul 

Bonaparte, wnuk największego maga w historii Francji, zawitał na nasze podwórko. 

Za oknem błysnęło, po czym grzmot wstrząsnął budynkiem gildii. Pusty kieliszek zadzwonił na 

blacie, w jakichś szparach opętańczo zagwizdał wiatr. Ulewa zdawała się ciągle rosnąć w siłę. 

Westchnąłem ciężko i zapytałem:

– Kiedy mam ruszać?

III

Budynek wyglądał,  jakby kiedyś  mieściła  się  tu  wozownia  albo  stajnia.  Był  przestronny,  o 

wysokich ścianach z grubych drewnianych bali na kamiennej podmurówce. Ściany miał osmolone, a z 

dachu został tylko jeden narożnik, przez co wszędzie stała woda. 

Chłopak usiadł w jedynym osłoniętym od wiatru i deszczu kącie, na przyciągniętej w tym celu, 

popękanej  beczce.  Kot  położył  się  mu  na  kolanach,  zerkając  dokoła  niepewnym  wzrokiem.  Byli 

przemoczeni, zmarznięci i głodni. Kot miauknął i polizał chłopaka po wnętrzu dłoni. 

–  Jak  się  wabisz?  –  zapytał  chłopak.  Od wielu  dni  nie  zamienił  z  nikim słowa,  jego głos 

przypominał rzemień trący o kamień.    

Kot  przechylił  łebek i  poruszył  wąsikami  sklejonymi w jedną nitkę.  Drżał,  jakby ktoś  nim 

potrząsał.

– Zimno ci?  – upewnił  się  chłopak.  Przesunął  dłonią po mokrej  sierści,  raz,  później  drugi, 

trzeci. Nie spieszył się. Czekał, aż nieznane słowa same spłyną mu na język i napełni go to znajome 

uczucie, które sprawiało, że stawały mu włoski na karku. 

Ocknął  się  chwilę  później.  Musiał  być  tak  zmęczony,  że  przysnął.  Kot  na  jego  kolanach 

podwinął ogon pod siebie i też zapadł w sen. Sierść miał suchą, małe ciałko promieniało ciepłem. 

Chłopak zdał sobie sprawę z tego, że jemu też jest ciepło i że jego ubranie wyschło. Zapatrzył się na 
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deszcz bijący bez litości w namokłą ziemię i  pomyślał,  że jest  zmęczony,  i  że głód będzie musiał  

poczekać.  

–  Ja  jestem Jean Paul  –  wymruczał,  gładząc  kota  po grzbiecie,  po czym zasnął  z  plecami 

wciśniętymi w ścianę dawnej wozowni, a ulewa śpiewała mu do snu monotonną kołysankę.

IV

Opuściłem Lyon przed świtem. Burza wciąż krążyła gdzieś w okolicy, ale musiała odejść na 

tyle  daleko,  że nie  słyszałem już grzmotów i nie widziałem błyskawic.  Pozostała  po niej  złośliwa 

mżawka z gatunku tych, które dostaną się wszędzie i mogą trwać w nieskończoność.  

Do Vienne miałem nieco ponad dwadzieścia mil południowym traktem, więc nie poganiając 

specjalnie wierzchowca powinienem dotrzeć na miejsce przed zmierzchem. Zresztą przy moich dwóch 

metrach wzrostu i ponad stu kilogramach żywej wagi zmuszanie biednego zwierzęcia do czegokolwiek 

wykraczającego poza łagodny kłus byłoby szczytem sadyzmu.

Po  drodze  myślałem o  tym,  co  usłyszałem wieczorem od  Girarda.  Z  jednej  strony  byłem 

podekscytowany – od przeszło miesiąca nic tylko siedziałem nad książkami i teraz zwyczajnie ciągnęło 

mnie do przygód.  Jednak z drugiej  strony byłem tylko młodym wędrownym magiem.  Do szczytu 

moich  możliwości  należało  wyczarowanie  kuli  magicznego  światła.  Gdyby coś  poszło  nie  tak,  w 

spotkaniu z kimś zdolnym anihilować kamienicę miałbym podobne szanse, co tchórzofretka w starciu z 

tygrysem bengalskim.      

Co parę chwil  klepałem się po płaszczu,  sprawdzając,  czy szkatułka otrzymana od Girarda 

wciąż jest na swoim miejscu. Wykonana z kości słoniowej i pokryta magicznymi symbolami tłumiła 

moc ukrytego wewnątrz przedmiotu, tak aby osoby wrażliwe na dar nie mogły go wyczuć. Wewnątrz 

znajdował się jeden z artefaktów gildii, pierścień umożliwiający porozumiewanie się na odległość z 

posiadaczami  akcesoriów  należących  do  tego  samego  kompletu  –  o  ile  wiedziałem,  bliźniaczy 

pierścień miał Girard, wisiorek zabrał ze sobą mistrz Tullier, a bransoletę Michelle, druga z lyońskich 

rezydentów. Girard kilkakrotnie powtarzał mi, że moim zadaniem jest upewnić się, że młody Bonaparte 

faktycznie przebywa w Vienne; nic ponadto.     

– Jeśli go znajdziesz, natychmiast wezwij pozostałych – rzekł, kiedy wychodziłem. – Powiadom 

mistrza Tulliera i Michelle. Mi też daj znać, prześlę wiadomość Bernardowi. Pamiętaj, nie rozmawiaj z 

tym chłopakiem!  Nie zatrzymuj  go.  Cokolwiek będzie robił,  nie  mieszaj  się  do tego.  Znajdź go i 
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powiadom nas. Zrozumiałeś?   

Powtórzył  to  tyle  razy,  że  nawet  kij  od  miotły  by  zrozumiał.  Znaleźć  chłopaka,  przesłać 

wiadomość, czekać na pozostałych. Nie zgrywać bohatera. Prosta sprawa.  

Trakt do Vienne biegł  przez większość czasu równolegle do koryta  Rodanu. Łodzią byłoby 

szybciej i wygodniej, ale rzeka wezbrała po ulewach i teraz parła w stronę morza z niezwykłą dla siebie 

gwałtownością. Trasa drogą też zajęła mi więcej, niż się spodziewałem – w kilku miejscach namokła 

skarpa osunęła się na gościniec i trzeba było pokonać kilkudziesięciometrowe odcinki kleistego błocka. 

W efekcie na miejsce dotarłem dopiero wczesnym wieczorem.

Gospodę „Lis i Bażant” znalazłem w samą porę, bowiem deszcz i wiatr zaczęły przybierać na 

sile. Niebo zaciągnęło się grubą warstwą chmur, nad miastem zapadł przedwczesny mrok.  

Główna sala była pełna ludzi. Sufit wisiał nisko nad głowami, pomiędzy zostało tylko trochę 

miejsca dla fajkowego dymu. Powietrze było gęste od gwaru, ciepła ludzkich ciał i kwaśnego zapachu 

zeszłorocznego  beaujolais.  Parę  osób  jadło  kolację,  w  izbie  pachniało  młodą  kapustą  na  słodko  i 

świeżymi ziemniakami hojnie obsypanymi koprem. Poczułem, że cały dzień spędziłem w siodle i nie 

jadłem nic poza kawałkiem sera i cienkim plastrem schabu.   

Miejsca było niewiele, dosiadłem się do trójki tutejszych. Wyglądali na czeladników i nic nie 

jedli,  pili  natomiast,  jakby  siedział  ich  tam  cały  tuzin.  Póki  nie  wylewali  na  mnie  wina,  nie 

przeszkadzało mi to. Czekając na jedzenie opróżniłem pół dzbana mocno rozcieńczonego wina. Później 

wyczyściłem miskę zupy rybnej, dopychając się kilkoma słusznymi pajdami chleba. Na koniec zjadłem 

kaszankę,  przepłukałem  gardło  resztką  trunku.  Odetchnąłem,  zadowolony.  Pierwszy  głód  zabity, 

mogłem zacząć pracować.  

Podparłem głowę, przymknąłem oczy. Po jedzeniu zrobiło mi się sennie i w efekcie wcale nie 

musiałem udawać zmęczenia. Miałem nadzieję, że bywalcy „Lisa i Bażanta” nie będą na mnie zwracać 

uwagi – ot, zdrożony wędrowiec uraczył się dzbanem wina i przysnął na siedząco. Zwykła rzecz. 

Spróbowałem wyłączyć  poszczególne zmysły,  tak jak uczył  mnie mistrz  krakowskiej  gildii. 

Zamknięte oczy wyeliminowały wzrok, z dotykiem też nie miałem problemu, trudniej było z węchem. 

Zacząłem oddychać przez lekko rozchylone usta. Pozostał słuch, Skupiłem się na otaczających mnie 

dźwiękach i zacząłem je dzielić na poszczególne grupy. Najłatwiej było mi zawsze myśleć o nich jak o 

kolorach  i  tak  samo  postąpiłem tym razem.  Ludzkie  głosy  kojarzyły  się  z  odcieniami  czerwieni, 

pomarańczu,  różu.  Stukot  glinianych  i  drewnianych  naczyń  z  brązem,  szczęk  cyny  i  kamionki  z 

popiołem i srebrem. Skrzypienie desek jawiło mi  się  żółcią,  stłumiony ścianami grzmot granatem, 
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krople coraz zacieklej bijące o szyby i wiatr ryczący w kominie wariantami błękitu.

Przyszedł czas na ostatnią, najtrudniejszą fazę. Wyciszony, skupiony wyłącznie na dźwiękach, 

zacząłem je stopniowo wygaszać. Brzęk naczyń i sztućców zlał się w jedno, osłabł, w końcu zginął,  

pozostawiając po sobie dźwięk tak cichy jak wspomnienie szeptu. Powoli, ale skutecznie usuwałem ze 

świadomości wszystko, co nie było ludzkim głosem.

W końcu osiągnąłem cel – byłem w stanie rozróżnić słowa wypowiadane przez praktycznie 

każdą osobę w gospodzie. Teraz trzeba było tylko wyłowić słowa, które mogłyby mnie naprowadzić na 

trop. 

Czeladnicy przy mojej ławie dyskutowali nad tym, czy mądrzej zostać w Vienne, czy może za 

jakiś  czas  przenieść  się  do  Lyonu  albo  Saint-Étienne.  Kupiec  z  północy,  który siedział  gdzieś  po 

prawej, narzekał na konkurencję i wahania cen. Jakiś mocno wstawiony chłop twierdził uparcie, że za 

czasów monarchii Francuzom żyło się lepiej, a ktoś inny próbował go uciszyć, przypominając, że za 

takie gadanie można dać głowę. W którymś kącie parę osób komentowało toczącą się grę w kości, w 

innym kilku Szwajcarów dumało nad tym, ile czasu minie nim dotrą do Hiszpanii i ile przyjdzie im 

wydać pieniędzy.

W końcu natrafiłem na coś, co mnie zaciekawiło.

– Stary Gaspar, ten który prowadzi sklep rymarski... on ponoć widział, jak to się stało – mruknął 

ktoś. 

– To papista – odparł jakiś mężczyzna z pełnym politowania prychnięciem.

– Papista, owszem, ale nie ślepiec – odparł ten pierwszy. – Co widział, to widział. Ja tam mu 

wierzę.

– Cóż takiego zobaczył? – spytał ktoś trzeci. Młodszy głos, raczej chłopca niż dorosłego.

– Światło,  nieziemskie światło,  jakby piorun zamknięty w kuli ognia. Z początku małe, nie 

większe niż kurze jajo, ale później rozrosło się do rozmiarów wozu. Łuna była potworna, wielka i 

przerażająca, jak wtedy, gdy płonął stary kościół dominikanów. Powietrze trzeszczało, jakby kamienne 

płyty o siebie tarły. A później ta kula ognia uderzyła w kamienicę Cessane'a. Nie było błysku, pożaru, 

nie było dymu. Huknęło – to był ten grzmot, który poniósł się przez całe miasteczko. Gaspar mówił, że  

wyglądało to, jakby dom... zapadł się w sobie... jakby deski coś rozerwało na strzępy, ceglane mury 

rozbiło w drobny pył, ale nie na zewnątrz, tylko tak do środka, jakby coś wessało wszystko... Kurzu 

podniosła się cała chmura, no ale to już żeśmy wszyscy widzieli. Podobnie jak to, co z domu Cessane'a  

zostało.      
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– A więc kamienica... zapadła się w sobie? Czyżby schudła nagle z niedożywienia? Zmarniała 

w oczach? – spytał jadowicie ten drugi. Po sposobie mówienia było widać, że jest lepiej wykształcony 

od swoich rozmówców i  doskonale zdaje  sobie  z  tego sprawę.  Przekonany,  że pozjadał  wszystkie 

rozumy.  

– Kpij do woli – odgryzł się ten pierwszy. – Gaspar to może i papista, ale nie znam nikogo, kto  

by go na kłamstwie przyłapał. Ja mu wierzę. Nie rozumiem tego, co opowiadał, ale mu wierzę.  

– Ja tam się cieszę, że nie rozumiem. Nie jest ludzką sprawą diabelskie sztuczki rozumieć – 

dorzucił ten trzeci, najmłodszy. Mówił nieco bełkotliwie, widać przesadził z winem. 

– Diabelskie sztuczki to tłumaczenie dla prostaków – prychnął ze złością człowiek, którego w 

myślach  zacząłem  nazywać  Sceptykiem.  –  Gaspar  aby  z  szynku  wtedy  nie  wracał?  Podobno  w 

„Połatanym płaszczu” jest częstym bywalcem.

– Nie nasza rzecz, skąd wracał – odparł pierwszy z mężczyzn. W jego głosie pobrzmiewało 

niezadowolenie, któremu trudno było się dziwić. Przyniósł nielichą opowieść tylko po to, by jeden z 

kompanów go wyśmiał, a drugi zaczął sypać komunałami. – Stary widział coś jeszcze. 

– Co takiego?

– Postać. Chudą, o długich, młodzieńczych członkach skrytych pod ciemnym, wystrzępionym 

płaszczem. Słyszał słowa płynące z jej ust, słowa w dziwnym, charczącym języku. Przez cały czas stała 

przed kamienicą, a kiedy rozległ się huk i pył wzniósł się ponad miasto, zniknęła. 

– Diabeł? – upewnił się chłopak.

– Może i diabeł. A może Draak. 

Draak,  pomyślałem,  uśmiechając  się  łagodnie.  Posłaniec  śmierci.  Plotki  o  nim  od  stuleci 

krążyły po całej Europie. Najczęściej przybierał formę chłopca lub dziewczyny u progu dorosłości – 

chudej postaci okutanej w ciemny, wytarty i wystrzępiony płaszcz.  

Wyłączyłem się. Opowieść tego całego Gaspara miała sens, choć ci ludzie nie mieli pojęcia o 

magii i nie potrafili jej odpowiednio zinterpretować. Kamienica zapadająca się w sobie... słyszałem o 

czymś podobnym, słyszeli też uczeni z krakowskiego uniwersytetu imienia Marii Teresy. Implozja, tak 

to nazywano. Coś jak przeciwieństwo eksplozji. Nie bardzo potrafiłem to sobie wyobrazić, ale istnienia 

tego zjawiska nie zamierzałem negować. 

Wzmianka o postaci w płaszczu sprawiła, że poczułem dreszcz podniecenia. Chudy chłopak w 

znoszonym ubraniu  idealnie  pasował  do  moich  wyobrażeń  na  temat  Jean  Paula  Bonaparte.  Teraz 

tylko... 
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Drzwi wejściowe trzasnęły tak mocno, że cała gospoda zamilkła.  Otworzyłem oczy, zmysły 

uderzyły we mnie ze zdwojoną siłą, wypełniając umysł mnóstwem bodźców i informacji.  Zapachy 

zatańczyły w nosie, nagła cisza odezwała się w uszach cichym dzwonieniem. Spojrzałem w stronę 

wejścia.  

Przybysz  był  niewiele  mniejszy  ode  mnie.  Postawny  drab  okutany  w  mokrą  opończę  z 

kapturem, o kwadratowej gębie przeciętej na skos szeroką blizną. U pasa wisiała mu drewniana pałka z 

uchwytem  obwiązanym  rzemieniem.  Przesunął  wzrokiem  po  czeladzi,  po  czym  ruszył  prosto  do 

oberżysty. Stanął przed szynkwasem, odchrząknął, wcelował flegmą do spluwaczki. 

– Szukam kogoś – powiedział niby do gospodarza, ale na tyle głośno, by słychać go było w 

całej izbie. Równocześnie rzucił na stół parę monet i wskazał butelkę wina. Oberżysta nalał mu pełny 

kubek. – Chłopaka, na oko szesnastoletniego. Chudy młodzik, obdartus, nie śmierdzi groszem. Bywa, 

że dziwnie się zachowuje. Nie jest stąd. – Opróżnił kubek jednym haustem, strużka wina pociekła mu 

po brodzie. Odstawił kubek na blat, jakby huknął młotkiem. – Widziałeś kogoś takiego, oberżysto?     

– Nie widziałem. Ale będę miał oczy otwarte.

– Oby – powiedział oprych. – Wrócę tu jutro.   

Zabrzmiało to jak groźba.

Przybysz okręcił się na pięcie i ruszył do wyjścia. Nawet kiedy drzwi zamknęły się za jego 

plecami, w gospodzie dalej panowała cisza. Po krótkim wahaniu wstałem, poprosiłem karczmarza o 

przechowanie mojej jedynej sakwy, prośbę poparłem paroma centymami oraz zapewnieniem, że po 

powrocie  wynajmę  u  niego  pokój.  W sakwie  nie  trzymałem  nic  specjalnie  wartościowego,  więc 

ryzykowałem  niewiele:  medalion  gildii  miałem  jak  zawsze  na  szyi,  szkatułka  z  pierścieniem 

spoczywała w jednej kieszeni płaszcza, Afryka magiczna Houlie w drugiej.  

Wyszedłem  na  deszcz  i  odległy  huk  mozolnie  zbliżającej  się  burzy.  Sylwetka  oprycha 

zamajaczyła w mroku, ruszyłem jej śladem. Nie miałem wątpliwości, że drab, podobnie jak ja, szukał 

młodego Bonaparte. Liczyłem na to, że dowiem się, kto był jego zleceniodawcą.

Srebrne  nożyce  błyskawicy  przecięły  niebo  z  granatowej  bibuły,  grzmot  przetoczył  się  po 

okolicy  powolny i  zwalisty,  na  podobieństwo  wyładowanego  pociągu.  Oprych  szedł  przed  siebie; 

deszcz spływał mu po opończy, buty rozchlapywały wodę. Podążałem kawałek za nim, korzystając, na 

ile to możliwe, z mroku ścielącego się u stóp kamienic. Woda lała mi się za kołnierz, grube krople biły 

po oczach i ograniczały widoczność. Przeszedłem nie więcej niż sto kroków, a już zacząłem żałować, 

że opuściłem przytulne wnętrze gospody.
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Z boku coś nagle trzasnęło, odwróciłem wzrok od śledzonego mężczyzny. Ktoś mocował się z 

okiennicą,  za  przeciwnika  mając  złośliwy  wiatr.  Trwało  to  mgnienie  oka,  w  końcu  desperacja 

zwyciężyła z żywiołem, a ja ruszyłem dalej.      

Tyle że oprycha już nigdzie nie było. Wyparował, zniknął wśród strug deszczu.

Podbiegłem parę  kroków jego śladem.  Nic.  Ani  żywego  ducha.  Przesunąłem wzrokiem po 

okolicznych domach, ale w żadnej szparze nie dostrzegłem śladu kaganka czy lampy. 

Skląłem się  w duchu od durniów i  nieudaczników.  Rozumiem dziecko przegapić,  ale  żeby 

zgubić chłopa wielkiego jak szafa...   

Zawróciłem  w  stronę  gospody,  kiedy  wyskoczyli  na  mnie  z  ciemnego  zaułka  biegnącego 

między domami. Ulewa zagłuszyła ich kroki; z tego, że ktoś jest za mną zdałem sobie sprawę za późno. 

Cios w grzbiet sprawił, że kolana się pode mną ugięły; kolejny,  wymierzony w nerki, zaowocował 

eksplozją bólu. Wygięło mnie w łuk, zabrakło tchu na krzyk, straciłem równowagę. Pałka wycelowana 

w nogę podcięła mnie do reszty i padłem twarzą na mokry bruk. Nie cackali się ze mną – kopali tak 

długo,  aż  nie  mogłem  złapać  oddechu.  Dusiłem  się,  ból  promieniował  na  całe  ciało.  Ledwo 

zarejestrowałem, że chwycili mnie pod pachy i zaciągnęli w mrok zaułka.        

Obmacali  mnie,  najwyraźniej  sprawdzali  czy  nie  mam  broni,  którą  mógłbym  im  sprawić 

nieprzyjemną niespodziankę. W końcu dali mi spokój, zwinąłem się pod ścianą i powoli dochodziłem 

do siebie. Złapałem upragniony oddech w tej  samej chwili,  w której ktoś wyciągnął spod płaszcza 

latarkę i poświecił mi w twarz. 

– Kim jesteś? – spytał chrapliwy męski głos. Dostrzegłem trzy sylwetki, więcej nic. 

– Mów – warknął ten, którego śledziłem. Zniecierpliwiony kopnął mnie w piszczel; myślałem, 

że mi kości połamie. Syknąłem z bólu i wycedziłem przez zęby:

– Filip Saggo. Nazywam się Filip Saggo.

– No więc, Filipie Saggo – odezwał się ten z głosem przypominającym rzężący benzynowy 

silnik. Przykucnął obok mnie i zauważyłem, że ma na sobie skórzaną maskę z otworami na oczy i usta. 

Światło z latarki padało pod takim kątem, że otwory wydawały się ziać czernią. Wyglądał przerażająco. 

– Dlaczego nas śledzisz?

Zwlekałem z odpowiedzią, co nie było najmądrzejsze. Kolejny cios zarobiłem w twarz; snop 

światła  błysnął  na stalowym kastecie,  ból  na  moment  pozbawił  mnie  świadomości,  przed  oczyma 

zrobiło się ciemno. Poczułem jak ciepła krew spływa mi po nasadzie nosa, ustach, brodzie. Kolejne 

myśli napływały powoli, jakby brodziły po pas w bagnie.
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Spod zmrużonego oka dostrzegłem kolejny ruch. Instynktownie uniosłem dłoń i wymamrotałem 

coś pod nosem.

– Co takiego? – spytał ten w masce. Powstrzymał swoich podwładnych i zapytał raz jeszcze – 

Co mówiłeś? 

– Szedłem za jednym z was – wykrztusiłem. Nie miałem konkretnego planu, po prostu chciałem 

mówić, bo wtedy mnie nie bili i byłem w stanie myśleć. – Od „Lisa i Bażanta”. Szukam chłopaka,  

którego i wy szukacie. 

Czekałem na kolejny cios, ale ten nie nadszedł. Dobrze, pierwsze koty za płoty. Teraz myśl! Co 

im powiedzieć, żeby się z tego wykaraskać?

– Po co ci on? Czemu chcesz go znaleźć? – zapytał mężczyzna w masce.   

Jeśli się zdradzę, że jestem magiem, już po mnie. Jeśli powiem coś, w co nie uwierzą, już po 

mnie. Jeśli będę za długo zwlekał, to samo. 

Nagle, jak olśnienie, spłynęło na mnie wspomnienie tego, co mówił Girard. Pojawiła się myśl, 

zalążek planu, łut szczęścia, który mógł przeważyć szalę na moją korzyść.

–  Ten  chłopak  to  Jean  Paul  Bonaparte  –  wystękałem.  –  Wnuk  potężnego  maga  i  osoba 

poszukiwana  przez  Ruch  Oczyszczenia  Republiki.  Wynajął  mnie  człowiek,  który  wiele  znaczy w 

Ruchu Oczyszczenia, a który za wszelką cenę chce dostać chłopaka. Odpowiecie przed nim, jeśli mi 

włos z głowy spadnie.

Znieruchomieli. Później ten w masce wstał z kucek i popatrzył na mnie z góry.

– Zdaje się, że spadł już niejeden. Powiedz w takim razie, jak się nazywa ten twój znakomity 

mocodawca? 

– Pułkownik Pierre Goultier – odparłem.

– Fascynujące  – powiedział  człowiek w masce.  Nie  wiem kiedy,  w jego dłoni  pojawił  się 

olbrzymi  rewolwer.  Szczęknął  odciągany  kurek,  lufa  zamajaczyła  mi  przed  twarzą,  jak  studnia 

pozbawiona dna. – To, co mówisz, jest bardzo ciekawe. Wyobraź sobie bowiem, że pułkownika Pierre'a 

Goultiera masz właśnie przed sobą. 

Zdębiałem, po plecach popłynęła mi strużka zimnej wody. 

Blefowałem. 

I przegrałem.

Lufa dotknęła mi czoła. Stal wcale nie wydawała się chłodna, raczej rozpalona do czerwoności. 

– Teraz powiesz, kim naprawdę jesteś i czemu szukasz chłopaka. 
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Mimo  że  to  niemożliwe,  przysiągłbym,  że  słyszałem,  jak  skrzypi  skóra  rękawiczki;  że 

widziałem, jak palec delikatnie naciska na spust.

– Odpowiadaj albo giń – syknął Pierre Goultier.

Wtedy świat oszalał. Kilkaset metrów za plecami moich prześladowców uderzył piorun. Zalał 

miasteczko światłem tak jasnym, że na moment mnie oślepił. 

– Co, do...? – mruknął któryś z mężczyzn. Głos był niewyraźny, musieli odwrócić się do mnie  

plecami.

Odzyskałem wzrok akurat w momencie, gdy uderzył kolejny piorun. I jeszcze jeden i jeszcze. 

Cztery bezgłośne uderzenia wycelowane w jeden cel. Boskie włócznie o grotach z z białego ognia. W 

życiu czegoś podobnego nie widziałem.

A po nich przyszedł grzmot. Narastał powoli, jak rwetes milionów ton wody pędzących ulicami, 

by w końcu eksplodować hukiem godnym góry fikającej kozła. Energia rozpłynęła się po mieście w 

czasie krótszym niż oddech, postawiła mokre włosy, sprawiła, że z ust i nozdrzy posypały się iskry. 

Dotknięcie chaosu. Jakby ktoś na ułamek sekundy przewrócił cały świat na lewą stronę.

– Szybko, za mną! – Goultier pierwszy odzyskał rezon. 

Oślepiony krwią i światłem piorunów, widziałem tyle co nic. Usłyszałem oddalające się kroki i  

nagle zdałem sobie sprawę z tego, że żyję. Odetchnąłem z ulgą, poczułem jak opuszczają mnie siły.

Osunąłem się w mrok.

V

Ocknąłem się, kiedy świat się zatrząsł. Pierwszym, z czego zdałem sobie sprawę był rwący ból 

w okolicach prawej skroni. Drugim, zapach wykrochmalonej pościeli; trzecim odgłos desek jęczących 

pod ciężkimi krokami. Otworzyłem oczy.

Leżałem  na  wąskim  łóżku  albo  raczej  na  pryczy.  W  podłużnym  pomieszczeniu  panował 

półmrok,  przez  przesłonięte  miniaturowymi  firankami  okienka  wpadało  szare  światło  kolejnego 

ponurego dnia. Dostrzegłem dwie skrzynie o solidnych żelaznych okuciach, jakieś haczyki na ścianach, 

szeroki blat przykręcony do drewnianej ściany masywnymi śrubami. 

Spróbowałem się podnieść.

– Powoli. Może zakręcić ci się w głowie.

Mężczyzna zbliżył się przy akompaniamencie skrzypiącej podłogi. Miał spory brzuszek, tłuste 
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ramiona i pyzatą twarz ozdobioną smoliście czarnymi wąsami. Kciuki zatknął za pas poprzecieranych 

spodni, który trzymały się na nim tylko za sprawą szerokich szelek. Okrągłe piwne oczy zerkały na 

mnie z dobrotliwym zaciekawieniem.  

Udało mi się usiąść, przed oczyma pojawiło się coś jakby powidok z migoczących cekinów. 

Parę  razy  odetchnąłem głęboko  i  poczułem się  lepiej.  Przez  uchylone  drzwi  mogłem zerknąć  na 

zewnątrz. Ujrzałem jakieś skrzynki, pakunki, szary brezent namiotu. Dopiero wtedy zrozumiałem, że 

jestem na wozie o obszernej drewnianej budzie. 

– Jak się tu znalazłem? – spytałem.

– Mój chłopak, Louis, wypatrzył cię w jednym ciemnym zaułku... myślał, żeś zdechł i, prawdę 

powiedziawszy,  chciał  ci  przejrzeć  kieszenie.  Na  szczęście  jęknąłeś  coś  pod  nosem,  Louis  się 

przestraszył i przybiegł po mnie. Razem przytargaliśmy cię tutaj. Skaleczenie ci opatrzyłem – popatrzył 

na moją skroń. Przesunąłem po niej  ostrożnie dłonią, przeliczyłem szwy. Sześć, po dotyku sądząc, 

umiejętnie założonych.    

– Wygląda na to, że zawdzięczam panu życie – powiedziałem. 

– Nie przesadzaj. – Machnął ręką, ale uśmiechnął się przy tym lekko. – Jesteś chłop jak się 

patrzy,  rano byś  się  sam pozbierał.  Głupio mi  było,  że chłopak chciał  cię  obrobić,  to i  w ramach 

zadośćuczynienia pomogłem. 

– Mimo wszystko dziękuję panu, panie...

– La Ferronay. Philippe La Ferronay, do usług.

Miałem wrażenie, że gdzieś już słyszałem to nazwisko. Nie mogłem tylko skojarzyć, gdzie i 

kiedy. Spróbowałem się podnieść, ale nogi się nagle pode mną ugięły. Gdyby mnie nie podtrzymał,  

zwaliłbym się na podłogę.

– Spokojnie,  chłopcze – powiedział.  –  Mocno zebrałeś  po czerepie.  Będziesz słaby jeszcze 

przez parę godzin, może nawet przez dzień czy dwa. Nikt cię stąd nie wygania. Odpocznij, nabierz sił. 

Za godzinę podam obiad, możesz zjeść z nami, potem zdecydujesz co dalej. Na razie leż.

Zrobiłem, jak radził. Położyłem się. Sen nie nadchodził, ale wygodniej mi było z głową złożoną 

na poduszce. Jakoś mniej czułem wszystkie siniaki, a były chwile, że i skroń mniej rwała.

– Jak  się  nazywasz,  chłopcze?  –  spytał.  Siedział  gdzieś  w drugim końcu wozu,  sądząc  po 

odgłosach, obierał jakieś warzywa.  

– Filip Saggo.

– No proszę! – odezwał się wyraźnie uradowany. – Mój imiennik! Ale ty nie z Republiki, co? 
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Skąd przybywasz? 

– Z Cesarstwa. Z Krakowa. 

–  Ha!  Byłem tam raz,  byłem.  Piękne miasto.  Jedno z  niewielu,  którym Habsburskie  rządy 

wyszły na dobre, jeśli chcesz znać moje zdanie. A do Francji co cię przywiodło? Do nauk magicznych 

zdaje się, że w Cesarstwie miejsc po dostatkiem. 

Zdrętwiałem.  

– Widziałem twój amulet. Spokojnie – dodał Philippe La Ferronay. – Ja ci nie wróg, nie wydam 

cię.  Jeszcze  Ruch Oczyszczenia  by się  mną  przypadkiem zainteresował...  nie,  do  szczęścia  mi  to 

niepotrzebne. 

– Jest pan magiem? – spytałem. Byłem przekonany, że aurę wyczułbym i bez medalionu, ale 

może ból mnie osłabił na tyle...

– Nie, chłopcze, nic z tych rzeczy – zapewnił. – Nie ma we mnie ani krzty talentu. Co nie 

znaczy, że jacyś nadgorliwcy z Ruchu Oczyszczenia nie znaleźliby u mnie paru rzeczy, które mogłyby 

wzbudzić ich wątpliwości. 

Coś  w tym,  co  powiedział,  musiało  obudzić  jakąś  wciąż  śpiącą  albo  znękaną bólem część 

mózgu. 

– La Ferronay – mruknąłem pod nosem, po czym dodałem już głośniej – Philippe La Ferronay... 

od Objazdowej Galerii Osobliwości. Widziałem pana ulotkę. Zamierzałem złożyć panu wizytę, gdy już 

pan będzie w Lyonie.

– Miło mi, chłopcze. Chociaż wątpię, czy mag z prawdziwego zdarzenia znajdzie wśród moich 

eksponatów cokolwiek godnego uwagi. 

Pogawędziliśmy w miarę swobodnie jakieś pół godziny, po czym La Ferronay zdecydował, że 

obiad jest gotowy. Wyniósł na zewnątrz dwa parujące rondle i krzyknął coś na tyle niewyraźnie, że nie 

zrozumiałem ani słowa. Później wrócił, żeby mi pomóc. Siły wracały mi szybko, więc podniosłem się 

sam. Z pomocy skorzystałem dopiero przy schodkach.  

Mój gospodarz podał kaszę z marchwią, selerem i pietruszką. Jedliśmy pod namiotem, siedząc 

na składanych zydlach, z miskami w dłoniach. Deszcz wciąż siąpił, grube krople wisiały na krawędzi  

brezentu  jak  szklane  frędzle.  Dołączył  do  nas  Louis  –  chłopak  o  szerokich  barkach  i  śladach 

pierwszego zarostu. Nic nie mówił, unikał mojego wzroku, jadł szybko, jakby chciał nas czym prędzej 

opuścić. Podobieństwa do La Ferronaya jakoś nie mogłem się u niego dopatrzyć.

– Mój bratanek – wyjaśnił Philippe, kiedy chłopak podziękował i poszedł ładować skrzynie na 
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wóz. – Jego rodzice zginęli w Marsylii, w czasie rozruchów dziesięć lat temu. Od tamtego czasu ja się  

nim  opiekuję.  Nie  mam  dzieci,  rodziny  właściwie  też  nie,  kuzynostwo  żyje  gdzieś  na  południu 

Hiszpanii. Ja i Louis mamy tylko siebie.

Zjedliśmy,  po  czym  pomogłem  Philippe'owi  umyć  naczynia  i  odnieść  je  na  wóz.  Posiłek 

wtłoczył we mnie świeże siły.

– Zbieracie się do wyjazdu? – zainteresowałem się. 

– Niektóre z eksponatów trzeba przed podróżą starannie zapakować. Przygotowania zazwyczaj 

trudno zamknąć w jeden dzień. Dziś wieczorem powinniśmy być gotowi do drogi, opuścimy Vienne 

jutro o świcie, a za dwa dni zaczniemy pokazy w Lyonie.  

– Dużo podróżujecie?

– Cały czas. Najwięcej po Republice, bo to nasz kraj, nasza ziemia ojczysta. Ale byliśmy już w 

Królestwie Trzech Koron, i u Szwajcarów, i Cesarstwo prawie całe zjeździliśmy. Najgorzej jest zimą, 

bo drogi mało przejezdne, a u ludzi kiepsko z gotowizną, to i na pokazy mniej tłumnie przychodzą. 

Trzeba  przebiedować  gdzieś,  gdzie  ciepło  –  w Portugalii,  na  południu  Hiszpanii  czy na  wyspach 

Morza Śródziemnego. Odsapnąć, wóz naprawić, klatki posprawdzać, gabloty poreperować... a z wiosną 

ruszyć znowu w drogę.  

Sposób, w jaki o tym mówił,  zdradzał,  że nie tylko konieczność pcha go do takiego życia. 

Kochał tę ciągłą włóczęgę. Dobrze to rozumiałem.

– Chodź – powiedział nagle. – Nie wszystko jeszcze popakowane, pokażę ci to i owo.

Klatki, skrzynki i gabloty stały przy ścianie wozu, przyrzucone grubym, choć gdzieniegdzie 

poprzecieranym, płótnem.   

–  Normalnie  ściany  namiotu  są  opuszczone.  Do  środka  wpada  niewiele  światła,  nawet  w 

słoneczny dzień – tłumaczył.  – Ludzie otrzymują przy wejściu świeczkę i  to  im musi  wystarczyć. 

Wątłe światło wśród mroku wzmaga grozę i nawet przeciętny okaz może zmienić w coś niezwykłego. 

–  Wyobraźnia  dopowiada,  czego  nie  widzą  oczy  –  mruknąłem,  a  La  Ferronay  pokiwał 

energicznie głową.

– Wszystko siedzi tutaj – powiedział pukając się w skroń. – Każdy nasz strach. Nigdzie indziej, 

tylko tutaj. 

Przeżyłem parę takich rzeczy, że mógłbym się z nim nie zgodzić, ale postanowiłem siedzieć 

cicho. 

– Zobaczmy, co my tu mamy... – wymamrotał, podchodząc do nakrytych płótnem okazów. – A 
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tak...

Odsłonił  jeden z  eksponatów. W uszczelnionej  kitem szklanej  gablocie,  na grubej  warstwie 

trocin  spoczywały  zmumifikowane  szczątki.  Człowieczek  był  malutki,  przygarbiony,  o  drobnym 

korpusie i nieproporcjonalnie dużych kończynach. Miał niemal idealnie okrągłą twarz, ale gdy spojrzeć 

z boku, widać było spłaszczone, jakby małpie czoło. Pozbawione warg usta ukazywały szereg ostrych 

zębów, jakby umyślnie spiłowanych w głownie miniaturowych sztyletów. Cała postać nie miała nawet 

metra wysokości.   

– Przerażający widok – stwierdziłem. – Dziecko...

– To nie dziecko – zaprzeczył La Ferronay. – To dorosły mężczyzna. Za oceanem, w Nowej 

Hiszpanii jest plemię, gdzie dzieci rodzą się mniejsze niż piąstka, a mężczyźni i kobiety rozmiarami 

przypominają  nasze  karły.  Jednak  wielkość  nie  powinna  nikogo  zmylić.  To  lud  doskonałych 

myśliwych,  którzy  poruszają  się  bezszelestnie  po  leśnych  ostępach,  znają  trucizny,  które  potrafią 

sprowadzić śmierć w kilka uderzeń serca, a pozbawieni broni, atakują pazurami i zębami z furią, której 

nie powstydziłby się najstraszniejszy zwierz.    

– Zdumiewające. 

Francuz zasłonił gablotę i odsłonił kolejną, później zaś jeszcze jedną. Oglądałem kolejne cuda, 

których  zgromadzenie  zajęło  mu wiele  lat.  Widziałem skórę  indyjskiego  węża,  długą  jak  wóz La 

Ferronaya  i  pokrytą  z  jednej  strony kostnymi  zrogowaceniami,  jakie  spotkać  można  u  niektórych 

jaszczurów;  wolałem  sobie  nawet  nie  wyobrażać  potwora,  który  ją  zrzucił.  Widziałem  korzonki 

afrykańskich  roślin  przypominające  zdrewniałe  dłonie  i  stopy  niemowląt.  W  olbrzymim  słoju  z 

grubego  szkła  ujrzałem  dziwnego  morskiego  stwora:  coś  jakby  meduzę,  którą  natura  w  miejsce 

delikatnych parzydełek obdarzyła mięsistymi,  porowatymi mackami.  Trzymałem w dłoniach chustę 

kitajskiej roboty, utkaną ponoć z pajęczej sieci – delikatniejszą od jedwabiu, a wytrzymałą jak stal. 

Wreszcie  La  Ferronay pokazał  mi  bursztyn  wielkości  pięści,  w  którym  tkwiło  stworzenie  bardzo 

podobne do nietoperza, oraz pergamin zapisany tajemniczym atramentem, który objawiał się dopiero, 

gdy po  arkuszu  przesunąć  kamieniem z  barwy podobnym  do  topazu,  ale  o  nieco  innej  fakturze, 

nazywanym kameleonidem.          

– A tutaj? Co się tutaj znajdowało? – spytałem, wskazując pustą gablotę.

La Ferronay skrzywił się i mruknął coś pod nosem. 

– Jakieś afrykańskie pajęczaki. – powiedział w końcu. – Diabelnie inteligentne stworzenia, co to 

zamiast tkać pajęczyny, budują sobie gniazda podobne do mrowisk. Kupiłem je w zeszłym roku od 
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jednego handlarza z Wenecji, ale nie cieszyłem się nimi długo. Parę dni temu cwane bestie wydrapały 

kit uszczelniający szybkę i zwyczajnie nawiały.  

– Nie szukał ich pan? 

– Równie dobrze bym mógł sól z morza przez sitko wybierać. Maleńkie są, wszystkie by ci się 

w garści zmieściły i jeszcze by zostało miejsca. I żeby jeszcze wiedzieć, gdzie ich szukać...  

Louis  podszedł  do  La  Ferronaya,  powiedział  mu  coś  na  ucho.  Mężczyzna  skubnął  wąsy, 

pokiwał głową i uśmiechnął się do mnie.

– Obawiam się, że musimy kończyć. Jeśli chcemy dzisiaj załatwić załadunek, chłopak musi się 

zabrać za te wszystkie skrzynki i klatki. Zostaniesz na kolacji? Miło nam będzie cię ugościć. 

Kusiło mnie, żeby przyjąć zaproszenie, ale wiedziałem, że dość czasu już zmitrężyłem. Miałem 

zadanie do wykonania. Podziękowałem za opiekę i obiecałem, że odwiedzę galerię La Ferronaya, gdy 

wrócę do Lyonu. 

Zabrałem swoje rzeczy,  pożegnałem się  z wąsatym Francuzem i  ruszyłem w stronę „Lisa i 

Bażanta”.  Po drodze wciąż myślałem o obejrzanych eksponatach i,  ile razy coś mnie zaswędziało, 

wyobraźnia  podsuwała  mi  obraz  maleńkich,  prawie  niewidocznych pajęczaków, które  oblazły całe 

moje ciało. 

VI

Na targu było znacznie mniej ludzi niż zazwyczaj. Większość odstraszył bezustannie siąpiący 

deszcz, inni siedzieli u sąsiadów lub po gospodach i szynkach. Vienne przypominało ul pękający w 

szwach od plotek i najświeższych wieści. Chłopakowi to odpowiadało. Mało ludzi na targu oznaczało 

mało gapiów. Mało wścibskich oczu i mało wiecznie zwróconych w twoją stronę uszu. 

Podszedł do straganu jakiegoś wiejskiego handlarza,  który mimo niepogody zdecydował się 

przyjechać do miasteczka. Przesunął wzrokiem po wiązkach marchwi, metalowych bańkach z krowim 

mlekiem, rzędach dużych kurzych jaj i kupkach mniejszych, przepiórczych. Kot poruszył mu się pod 

pazuchą, przypominając o swojej obecności. Był głodny, podobnie jak jego nowy pan.   

Kupujących było za mało, żeby coś ukraść. Chłopak zważył w garści parę ostatnich monet.  

– Ile za mleko? – zapytał.

– Masz do czego przelać? 

– Mam. – Odsupłał drewniany kubek przywiązany sznurkiem za ucho do szlufki płaszcza. 
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– Dwa centymy. 

Chłopak skinął głową, położył pieniądze na wieku beczki. Wypił duszkiem cały kubek, poprosił 

gestem o jeszcze. Ten wychylił do połowy, po czym postawił kota na ziemi i, przechyliwszy naczynie, 

pozwolił mu się napić do woli. Mały chłeptał tak ochoczo, że chwilę później krople mleka zwisały mu 

z wąsów.     

–  Chciałbym jeszcze  sześć  jajek i  kawałek  sera  –  powiedział  chłopak.  Dostał,  o  co prosił. 

Handlarz sięgnął  po pieniądze,  a  Jean Paul  delikatnie  zamknął  swoje chude palce  na  jego dłoni  i 

popatrzył chłopu w oczy. Było w jego spojrzeniu coś ciepłego i hipnotyzującego, coś co nie pozwalało 

się od niego oderwać.  

– Jesteś dobrym człowiekiem – wyszeptał w języku, który był stary na długo zanim we Francji  

założono pierwsze miasto. – Nie potrzebujesz tych pieniędzy. Nie tak bardzo jak ja.

Handlarz stał przez parę sekund w bezruchu, po czym otrząsnął się z zamyślenia. Przeszedł go 

dziwny  dreszcz,  ale  czuł  się  doskonale,  jakby  właśnie  zrobił  coś  bardzo  dobrego,  coś  dogłębnie 

ludzkiego. Oderwał wzrok od oczu chłopaka i popatrzył na monety. 

– To wystarczy – powiedział, zabierając najmniejszy miedziany pieniążek, po czym uśmiechnął 

się do Jean Paula i życzył mu miłego dnia. 

Stał na placu do wieczora, a jego obranie przemokło do suchej nitki, ale ani na moment nie 

przestał się uśmiechać.

VII

W gospodzie wypiłem szklankę wina, umyłem się i na spokojnie obejrzałem wszystkie siniaki. 

Na szczęście obyło się bez złamań, ale opuchlizna w paru miejscach straszyła brudną mieszanką żółci i  

purpury. Bolało mnie dokumentnie wszystko, wliczając w to kości i mięśnie, z których istnienia nie 

bardzo zdawałem sobie do tej pory sprawę. Ogólnie rzecz biorąc, czułem się, jakby przemaszerował po 

mnie oddział kawalerii.  

Oberżysta  zdradził  to  i  owo  na  temat  tajemniczych  nocnych  wydarzeń.  Mówił  niechętnie, 

półsłówkami, trzeba go było porządnie ciągnąć za język. Kiedy opowiadał, dojrzałem kątem oka, że 

dwie osoby ukradkiem się przeżegnały. Moment później moją uwagę zwrócił mały krzyżyk oparty o 

stojący na regale szereg flaszek oplecionych słomą. Niby Republika, kraj oświecenia i humanizmu, 

odżegnujący  się  od  katolickiej  wiary,  jako  od  strawy dla  ubogich  prostaczków.  Stare  przysłowie 
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pozostało  jednak  aktualne:  jak  trwoga,  to  do  Boga.  Mieszkańcy  Vienne  otrzymali  –  w  swoim 

mniemaniu – mały popis diabelskich talentów i byłem pewien, że w niejednym domu wyciągnięto 

pochowane  po  strychach  krucyfiksy,  ikony  i  psałterze.  Niełatwo  wykorzenić  tysiącletnie 

przyzwyczajenia. 

W końcu uzyskałem informację, o którą mi chodziło: adres kamienicy, w której rozegrały się 

niezwykłe zdarzenia minionej nocy. Wciąż miałem przed oczyma tę sekwencję bezgłośnych piorunów, 

echo  grzmotu  jeszcze  huczało  mi  w  uszach.  Musiałem  się  przekonać,  co  takiego  tym  razem 

zmajstrował Jean Paul Bonaparte.     

Na miejsce trafiłem sporo po zmierzchu. Deszcz chwilowo ustał,  ale noc była pochmurna i 

ciemna, a wilgoć dalej wciskała się pod ubranie sobie tylko znanymi sposobami. Światła było tyle co 

nic i kamienica przy Rue Avignon z numerem 9 przypominała taką samą czarną bryłę jak jej sąsiadki. 

Okolica  wydawała  się  opuszczona  –  podejrzewałem,  że  ludzie  mieszkający  w  pobliżu  woleli  nie 

ryzykować, że tym razem padnie na nich, a Vienne miało za mało strażników miejskich, by marnować 

ich na pilnowanie pustego,  prawdopodobnie skażonego piekielną obecnością,  budynku. Najpewniej 

sądzili, że tylko skończony głupiec próbowałby dostać się do środka.

Cóż, może mieli rację.

Podkradłem się do drzwi wejściowych. Przez moment nasłuchiwałem, ale wewnątrz panowała 

cisza. Prawą dłoń zacisnąłem na rękojeści noża zatkniętego za pas, lewą na wyciągniętym spod koszuli 

wisiorku z symbolem gildii. Odetchnąłem głęboko, spróbowałem uspokoić coraz szybciej bijące serce. 

Delikatnie naparłem na drzwi, ustąpiły natychmiast. Pojawiła się szczelina szeroka może na cal. 

Nic. Dalej żadnego odgłosu. Bodaj szmeru.

Pchnąłem  drzwi.  Otworzyły  się  lekko,  z  cichym  piskiem  zawiasów.  Od  ilości  magii 

nagromadzonej  w ścianach zjeżyły mi się włosy na całym ciele,  z  ust  uleciał  syk.  Powietrze było 

chłodne i wilgotne, ale i tak zalała mnie fala gorąca jak przy zaawansowanej chorobie. Zacząłem się 

pocić,  przed  oczyma pojawiły się  mroczki.  Rzadko kiedy miałem do czynienia  z  takim stężeniem 

mocy.

Powoli uruchamiały się inne zmysły. Usłyszałem jakiś słaby szmer gdzieś w głębi domu. Na 

twarzy czułem nienaturalny chłód, jakby miała się lada moment pokryć szronem. W nozdrza uderzył 

mnie zapach spalenizny i odór trupiego jadu. Parę innych woni też było wyczuwalnych, ale słabszych: 

ozon, coś na kształt palonego grafitu i jakby glony suszone na słońcu. Ohyda.        

Zamknąłem za  sobą  drzwi  i  wypowiedziałem słowa  zaklęcia.  Czar  zadziałał  natychmiast  i 
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kawałek nad moją głową pojawiła się nieduża kula bladego niebieskawego światła. Zazwyczaj niemal 

nieruchoma i dająca łagodny blask, teraz nieustannie drgała, a pomiędzy nią a ścianami kamienicy raz 

po raz przebiegały srebrzyste wyładowania.   

Pierwszy krok uczyniłem bardzo powoli, podobnie parę następnych. Przenosiłem ciężar z jednej 

nogi na drugą, błagając w duchu, aby deski podłogi nie skrzypiały. Dłoń na medalionie zaciskałem tak 

mocno, że srebro wrzynało mi się w skórę. Bałem się nawet głośniej odetchnąć.

Przeszedłem niedużą sień i  przystanąłem, nie  mogąc uwierzyć  oczom. Wejście  do kantorka 

ulokowanego od ulicy zniknęło pod warstwą jakiejś niejednorodnej masy; ta sama substancja zebrała 

się na futrynie drzwi prowadzących do wnętrza domu w postaci sczerniałych sopli. Wyglądało to tak, 

jakby coś miejscami rozpuściło ściany kamienicy, mieszając w jedno roztopiony kamień, potrzaskane 

szczapy  drewna,  warkocze  pakuł  i  zaprawę.  Później  ta  masa  zaczęła  spływać  i  w  końcu  tężeć, 

pozostawiając na ścianach głębokie bruzdy, a w innych miejscach – jak na futrynie – obłe sople. Kiedy 

ostrożnie dotknąłem jednego z nich, okazał się twardy i chłodny.       

Przekroczyłem  próg  sieni  i  wszedłem  do  mieszkalnej  części  kamienicy.  Smród  stał  się 

intensywniejszy, kula magicznego światła już nawet nie drgała, tylko skakała o parę cali w te czy we w 

te, gasła na ułamek sekundy i zaraz pojawiała się z powrotem. Nie mogłem powstrzymać dreszczy, a 

szczęki zacisnąłem z całej siły, żeby nie szczękać zębami. 

Znalazłem się w miejscu, którego nie rozumiałem, i które mnie przerażało.

Parter był potwornie zaniedbany. Miejscami leżały popękane naczynia z resztkami pożywienia; 

tu i  ówdzie walały się skorupy po glinianych dzbanach. Stary,  wytarty dywan przeszedł zapachem 

moczu i wina, spod odłażących płatami tapet wyglądały plamy grzyba. Wokół kaflowego pieca podłogę 

znaczył półokrąg sadzy i popiołu, obok leżało kilka potrzaskanych sprzętów, które mogły służyć za 

paliwo. Kiedy wszedłem do pokoju, który kiedyś mógł być równie dobrze jadalnią, jak i bawialnią, 

tłusty szczur śmignął do dziury w ścianie. Kilka dużych karaluchów błąkających się po pomieszczeniu 

nawet nie zwróciło na mnie uwagi.   

Wszystko wskazywało na to, że kamienica była ruderą już na długo przed tym, jak uderzyły w 

nią  wczorajsze zaklęcia.  Jaki  miały cel?  Ślady masy,  którą dostrzegłem w sieni  widać było też w 

innych pokojach; tu i ówdzie tajemnicze sople zwisały z sufitu, a na podłodze zdążyły pojawić się 

zaczątki obrzydliwych stalagmitów.    

Odnalazłem schody i  ruszyłem na piętro.  W dwóch miejscach stopiona  masa rozlała  się  w 

czarne, chropowate kałuże. Wolałem ich nie dotykać, przeskoczyłem parę stopni na raz.    
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Na piętrze było jeszcze gorzej. Stare tapety były prawie niedostrzegalne pod zastygłą masą, 

ściany pokrywały stwardniałe krople i zmarszczki. Nagle dom skojarzył mi się z drzewem, a dziwna 

czarna skorupa ze stężałą żywicą. 

Na trupa natknąłem się na tyle niespodziewanie, że widok pozbawił mnie tchu. Pchnąłem drzwi 

do  jednego  z  pokoi  i  niebieskawy blask  padł  na  łóżko,  na  którym spoczywał  młody mężczyzna. 

Najpierw dostrzegłem skopany  koc  w  nogach  i  wyprężone  ciało  –  wyglądało  na  to,  że  umarł  w 

potwornym bólu. Dopiero kiedy podszedłem bliżej, dotarły do mnie szczegóły: nogi sklejone czarną 

żywicą z powierzchnią łóżka, jak zapieczone w wypalanej glinie; wybałuszone oczy; dłonie o palcach 

zakrzywionych w szpony, z drobinkami czerni pod połamanymi paznokciami. I najgorsze: usta pełne 

okropnej masy dławiącej oddech, słowa, krzyk. 

Dławiącej życie.

Zatoczyłem się,  wypadłem na  korytarz,  zwymiotowałem.  Wyobraźnia  podpowiadała  mi,  co 

musiał  czuć  umierający...  Otrzepało  mnie,  spazmy  nadeszły  raz  jeszcze.  Przestałem  rzygać  tylko 

dlatego, że nie miałem już czym.

Unieruchomiony i uduszony przez smolistą zawiesinę kapiącą z sufitu. Paskudna śmierć. 

Podniosłem się w końcu, odetchnąłem parę razy. Nie miałem ochoty na badanie reszty piętra, 

ale nie mogłem ryzykować, że przegapię coś ważnego.   

Kolejne dwa pokoje na szczęście okazały się puste. Żadnych trupów, mało sprzętów, smród 

spalenizny ciągnący od poddasza i sufit oblepiony tą samą czarną żywicą. Szczerze powiedziawszy, 

miałem nadzieję, że nic już nie znajdę i będę mógł wreszcie opuścić ten przeklęty dom. 

I  nie  znalazłem.  Wyjąwszy  martwego  mężczyznę  na  łóżku,  piętro  okazało  się  puste.  Na 

poddasze  zajrzałem tylko  po  to,  by  ujrzeć  pustą,  pełną  kurzu  przestrzeń,  którą  szczury  objęły  w 

niepodzielne władanie. Podłogę i spadzisty sufit w wielu miejscach pokrywały zastygłe bąble wciąż 

czarnej, ale też jakby szklistej masy. Przypominały pęcherze, które pod najlżejszym dotykiem mogłyby 

eksplodować, uwalniając... nie, wolałem o tym nie myśleć. Zamknąłem klapę i wróciłem na dół. 

Znalazłem się na parterze, kiedy znowu dotarł do mnie ten sam szmer, na który zwróciłem 

uwagę wchodząc do kamienicy. Nie miałem pojęcia, co to takiego... jakby świst powietrza jeżdżącego 

w tę i nazad w jakiejś tubie lub rurze. 

Uszy  zaprowadziły  mnie  na  maleńkie  podwórze.  Okazało  się,  że  od  tyłu  do  kamienicy 

przyklejona jest na wpół murowana, na wpół drewniana dobudówka. 

Podszedłem do drzwiczek. Szmer był teraz wyraźniejszy i jeszcze bardziej niepokojący. Wcale 
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nie miałem ochoty tam wchodzić, ale wiedziałem, że to mój jedyny ślad w poszukiwaniach młodego 

Bonaparte. Nie mogłem pozwolić, żeby Pierre Goultier dopadł go pierwszy. Wytarłem mokrą dłoń o 

spodnie i pewniej chwyciłem nóż. 

Później nacisnąłem klamkę i pchnąłem drzwi na oścież.  

Byłem przygotowany na to,  co mogę zobaczyć,  ale i  tak ledwo utrzymałem się na nogach. 

Zemdliło mnie, po plecach przebiegł dreszcz czystej grozy, spomiędzy zaciśniętych zębów wydostał się 

bolesny jęk. Puściłem nóż i zakryłem usta, żeby nie krzyczeć. 

W dobudówce mieściła się stara rdzewiejąca pompa, piec, z którego ktoś już dawno obtłukł 

większość kafli, oraz sporych rozmiarów drewniana balia o klepkach złączonych żelaznymi obręczami. 

W balii natomiast leżał mężczyzna. Ponad krawędź wystawała tylko jego głowa, barki i lewa 

ręka. Reszta pozostała pod powierzchnią tego, co w pierwszej chwili wziąłem za wodę, ale co wodą 

wcale nie było.

Mężczyzna leżał po pachy w stężałej smolistej masie, która zwisała z sufitu w postaci kilku 

długich stalaktytów. 

I  wciąż  oddychał.  Stwardniała  niby-żywica  unieruchomiła  go,  zmiażdżyła  żebra  i  ścisnęła 

korpus  lepiej  niż  najmocniej  zawiązany  gorset.  Powietrze  świszczało  w  ustach  mężczyzny  przy 

każdym wdechu; wydechowi towarzyszył chorobliwy charkot albo raczej rzężenie. Twarz miał bladą, 

miejscami pozieleniałą, usta sine. Dotknąłem jego ramienia: było lodowate. Nie jak u trupa, ale blisko. 

Zamrugał powiekami tak gwałtownie, że aż się cofnąłem. Instynktownie chwyciłem za nóż, ale 

w porę się opamiętałem. Co niby mógł mi zrobić?  

Wymamrotał coś pod nosem, odkaszlnął boleśnie i znowu przymknął oczy. Na szczęście światło 

musiało go obudzić, bo zaraz je zmrużył i spróbował mi się przyjrzeć. Mruknął coś jeszcze, ale za 

cicho, żebym go zdołał zrozumieć.

– Co takiego? – spytałem, podsuwając się bliżej. 

– Wody... daj mi wody – poprosił. 

Chwyciłem  za  pompę,  wśród  deszczu  poniósł  się  piskliwy  jęk  skorodowanego  metalu. 

Szarpnąłem parę razy, coś chlusnęło do wiadra. Zwykła, czysta woda. Żadna szybko stygnąca, czarna 

breja.

Nie miałem lepszego pomysłu, więc nabrałem wody w dłonie i napoiłem mężczyznę. Nie wypił 

dużo, zakrztusił się po pierwszym łyku, z kolejnymi wcale nie poszło lepiej. Więcej rozchlapał niż 

wypił, ale moment później odgiął głowę w tył i odetchnął z ulgą.        
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– Dziękuję – wyrzęził.

– Co tu się stało? – spytałem.

– Ty mi powiedz.

Zwlekałem, ale  nie  doczekałem się  żadnych wyjaśnień.  Albo naprawdę nie  wiedział,  co go 

spotkało, albo śmierć była już tak blisko, że nie miało to dla niego znaczenia. 

–  Zimno  mi  –  jęknął.  Na  stołku  znalazłem lniany  ręcznik  oraz  zmiętą  koszulę  i  spodnie. 

Koszulę i ręcznik narzuciłem mu na przemarznięte ramiona.

– Lepiej? 

Mruknął  coś  nieartykułowanego.  Ręka  mu drgnęła  i  po  wewnętrznej  stronie  przedramienia 

zauważyłem  tatuaż  przedstawiający  jakiś  symbol.  Coś  jakby  krzyż,  którego  ramiona  wieńczyły 

skierowane w prawo poprzeczki. Taki sam miał trup, którego znalazłem na piętrze. 

– Co to za znak? – spytałem.

Otworzył szerzej oczy, popatrzył na rękę, jakby widział ją po raz pierwszy w życiu.  

– To nasz znak – wymamrotał.  – Znak naszej  bandy.  Oznacza ogień i  siłę.  Miał przynosić 

szczęście. To był... to był mój pomysł, do diabła. 

– Twój pomysł?

– Tatuaż... łączy na zawsze... na całe życie. Kiedyś byliśmy jednym. A teraz... Dennis zniknął.  

Mały Nicolas... – popatrzył na ścianę łączącą dobudówkę z domem. Później na mnie. Zrozumiałem go 

bez słów, pokręciłem głową. Uśmiechnął się, ale to był smutny uśmiech. – Mały Nicolas też nie żyje.  

Ja umieram. Został tylko ten skurwiel Rigobert...  

Przymknął oczy, wydawał się zmęczony. A jednak dodał jeszcze:

– Jeśli my mamy umrzeć, niech ten drań też sczeźnie. Wszyscy razem. Jak dawniej. Ogień. Siła. 

Tylko razem. 

Zadrżał cały i nagle jakby opadł z sił. Myślałem, że odpłynął zupełnie, ale zamrugał oczami, 

kiedy potrząsnąłem go za ramię. Jeszcze trzymał się życia, ale ledwo.

– Czy widziałeś chłopaka? – zapytałem. – Młody, szesnastoletni. Nazywa się Jean Paul, Jean 

Paul Bonaparte. Robi różne... dziwne rzeczy.  

– Widziałem...  –  zaczął,  a ja  natychmiast  nachyliłem się  bliżej,  żeby nie  uronić ani  słowa. 

Przestałem oddychać; gdybym mógł,  zatrzymałbym bicie serca.  Mężczyzna w balii  rozkaszlał się i 

minęła dobra chwila nim zdołał się uspokoić i powiedzieć coś więcej. – Widziałem... wielu takich. 

Wielu robiło dziwne rzeczy... kiedy wyciągałem nóż. Kiedy brzytwa dotykała ich gardła – mruknął i  
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uśmiechnął się, w sposób, który bardzo mi się nie spodobał. – Kiedy tańczyli z szyją w konopnej pętli.  

Kiedy łapali w dłonie wylewające się z brzucha wnętrzności. Wielu robi dziwne rzeczy, kiedy śmierć 

puka do ich drzwi.   

Miałem dość. Wiedziałem, że więcej nie wytrzymam. A jednak zapytałem:

– Jean Paul Bonaparte. Czy to nazwisko coś ci mówi?

Wyglądało  na  to,  że  się  zastanawia.  Międlił  coś  w  ustach,  mruczał  pod  nosem,  ale  nie 

przypominało to żadnych artykułowanych słów. W końcu umilkł. Nie umarł jeszcze, ale osunął się w 

sen, z którego mało kto wraca.

Gdyby był kimś innym, może próbowałbym mu pomóc.

Nie próbowałem. Opuściłem kamienicę i  szedłem przez deszcz z nadzieją,  że grube krople 

spłuczą ze mnie niewidzialny brud.

VIII

Do  „Lisa  i  Bażanta”  wróciłem  późno  w  nocy  i  w  efekcie  obudziłem  się  dopiero  przed 

południem. Zjadłem obfite śniadanie i zasięgnąłem języka u oberżysty. 

Dowiedziałem się, że czterech mężczyzn z tatuażem przedstawiającym krzyż z poprzeczkami 

było  w Vienne dobrze  znanych.  Należeli  do  najgorszych  mętów i  nie  mieli  żadnych  zahamowań: 

poszukiwano ich  za  morderstwa,  gwałty,  napaści,  kradzieże,  włamania,  podpalenia,  handel  opium. 

Listy  gończe  za  nimi  wisiały  od  Paryża  po  Marsylię,  ale  to  właśnie  w  okolicach  Lyonu  bywali 

najczęściej i najwięcej tu sobie nagrabili. Inna sprawa, że mało kto kwapił się, żeby doprowadzić ich 

przed oblicze sprawiedliwości: dwóch łowców nagród, którzy się o to pokusili, znaleziono obdartych 

ze skóry, z genitaliami wciśniętymi w usta i pustymi oczodołami zaszytymi dratwą.

Ponoć jeden z członków bandy, niejaki Dennis Bedreux był w kamienicy Cessane'a, kiedy ta 

wyparowała. Mieścił się tam nieoficjalny dom schadzek, choć sądząc po tym, co ludzie mówili, słowo 

„burdel” byłoby bardziej na miejscu. Wyglądało na to, że Dennisem mieszkańcy Vienne nie będą się 

już musieli przejmować.

– I dobrze – powiedział  oberżysta.  – Każdy zdrowo myślący mężczyzna powie ci to samo, 

chłopcze. Bez takich jak ta czwórka, świat byłby lepszy. Niech zdychają i idą do piekła, choćby i diabeł 

miał sam się o nich upomnieć.

Powoli  wszystko zaczynało mieć sens.  Sądziłem, że tych czterech musiało w taki czy inny 
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sposób zetknąć się z Jean Paulem. Coś mu zrobili? Skrzywdzili kogoś mu bliskiego? A może po prostu 

zobaczył, jak popełniają jedno ze swych łajdactw i doszedł do podobnego wniosku, co mój gospodarz – 

że  świat  byłby  lepszy  bez  nich.  Później  za  pośrednictwem  mocy,  której  chłopak  nie  potrafił 

kontrolować, wyekspediował całą kamienicę z Dennisem Bedreux w diabły,  a,  odnalazłszy kolejną 

dwójkę, sprowadził na nich potworną śmierć w postaci tej czarnej smoło-żywicy, czy co to do cholery 

było.

Pozostawał czwarty członek bandy, ten cały Rigobert. Gdybym zdołał go znaleźć, nim dotrze do 

niego Jean Paul...  Tylko jak? Jak znaleźć  kogoś,  kto  – jeśli  ma bodaj  odrobinę oleju w głowie  – 

najpewniej zwiał już z miasteczka albo przyczaił się gdzieś, jak mysz pod miotłą?     

Kontemplowałem  ten  problem  przy  kubku  grzanego  wina,  kiedy  do  gospody  wpadł 

dziesięciolatek w przemoczonym palcie, umazany błotem od bosych stóp po sięgające kolan spodenki. 

Chłopiec na posyłki. 

– Uwaga, uwaga! – krzyknął, a rozmowy przeszły w szept lub umilkły zupełnie. – Poszukiwani 

ochroniarze.  Dwa dni  pracy,  po  franku za  dzień.  Chętni  niech  się  zgłoszą  do pana  Rigoberta  nad 

szynkiem „Trzy szpaki”.  

Chłopak zamilkł, odczekał chwilę, na wypadek, gdyby ktoś poprosił go o powtórzenie. Później 

wyleciał  z  gospody i  pobiegł  dalej.  Najpewniej  zapłacono mu za obskoczenie z  ofertą  wszystkich 

szynków, oberży i domów cechowych w miasteczku.   

Wahałem się przez moment. Czy to może być aż takie proste? Nie bardzo wierzyłem w takie 

rzeczy jak zrządzenie losu czy szczęśliwy traf, ale jak inaczej to nazwać? Z drugiej strony, co w tym 

niezwykłego?  Rigobert  czuje  się  zagrożony,  zresztą  ma  ku temu powodu.  Do ludzi  takich  jak  on 

przemawia tylko prosta brutalna siła, więc jest przekonany, że zebrawszy odpowiednio dużo chłopa 

będzie mógł poczuć się bezpiecznie. Pieniędzy mu nie brakuje – wszak banda musiała mieć jakieś 

oszczędności, a teraz nie trzeba ich już dzielić na cztery części. 

Opróżniłem kubek i  ruszyłem do drzwi.  Mogłem nie  wierzyć  w zrządzenia  losu,  ale  tylko 

głupiec  nie  wykorzysta  nadarzającej  się  okazji.  Ja  nie  zamierzałem  przegapić  mojej.  Rigobert 

poszukuje ochroniarzy? Proszę bardzo. 

Choć raz moje gabaryty miały się na coś przydać.

IX
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„Trzy szpaki”  znalazłem bez  trudu.  Kiedy powiedziałem szynkarzowi,  z  czym przychodzę, 

skierował  mnie  na  drugie  piętro.  Schody pokonałem żwawym krokiem,  chociaż  dziwny niepokój 

zalegał mi w żołądku jak ciężki kamień. Nie miałem pojęcia, skąd się wziął.

Głupi byłem. Nie wiedziałem, co to instynkt.   

Wdrapałem się na drugie piętro. Korytarz przypominał raczej kwadratowy przedpokój, stał w 

nim toporny kredens zastawiony glinianymi naczyniami, dwoje identycznych drzwi stało naprzeciw 

siebie. Światło wpadało przez spory świetlik. 

Podszedłem do drzwi po lewej, zapukałem. 

– Kogo przywiało? – odezwał się głos po drugiej stronie.

– Ja w sprawie pracy. 

Coś skrzypnęło,  zgrzytnęło, oporny rygiel wreszcie ustąpił.  Drzwi uchyliły się na szerokość 

dłoni, przez szparę dojrzałem ponury półmrok poszatkowany smugami bladego światła. Pozamykane 

okiennice. Rigobert musiał się poważnie bać o własne życie.   

Otworzyłem drzwi i miałem wejść do środka, ale znieruchomiałem w progu. Dwaj mężczyźni w 

pokoju też wyraźnie zbaranieli na mój widok – jeden zatrzymał się z łyżką pełną grochówki w połowie 

drogi do ust, drugi począł szybko mrugać, jakby nie wierzył własnym oczom. 

Poznali  mnie  i  ja  też  ich  poznałem,  chociaż  spotkaliśmy  się  tylko  raz,  w  mroku.  Wtedy 

zostawili mnie pobitego i skopanego w ciemnym zaułku, a sami pobiegli szukać Jean Paula Bonaparte. 

Oprychy Pierre'a Goultiera. 

Pierwszy  odzyskałem  inicjatywę  –  obróciłem  się  na  pięcie  i  doskoczyłem  do  schodów. 

Przesadziłem balustradę stanowiącą jednocześnie poręcz, i pobiegłem w dół, ku bezpiecznej, pełnej 

życia głównej sali. Nade mną słyszałem łomot ciężkich buciorów, zeskoczyłem z paru ostatnich stopni 

i znalazłem się na pierwszym piętrze. 

Wtedy  spojrzałem  prosto  w  lufę  rewolweru.  Postać  w  skórzanej  masce  stała  przede  mną 

nieruchomo jak posąg, ale  nie  miałem wątpliwości,  że  jeden niewłaściwy ruch mógłby być  moim 

ostatnim. Przez otwory w masce niewiele było widać, ale przysiągłbym, że pułkownik Pierre Goultier 

się uśmiechał. 

Mogłem krzyczeć,  mogłem walczyć,  lecz  to  nie  miało  sensu.  Ja  tu  byłem obcym,  on  był 

Francuzem, w dodatku znaczną personą w Ruchu Oczyszczenia Republiki. Moją śmiercią nikt tutaj by 

się nie przejął.

Dopadli mnie od tyłu, wykręcili ręce za plecami. Goultier poczekał aż mnie porządnie chwycą, 
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po czym wsunął broń do kabury i mruknął:

– Na górę z nim.

Nawet nie próbowałem walczyć. Zaprowadzili mnie z powrotem na drugie piętro. Okazało się, 

że całą kondygnację zagospodarowano na mieszkanie otaczające przedpokój na podobieństwo litery C. 

Podzielono je na trzy pomieszczenia: w pierwszym siedzieli dwaj najęci mężczyźni, w drugim sam 

Goultier,  trzecie  –  z  oknami  dodatkowo  zasłoniętymi  ciężkimi  kocami  albo  narzutami,  grunt,  że 

skąpane w ciemności – wykorzystano jako swoisty areszt. Wepchnęli mnie tam, po czym skrępowali 

mi ręce za plecami, dodatkową pętlą unieruchomili nogi, kopnęli w brzuch i zatkali usta gałganem.  

Dopiero po chwili, gdy odzyskałem dech, a oczy przyzwyczaiły się do mroku, spostrzegłem, że 

nie jestem sam. W kącie leżał czarnoskóry mężczyzna, od którego śmierdziało krwią, moczem i potem. 

Rigobert,  domyśliłem się.  Nie widziałem szczegółów, ale  byłem pewien,  że  chłopcy Goultiera  nie 

obeszli się z nim delikatnie.   

 Nie wiem, jak długo leżałem skrępowany, ale ręce zdążyły mi zdrętwieć, a w dłoniach prawie 

zupełnie straciłem czucie. Przez cienkie drzwi słychać było prawie wszystko. Dwukrotnie przychodzili 

jacyś ludzie w sprawie pracy, a zbiry Goultiera zadawały im parę typowych pytań, zapisywały adres i 

odsyłały zainteresowanych z obietnicą udzielenia odpowiedzi w przeciągu kilku godzin.  Klasyczny 

szwindel.  Wcale  nie  szukali  ludzi  do  ochrony.  Tak  naprawdę  rozpuszczali  wici  o  miejscu  pobytu 

Rigoberta, żeby ktoś, kto go szuka, wpadł w zasadzkę.   

Tak jak ja.

Miałem nadzieję, że Jean Paul – jakikolwiek żal miał do bandy Rigoberta – nie popełni tak 

głupiego błędu.

W pewnym momencie otworzyły się drzwi i do pokoju wszedł Goultier. Usiadł na skraju łóżka i 

trącił mnie butem, jakby nie był przekonany, czy przypadkiem nie śpię. Bąknąłem coś przez knebel i  

mężczyzna w masce wyszarpnął gałgan. Miałem wrażenie, jakby wyrywał mi szczękę; skóra pękła mi 

w kącikach ust i poczułem krew na wargach. 

– Nazywasz się Saggo, tak? – spytał Goultier. W ciszy, obok płytkiego oddechu Rigoberta, głos 

człowieka w masce miał w sobie coś ze starego, przerdzewiałego ostrza przeciąganego po osełce.  

– Tak – odparłem. 

– Przypominasz rzep, który czepił się psiego ogona i za nic nie chce puścić. 

Nie wiedziałem, co powiedzieć, więc milczałem. Goultier rozsiadł się wygodniej, wyciągnął 

nogi. Ostrogi zadzwoniły o deski podłogi.
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– Ale niektóre psy są złe, Saggo. Naprawdę wredne. Gotowe odgryźć własny ogon, byle pozbyć 

się  czepliwego natręctwa.  Lub,  w tej  konkretnej  sytuacji,  natręta.  Taki  pies  nie  ma oporów przed 

zadawaniem bólu. Nie boi się zabić. Nie ma nic do stracenia.  

Wyciągnął broń z kabury. Zamek szczęknął metalicznie, bębenek odskoczył na bok. Goultier 

przesunął palcem w skórzanej rękawiczce po sześciu lśniących spłonkach, po czym jednym ruchem 

nadgarstka  umieścił  bębenek  z  powrotem  na  właściwym  miejscu.  Z  boku  dobiegło  stęknięcie  – 

Rigobert odzyskał przytomność.   

– Wiesz, jaka jest różnica pomiędzy złym psem, a takim, który złego tylko udaje, Saggo? – 

spytał Goultier, podchodząc do Murzyna. Rigobert wytrzeszczył oczy i spróbował się odsunąć, ale nie 

miał jak. Plecami opierał się o ścianę. – Pies, który udaje złego, dużo szczeka, warczy i szczerzy zęby. 

Goni inne zwierzęta, a gdy nie zdołają uciec, rzuca im się do gardła i rozszarpuje na strzępy. A kiedy 

już zabije, wyje głośno i szczeka co sił, żeby inne psy wiedziały, jaki jest potworny i groźny. Wiesz 

czemu?

Wycelował w głowę Rigoberta, a gdy ten zaczął się rzucać, chwycił w garść gęste kręcone loki 

Murzyna i szarpnął. Przez knebel przedarł się bolesny jęk, Rigobert znieruchomiał. Lufa rewolweru 

dotknęła jego skroni.

–  Niektóre  psy  udają  złe,  ponieważ  są  pieprzonymi  tchórzami  –  kontynuował  Goultier.  – 

Wierzą, że jeśli zrobią wystarczająco wiele paskudnych rzeczy i jeśli będą wystarczająco hałaśliwe, 

wszyscy będą się ich bać. A wtedy i one przestaną robić pod siebie na widok własnego cienia.  

Naciągany kurek kliknął metalicznie. Rigobert jęczał przez wetkniętą w usta szmatę i mogłem 

się tylko domyślać, że mężczyzna w masce dociskał mu lufę do skroni tak mocno, jakby chciał odbić w 

niej piętno.   

Nagle lufa uniosła się w górę, a Goultier cofnął się o krok. Rozległ się cichy szmer, kiedy 

Murzyn, do wtóru pociągania nosem, zmoczył spodnie. 

– Rigobert i jego banda tylko udawali złe psy – mruknął mężczyzna w masce, wracając na skraj  

łóżka.  –  Robili  świństwa  nie  mieszczące  się  w  głowie  normalnym  ludziom;  okrucieństwa,  które 

niejednego  przyprawiłyby o  koszmarne  sny.  Ale  spójrz  teraz  na  niego...  na  tę  żałosną  karykaturę 

człowieka.  Siedzi  we  własnych  sikach  i  płacze  ze  szczęścia,  bo  nie  dostał  kulki,  na  którą  z  całą 

pewnością zasługuje. Łka ze szczęścia, bo przedłuży swoje nic niewarte życie o parę marnych chwil.  

Jeszcze nie zginiesz, Rigobert, słyszysz mnie? Zasługujesz na śmierć, śmieciu, ale jeszcze nie teraz, a 

to  dlatego,  że  raz  na  jakiś  czas  na  takie  łachudry  jak  ty  zapoluje  naprawdę  zły,  wściekły  pies.  
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Prawdziwy wilk w ludzkiej skórze. Taki jak Jean Paul Bonaparte. 

Goultier niespodziewanie wycelował mi w twarz.  

– Wtedy w zaułku, przerwano nam interesującą konwersację – przypomniał i nagle zrobiło mi 

się gorąco. Póki groził Rigobertowi, czułem się względnie bezpieczny. Teraz pot spływał mi po plecach 

szerokim strumieniem strachu.  –  Zdaje  się,  że  miałeś  odpowiedzieć  na  parę  pytań.  Na  przykład, 

dlaczego interesujesz się chłopakiem. 

Szukałem odpowiedzi,  która mogłaby go zadowolić,  ale nic nie przychodziło mi do głowy. 

Byłem przerażony, wszystkie myśli kierowały się ku czarnemu otworowi lufy.

– Twoja śmierć mi nie przeszkodzi – powiedział Goultier. – Znajdę chłopaka tak czy inaczej, a 

ty skończysz gnijąc w przydrożnym rowie, toczony przez robaki.  

– Jesteś praworządnym człowiekiem – chwyciłem się ostatniej deski ratunku. – Pułkownikiem 

Ruchu Oczyszczenia Republiki. Wzorem dla mieszkańców twojej ojczyzny. Zabijając mnie, zabijesz 

niewinnego człowieka.  

Rozległ  się  dziwny  odgłos  i  przez  moment  myślałem,  że  Goultier  płacze.  Jednak  później 

zrozumiałem, że to chichot, który w końcu ustąpił miejsca szaleńczemu rechotowi. 

–  Kiedyś...  –  powiedział  Goultier,  kiedy  się  opanował.  –  Kiedyś  byłem  praworządnym 

człowiekiem. Później  ten szczeniak Jean Paul  Bonaparte  zabił  moich ludzi,  a mnie uczynił  tym – 

kciukiem wskazał okrytą maską twarz – potworem. Gdyby wtedy odebrał mi życie... Ale nie zrobił 

tego. Zabił moich ludzi, zabił swoich towarzyszy, na zawsze mnie okaleczył. A później czmychnął z 

podkulonym  ogonem.  Zaraził  mnie  swoją  wścieklizną  i  nie  spocznę,  póki  ten  mały  skurwiel  nie 

zdechnie w mękach. Nie pozwolę, żeby kogoś jeszcze skrzywdził. Nie pozwolę, by jego po stokroć 

przeklęta moc komuś jeszcze zrujnowała życie.  

Pochylił się w moją stronę i mimo że nie widziałem jego oczu, czułem, jak mnie świdrują, 

przedzierają się przez moje myśli, zdzierają warstwy ochronne jak starą, odłażącą tapetę. Chciałem być 

silny, spojrzeć mu w oczy bez strachu i wahania, ale nie mogłem. Miałem przed sobą wściekłego psa, 

który w każdej chwili mógł rzucić mi się do gardła. Mogłem go powstrzymać tylko wskazując inny,  

smakowitszy kąsek. 

Coś we mnie chciało wyjawić mu prawdę.  To coś  chciało żyć  tak bardzo,  że bez wahania 

wydałoby członków lyońskiej gildii, podało nazwiska, adresy, kontakty. Może zachowałbym życie za 

cenę  życia  konfratrów?  Nie  byli  ani  moimi  rodakami,  ani  przyjaciółmi,  znałem ich  parę  tygodni. 

Niewiele im zawdzięczałem. Czemu miałbym ich chronić?    

29



– Otwórz usta, Saggo – polecił Goultier. Poczułem na wargach dotyk stali. Po policzku spłynęła 

mi łza. Zęby szczękały, jakbym leżał po pachy w śniegu.

Metal lufy przesunął mi się po języku. W nosie zakręcił mi zapach prochu, gardło ścisnęło się 

żałośnie. Szarpnęły mną torsje, ale Goultier przyparł mnie do ziemi, nie pozwolił zwymiotować. 

– Mów, Saggo! Ratuj życie! Po co ci ten chłopak? Kto cię za nim wysłał? Gadaj! 

Zebrałem w sobie wszystkie siły, jakie mi zostały, całą odwagę, całą zimną krew. Spojrzałem 

prosto w otwory ziejące w skórzanej masce i pokręciłem głową. Nie chciałem odejść skamląc o łaskę. 

Umierając, nie zamierzałem ciągnąć innych ze sobą.

– W takim razie zdychaj – oznajmił Goultier.

Niespodziewanie coś wstrząsnęło całym budynkiem. Mężczyzna w masce chwycił  się mnie, 

żeby nie upaść, z trudem utrzymał równowagę. Zewsząd dobiegało szuranie przesuwających się mebli, 

huk spadających półek i przewracających się szaf. Zaraz kolejny wstrząs rzucił nami w drugą stronę i 

Goultier wpadł na drzwi, ja przeturlałem się i grzmotnąłem czołem w nogę łóżka, Rigobert przetoczył 

się w inny kąt, a spod knebla dobiegał stłumiony nosowy ryk, gdy ciężka skrzynia wyjechała na niego 

spod łóżka i zmiażdżyła mu stopy. 

Jeszcze  przez  parę  sekund rzucało  nami  jak  na  łajbie  podczas  sztormu,  po czym wszystko 

zupełnie nagle znieruchomiało, a wokół zapadła cisza. Z dołu dobiegał harmider podniesionych głosów 

i stukot butów, skądś słychać było odsuwane meble.

Nagle całą kamienicę przeszył pojedynczy krzyk:

– Draak! Draak!

Na moment zapanowała cisza, później rozległ się paniczny wrzask z wielu gardeł. Łomot jaki 

później  nastąpił,  mógł  oznaczać  tylko  jedno:  ludzie  uciekali  z  szynku  „Trzy  szpaki”  wszelkimi 

możliwymi drogami, ci z pierwszego piętra najpewniej skakali z okien. Wszyscy słyszeli o tym, co 

stało się z kamienicą Cessane'a oraz z domem przy Rue Avignion 9 i nie zamierzali stać się tematem 

kolejnych mrożących krew w żyłach opowieści.

Goultier  otworzył  drzwi  i  wypadł  do  pokoju  obok.  Usłyszałem  jak  trzasnęło  pospiesznie 

otwierane  okno  i  jak  mężczyzna  w  masce  wydaje  swoim  chrapliwym  głosem  polecenia.  Nie 

rozumiałem słów,  ale  ton  zdradzał  wszystko:  radość  z  tego,  że  oczekiwanie  dobiegło  końca,  oraz 

podniecenie na myśl o krwi, która wkrótce zostanie przelana.

Oprychy  Goultiera  wpadli  do  pokoju,  przedarli  się  między  poprzewracanymi  meblami  i 

chwycili Rigoberta pod ramiona. Wyciągnęli go, jęczącego cicho, i wyszli. Słyszałem ich ciężkie kroki 
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na korytarzu i później na schodach. Nieśli przynętę. Owcę na rzeź. Ofiarnego kozła.

Zostałem sam. W pierwszej chwili nie mogłem zmusić się do niczego więcej niż oddychania z 

ulgą,  wciągania przesyconego kurzem powietrza.  Przerażenie opuszczało mnie powoli,  jakby moje 

ciało wciąż nie mogło uwierzyć, że Goultiera już tu nie ma.    

Nie ma go.

Ale wróci.

Przetoczyłem się na brzuch, udało mi się uklęknąć. Wygiąłem plecy w koci grzbiet i zacząłem 

ostrożnie potrząsać głową. Amulet gildii powoli wysunął się spod koszuli, później wisiorek zawisł na 

brodzie, wreszcie zatrzymał się na uszach. Szarpnąłem raz i drugi i w końcu zrzuciłem rzemień przez 

głowę, srebrny medalion stuknął głucho o deski podłogi. Przewróciłem się na plecy i spróbowałem go 

odnaleźć  skrępowanymi  dłońmi.  Trwało  to  dłużej  niż  się  spodziewałem,  bo  więzy wpijały mi  się 

głęboko w skórę i palce miałem niemal pozbawione czucia. Kiedy już go wymacałem, myślałem, że 

poryczę się ze szczęścia.

Później, przypomniałem sobie. Teraz muszę się spieszyć.

Wyszeptałem słowa zaklęcia, w pokoju rozniósł się swąd spalenizny. Poparzyłem sobie dłonie, 

ale więzy w końcu puściły. Pozbycie się tych na nogach zajęło mi już znacznie mniej czasu. Przez 

moment siedziałem na podłodze i rozcierałem dłonie, poruszałem stopami. Gdybym spróbował od razu 

się podnieść, padłbym na twarz i tak by się skończyło moje bohaterstwo. W końcu podniosłem się do 

pionu,  amulet  wsunąłem z  powrotem pod koszulę.  W pokoju  oprychów znalazłem mój  nóż  i  już 

uzbrojony pobiegłem w kierunku schodów.

Byłem  na  pierwszym  piętrze,  kiedy  kamienicą  po  raz  kolejny  zatrzęsło.  Uderzenie  było 

mocniejsze niż wcześniej, zatrzeszczały pękające ściany, na ziemię wokół szynku posypały się gliniane 

dachówki.  Rzuciło  mną  przez  pół  korytarza;  gdybym  stał  na  schodach,  skończyłbym  na  dole  ze 

skręconym karkiem. Z dołu dobiegały pojedyncze krzyki, z których niewiele mogłem zrozumieć. 

Dopadłem schodów, gdy tylko kamienicą przestało kołysać. Zeskakiwałem po dwa trzy stopnie, 

byle jak najszybciej znaleźć się na dole. Nie wiedziałem, jak długo wytrzymają ściany nośne, a nie 

chciałem być w środku, kiedy budynek się zawali. 

–  Hej!  –  z  głównej  izby  szynku  dobiegł  krzyk  jednego  z  oprychów.  –  Mamy Rigoberta! 

Powtarzam, mamy czarnego! Oddamy ci go, ale musisz się pokazać. Wyjdź przed szynk i pokaż się!  

Musimy wiedzieć, że zostawisz nas w spokoju. Słyszysz?!

Już wolniej pokonałem resztę schodów i znalazłem się na dole. Jeden z oprychów stał w kącie 
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szynku przy wybitym okienku i obserwował okolicę. Drugi siedział kilkanaście kroków dalej,  przy 

wejściu, z plecami opartymi o ścianę i nożem przyciśniętym do gardła Rigoberta. Próbował rozeznać 

się w sytuacji patrząc przez szparę między drzwiami a ościeżnicą i nawet mnie nie zauważył. Goultiera  

nigdzie nie było widać. 

Znieruchomiałem, bo nie miałem pomysłu, co mógłbym zrobić. Wtedy dotarło do mnie, że za 

późno na plany i przemyślane działania. Czasami trzeba zaufać przeznaczeniu. Skoczyć na głęboką 

wodę. 

No i skoczyłem. 

Nóż wcisnąłem za pas i ruszyłem w stronę mężczyzny przy oknie. Po drodze zgarnąłem jeden z 

nielicznych stołków – w „Trzech szpakach” ludzie siedzieli przeważnie na dłuższych lub krótszych 

ławach. Przyspieszyłem kroku, zagłuszyły mnie odległe krzyki i stukot dachówek rozbijających się o 

bruk.  

– Uważaj! – ostrzegł kompana drab przytrzymujący Rigoberta. 

Za późno. Kiedy oprych odwrócił się od okna, byłem już na wyciągnięcie ręki. Siedzisko z 

solidnego sosnowego drewna świsnęło w powietrzu i zatrzymało się z głuchym trzaskiem na głowie 

mężczyzny. Posypały się drewniane szczapy, na ścianę chlapnęło trochę krwi, oprych zrobił krok w 

bok, jakby próbował za wszelką cenę utrzymać równowagę, po czym zwalił się na wysypaną trocinami 

podłogę. Skamlał coś pod nosem, ale nie miał siły wstać.

– Zabiję go! – zagroził drugi zbir, przyciskając ostrze do szyi Rigoberta. Jednak widać było, że 

się waha. Pewnie Goultier zabronił mu tknąć Murzyna, póki Jean Paul nie będzie w jego rękach. – Nie 

podchodź, bo go zabiję!

Kiedy skoczysz na głęboką wodę, nie możesz się zatrzymać. Musisz przeć przed siebie albo 

odpływ wciągnie cię na otwarte morze. Jeśli się zatrzymasz, przegrasz.

Zginiesz.

Nie zamierzałem się zatrzymywać.

Odrzuciłem  szczapy,  które  zostały  ze  stołka,  w  lewą  dłoń  chwyciłem  kurczowo  amulet. 

Ruszyłem  w  stronę  oprycha,  wypowiadając  słowa  zaklęcia,  palce  wolnej  ręki  układały  się  w 

skomplikowane gesty. Czar nie był łatwy, ale złość i podniecenie spowodowane walką nieoczekiwanie 

pozwoliły mi się skupić lepiej niż w trakcie żmudnych ćwiczeń. Kolejne słowa padały z moich ust w 

rytm bicia serca, każdy krok oznaczał następny gest w ściśle określonej sekwencji. Nie myślałem o tym 

co robię,  a  jednak nie  myliłem się;  zadziałał  wyuczony mechanizm i  magia,  jakkolwiek skromna, 
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popłynęła przez moje ciało łagodnym strumieniem.

Oprych odepchnął  zmaltretowanego Rigoberta  na bok i  poderwał  się  z  miejsca.  Skoczył  w 

moim kierunku z dzikim wrzaskiem, ale zatrzymał się,  gdy znalazłem się w zasięgu ciosu. Chciał 

pchnąć nożem, ale choć wkładał w to wszystkie swoje siły, nie mógł poruszyć ostrza w moim kierunku. 

Na jego czole pojawiły się żyły, twarz zrobiła się czerwona z wysiłku, ale lśniąca głownia ani drgnęła.

Czar działał.

– Co... – jęknął, po czym jego usta wykrzywił grymas bólu. Oprych jeszcze walczył z własnym 

ciałem, ale w końcu musiał się poddać: palce rozchyliły się jak odnóża martwego pająka, sztywne i 

nieruchome, a nóż wyślizgnął się spomiędzy nich i spadł na ziemię. Mężczyzna wytrzeszczył na mnie 

oczy i rozdziawił usta, ale z gardła wydostał się tylko bezkształtny bulgot.

– Wynoś się stąd – rozkazałem. – Jeśli cię jeszcze raz zobaczę, zabiję. 

Nie miałem takiej mocy, ale on o tym nie wiedział. Przez moment wodził wzrokiem po wnętrzu 

szynku,  jakby oczekiwał,  że  coś  pomoże  mu podjąć  decyzję,  po  czym cofnął  się  o  parę  kroków, 

obserwując mnie nieufnie. Dopiero kiedy się przekonał, że nie zamierzam go atakować, czmychnął do 

drzwi i szybko wypadł na zewnątrz.

Goultier miał rację. Niektóre psy tylko udają złe, a naprawdę podszyte są tchórzem. 

Chciałem podejść do Rigoberta, gdy w progu pojawiła się postać w czarnym wystrzępionym 

płaszczu. Chuda sylwetka o oszczędnych ruchach i obliczu ukrytym w cieniu głęboko naciągniętego 

kaptura.

Medalion zaczął mi się szarpać w dłoni, w twarz uderzyła fala czegoś, co nie było ani chłodem 

ani gorącem, ale czymś zbliżonym do obu. Postać skupiała wokół siebie moc, o jakiej nigdy mi się nie 

śniło.  

Draak. Posłaniec śmierci. 

Nieznajomy  popatrzył  na  mnie,  ale  zaraz  przeniósł  wzrok  na  Rigoberta.  Pochylił  się  nad 

nieprzytomnym Murzynem i  obejrzał  jego przedramię.  Przesunął  szczupłą bladą  dłonią  po tatuażu 

ledwie widocznym na przedramieniu mężczyzny. Później położył mu dłoń na sercu. 

Z  pozoru  nic  się  nie  wydarzyło,  a  jednak  straciłem  równowagę,  nogi  odmówiły  mi 

posłuszeństwa  i  przysiadłem  na  podłodze.  Wszystkie  szyby,  które  jakimś  cudem  ostały  się  we 

framugach,  teraz  wybuchnęły fontanną odłamków.  W uszach  dźwięczało  mi  echo wybuchu,  który 

wcale nie miał miejsca, w oczach zatańczyły gwiazdy, po uderzeniu, które nie padło.

Rigobert drgnął, a później odetchnął. Po raz ostatni. 
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Nie zasłużył na tak łagodną śmierć.

– Jean Paul... – wykrztusiłem, kiedy postać się podniosła. Kaptur zwrócił się w moją stronę. – 

Jean Paul, poczekaj. Wysłuchaj mnie.

Sylwetka w płaszczu uczyniła krok w moim kierunku. Blade światło pochmurnego wieczora 

wpadało przez drzwi,  cień Jean Paula sunął  po ziemi niczym gruby wąż. Powietrze wydawało się 

ciężkie od oparów z dziesiątek rozbitych flaszek i antałków. 

– Posłuchaj proszę – powiedziałem. – Jestem z gildii, przyjechałem po ciebie. Twoi przyjaciele, 

ludzie, którym na tobie zależy...  szukali  cię od bardzo dawna. Chcą się tobą zaopiekować, chcą ci  

pomóc, chcą...

Przerwał mi huk wystrzału,  niewidzialna siła pchnęła postać w płaszczu o krok do przodu, 

rzuciła  na  podłogę.  Pierwsze  trociny  opiły  się  krwi,  z  milczących  dotychczas  ust  wydostało  się 

stęknięcie i coś jakby cichy skowyt.     

W wejściu do „Trzech szpaków”, z wciąż dymiącym rewolwerem, pojawił się pułkownik Pierre 

Goultier. Szedł w stronę leżącej postaci powoli, jakby rozkoszował się chwilą upragnionego tryumfu i 

zamierzał rozciągnąć ją w nieskończoność. 

Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę; byłem sparaliżowany. Moje myśli pędziły jak buchający 

parą  pociąg.  Wyrzucałem  sobie,  że  zawczasu  nie  powiadomiłem  członków  lyońskiego  cechu 

magicznego, że w porę nie przewidziałem zasadzki zastawionej przez Goultiera, że zwyczajnie nie 

odnalazłem Jean Paula wcześniej, nie zapewniłem mu bezpieczeństwa i nie zabrałem do Lyonu, do 

gildii, gdzie jego miejsce.

Zawiodłem Rufusa Girarda,  który powierzył  mi  to  zadanie.  Zawiodłem moich krakowskich 

nauczycieli, którzy we mnie wierzyli. Ale przede wszystkim zawiodłem chłopaka, który nie panował 

nad swoją mocą, a teraz leżał parę kroków ode mnie, pośród trocin z wolna nasiąkających krwią.   

Słowa  zaklęć  wyparowały  mi  z  pamięci,  medalion  w  dłoni  wydawał  się  bezużytecznym 

świecidełkiem. Nie mogłem nic zrobić. 

Goultier stanął nad leżącą postacią i kopnięciem obrócił ją  tak, aby leżała na wznak. Spod 

kaptura wydostała się seria przypominających płacz stęknięć: chłopak walczył o oddech. Mężczyzna w 

masce przykucnął  przed nim,  wycelował  rewolwer prosto w zamaskowaną twarz i  ściągnął  kaptur 

poszukiwanego maga.

Aż cofnął się z wrażenia. Postać w czarnym płaszczu nie była Jean Paulem Bonaparte.

Nie była nawet chłopcem.
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–  Co...  jak...  –  nie  widziałem warg  Goultiera,  ale  musiały  drżeć  nie  mniej  niż  jego  głos. 

Pułkownik był albo rozwścieczony, albo przerażony; nie wiedziałem, które jest bliższe prawdzie. Lufa 

rewolweru powędrowała w górę. Mężczyzna w masce nie miał pojęcia, co robić.

Dziewczyna, która ukrywała się pod wystrzępionym płaszczem, zamrugała, jakby zaskoczona, i 

popatrzyła na niego. Otworzyła usta, na jej wargach pojawił się pęcherz powietrza różowy od krwi.   

A później  ściągnęła  brwi  w  nieco  dziecinnym grymasie  złości  i  powiedziała  jedno  słowo. 

Wystarczyło jej jedno słowo.

Na masce Goultiera wyprysnęły skórzane bąble, grube nici łączące jej poszczególne fragmenty 

zatańczyły jak macki albo pajęcze odnóża, jakby wstąpiło w nie jakieś zwierzęce życie. Pułkownik 

poderwał się z miejsca i zaczął szarpać za maskę, ale zahaczył stopami o przewróconą ławę i padł  

boleśnie na ziemię. Rzucał się po podłodze i tłukł nogami o deski, szynk wypełniły zduszone wrzaski i 

ryki pełne przerażenia. 

Po  chwili  Goultier  zdołał  się  podnieść  i  dostrzegłem  jak  macko-podobne  nici  szaleją  po 

przodzie maski niczym cała chmara wijów. Mężczyzna wrzasnął raz jeszcze, wyprężył się jak struna i  

znowu  padł  na  podłogę.  Jego  ruchy  stawały  się  coraz  słabsze  i  oszczędniejsze,  bardziej  rwane, 

nieregularne. W końcu przypominał rybę wyrzuconą na brzeg, telepiącą się w ostatnim dramatycznym 

wysiłku odwleczenia agonii. Myślałem, że zwariuję od jego opętańczego krzyku, a jednak nie mogłem 

oderwać wzroku.

Cichł stopniowo, aż w końcu umilkł zupełnie i znieruchomiał.        

Podszedłem do niego. Nogi mi się trzęsły i poruszałem się niezgrabnie jak roczne dziecko, a w 

ustach  czułem kwaśny,  metaliczny posmak  magicznej  energii,  od  której  jeszcze  przed  momentem 

powietrze w szynku niemal trzeszczało.

Maska Goultiera opinała się na skórze, a równe wcześniej szwy teraz przypominały chaotycznie 

przebiegające szramy i  blizny.  Brakowało otworów na oczy i  usta,  a po szyi  mężczyzny spływały 

wąskie strużki krwi.

Kiedy wreszcie zdołałem oderwać wzrok od Goultiera, szynk był pusty. 

Tajemnicza dziewczyna w płaszczu zniknęła.  

X

Uliczka była pusta i ciemna. Dziewczyna wskoczyła w nią, ukryła się w mroku i odetchnęła z 
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trudem. Zakrztusiła się i przez chwilę walczyła z własnym ciałem: z płucami, gardłem, ustami pełnymi 

krwi.  

Splunęła  w  bok  i  poczuła,  że  nie  ma  sił,  by uciekać.  Z  bólem mogła  sobie  poradzić,  ale 

ogarniało ją odrętwienie i zmęczenie, których nie była w stanie przezwyciężyć. 

Po policzkach popłynęły łzy. Nie chciała umierać.

Drgnęła, gdy coś musnęło jej dłoń. Usłyszała miauknięcie i nieduży kociak wyszedł z cienia. 

Przysiadł na tylnych łapach i popatrzył na nią, a w jej oczach zatańczyły wesołe iskierki. Uśmiechnęła 

się mimo woli. Kot był mały, nieproporcjonalny i w tej nieproporcjonalności zwyczajnie śliczny.

Jeśli już mam umrzeć, to nie jest taki zły widok, pomyślała.

Wtedy usłyszała ruch w mroku.

Kroki.

I głos nastoletniego chłopca, który powiedział:

– Nie bój się. Nie umrzesz. Pomogę ci.

XI

Cmentarz leżał na skraju Vienne. Deszczowe dni zadbały o wyjątkowo ponurą aurę: pomiędzy 

grobami  ciągnęły  się  długie  kałuże,  ulewy  przygięły  nieliczne  kwiaty  do  ziemi,  oblepiły  wieńce 

skorupą drobnego piasku. Samotna wierzba płacząca chyliła się nad studnią, jak staruszka nad grobem 

dziecka. W szarówce poranka wiązy rosnące na wschodnim skraju cmentarza przypominały upiory w 

postrzępionych, targanych wiatrem całunach. 

Dziewczyna  okrążyła  wyjątkowo dużą  kałużę  i  skręciła  w wąską  ścieżkę  biegnącą  między 

świeżymi grobami. Tylko parę z nich miało kamienne nagrobki, innym musiał wystarczyć drewniany 

krzyż. Niektóre nie miały nawet krzyża i przy jednym z takich grobów zatrzymała się dziewczyna. 

Po niebie  przetaczały się  chmury.  Słońca  nie  było  widać,  ale  raz  czy drugi  mignął  gdzieś 

skrawek  błękitnego  nieba.  W powietrzu  pachniało  wilgotną  ziemią,  darń  na  grobach  zieleniła  się 

soczyście.

Dziewczyna miał  trzynaście  albo czternaście  lat.  Była  wysoka jak na swój  wiek,  ale  rąbek 

znoszonego czarnego płaszcza i tak wlokła po błotnistej ziemi. Wilgoć przykleiła jej krótkie rude włosy 

do czoła, duże piwne oczy i nos obficie obsypany piegami dodawały uroku bladej twarzy. 

Przykucnęła nad anonimowym grobem i położyła dłoń na mokrej darni. Próbowała nie płakać, 
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ale łzy przyszły same, a gdy już się zaczęły, nie było im końca.

– Zrobiłam to,  siostrzyczko – wykrztusiła  w końcu.  –  Pomściłam cię.  Ci  czterej  już nigdy 

więcej nikogo nie skrzywdzą.

Umilkła.  Pochyliła głowę, palce na grobie zacisnęły się kurczowo, jakby ściskały jedyną w 

całym świecie przychylną dłoń. 

– Boję się – jęknęła. Płacz zniekształcał i wypaczał jej głos. – Tak bardzo się boję. Kiedy ich 

krzywdziłam, myślałam, że przemawia przeze mnie sam Bóg. Że jestem narzędziem zemsty w jego 

dłoniach. Ale... czuję to, siostrzyczko. To coś cały czas we mnie tkwi. Jest blisko, niby uśpione, ale 

gdybym znowu poczuła tę złość...

Urwała, a gdy odezwała się znowu, w jej głosie było tyle bólu i żalu, że nawet wiatr ucichł, aby 

posłuchać jej skargi.   

– Nie chcę nikogo więcej skrzywdzić! – wykrzyczała dziewczyna. – Nie chcę zabijać! Chcę 

żyć, zwyczajnie żyć! Chcę zapomnieć o tym miasteczku, o tych ludziach... zapomnieć o tym, co we 

mnie tkwi... chcę żeby to odeszło i zostawiło mnie samą... chcę znowu żyć! Proszę!

Chrobot buta na żwirze zdradził czyjąś obecność. Dziewczyna obróciła się błyskawicznie, a 

spojrzenie zapłakanych oczu w jednej chwili się wyostrzyło. Była jak dzikie zwierzę, które w każdej 

chwili jest gotowe do walki. 

Mężczyzna, który szedł w jej stronę nawet nie próbował się skradać. Był wysoki, wyższy niż 

ktokolwiek ze znanych jej osób, i mocno zbudowany. Młody, ale w jakiś sposób dojrzały.    

Poznała go. Był w szynku wraz z tym potworem, Rigobertem, oraz tym strasznym mężczyzną 

w masce, który omal jej nie zabił.

– Nie zbliżaj się – warknęła.

 Zatrzymał się natychmiast i zmierzył ją uważnym spojrzeniem. Rozluźniła się trochę. Widać 

było po oczach, że nie jest podobny do tamtych. Miał w nich coś, co sprawiało, że chciało się mu ufać.

– Nazywam się Filip Saggo – powiedział, pochylając głowę w pozdrawiającym geście. – Jestem 

wędrownym magiem. 

– Wędrownym magiem?

Skinął głową. Przez moment mierzyli się spojrzeniami. W końcu on się uśmiechnął i ona, trochę 

wbrew sobie, odpowiedziała tym samym.

– Słyszałem cię – oznajmił. – Sądzę, że mogę ci pomóc.
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XII

Miała na imię Fleur i przyjechała do Vienne ze starszą siostrą niecałe dwa tygodnie wcześniej. 

Nie chciała mówić o tym, co się im stało, ale nasłuchałem się już dość na temat Rigoberta i jego bandy, 

żeby mieć jako takie wyobrażenie.    

Dorastały na gospodarstwie nieopodal miasteczka, a opuściły je po śmierci ojca, gdy skromny 

majątek przeszedł w ręce obrotnego sołtysa. Przyjechały do Vienne szukać szczęścia, pracy i lepszego 

życia.    

Wokół Fleur od zawsze działy się niezwykłe rzeczy. Bywało, że knoty świec zapalały się,  gdy 

tylko na nie spojrzała. Drzwi otwierały się, zanim zdążyła wyciągnąć do nich dłoń. Sfora dzikich psów, 

która zawędrowała na gospodarstwo, uciekła z podkulonymi ogonami na sam jej  widok. Kiedy jej 

siostra się skaleczyła, nieraz wystarczył dotyk małej Fleur, by ranka się zasklepiła.  

Zwyczajne  rzeczy,  które  znał  każdy  z  nas,  magów.  Przebicia  talentu.  Emanacje  mocy. 

Manifestacje magicznych predyspozycji. Silne, ale w żadnym razie nie wyjątkowe. Nic podobnego do 

legendarnych wręcz zdolności Jean Paula Bonaparte.

A jednak, w Vienne Fleur dokonywała cudów. Intuicyjnie przyzywała potęgę, o jakiej mogli 

marzyć niemal wszyscy znani mi mistrzowie.

Posadziłem ją na specjalnie przystosowanym do tego celu krześle. Jego skonstruowanie zajęło 

mi pół dnia. Popatrzyłem jej w oczy, ostrożnie poklepałem po dłoni. Uspokajałem ją. Nie chciałem, 

żeby nagle zamieniła mnie w ropuchę albo spaliła na kupkę popiołu.

– Ufasz mi? – spytałem.

– Tak.

– Mam nadzieję, że to zadziała. Ale pewności nie mam – zastrzegłem. 

Skinęła głową.

Skórzanymi pasami przywiązałem ją do krzesła za ręce i nogi. Dłonie kazałem jej wcisnąć w 

bryły mokrej gliny, tak aby ograniczyć gesty. Na końcu włożyłem kawałek drewna w jej usta. Zacisnęła 

na nim zęby i po raz kolejny skinęła głową. Widać było, że się boi. Nie dziwiłem się jej. Miałem tylko 

nadzieję, że mam rację i faktycznie zdołam jej pomóc.   

– Muszę zadbać o to, żebyś przez tę chwilę nie mogła rzucać czarów – wyjaśniłem, chyba po 

raz dziesiąty. – Nie wiem, na ile to, co w tobie siedzi, będzie chciało tam pozostać. Może być tak, że 

bez własnej woli zaczniesz ze mną walczyć. Nie mogę ryzykować. No, już. Gotowa?
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Przytaknęła.

Stanąłem przed nią,  w odległości  czterech,  pięciu  kroków. Później  wyciągnąłem z  kieszeni 

szkatułkę z pierścieniem otrzymanym od Rufusa Girarda w Lyonie. Przedmiot faktycznie miał wielką 

moc – gdy otworzyłem pojemnik,  medalion na mojej piersi  drgnął parokrotnie,  a kiedy dotknąłem 

sygnetu, po palcach przeskoczyła mi magiczna iskra.  

Wyciągnąłem  pierścień  ze  szkatułki  i  położyłem  na  podłodze  pomiędzy  mną  a  Fleur. 

Dziewczyna przyglądała mu się z niepokojem, ale minęła minuta i nic się nie wydarzyło. Ostrożnie 

podsunąłem artefakt bliżej. I jeszcze bliżej.

Nagle Fleur drgnęła tak mocno, że pasy ledwo utrzymały ją w miejscu. Na ułamek sekundy 

wywróciła oczami, później zaczęła prychać i szarpać głową na wszystkie strony. Z zakneblowanych ust 

dobył się charkot, w kąciku zebrała się piana, z nosa poszła bańka śluzu. W końcu musiałem do niej  

doskoczyć i przytrzymać krzesło, żeby nie upadła i nie rozbiła sobie głowy.

I wreszcie stało się: z jej nosa wypadł maleńki szarobury kształt. Wylądował na spodniach, po 

czym maleńkie odnóża przemieliły powietrze, a pajączek powędrował w dół nogawki, ku podłodze.

Ku pierścieniowi.

Później poszło już szybciej, choć na pewno nie było to przyjemne. Fleur szarpała się w krześle, 

pasy skrzypiały i odciskały się na jej ciele purpurowymi pręgami, ale na szczęście nie puściły. Wierciła 

się, prychała i charczała, a co parę chwil brały ją we władanie potworne torsje. Piana zmieszana ze 

śliną spływała jej po brodzie, z nosa ściekał wodnisty śluz, coś różowawego sączyło się z lewego ucha. 

Policzki miała czerwone od wysiłku i  mokre od łez,  a drewno trzeszczało jej  w zębach. A pająki, 

maleńkie punkciki mniejsze nawet od kleszcza, wychodziły z jej nosa, ust i uszu, po czym kierowały 

się w stronę pierścienia. 

Nie wiem, jak długo to trwało, ale w pewnym momencie torsje minęły, Fleur przestała walczyć 

i zapadła się w sobie jak bukłak, z którego wyciekło całe wino. Nie miała już na nic sił i siedziała w  

krześle, popłakując cicho. 

Pająków była mała garść i wszystkie okleiły pierścień, jak muchy obsiadają gnijące mięso. Nie 

miałem ochoty się do nich zbliżać,  ale  w końcu zagarnąłem sygnet  wraz z  insektami na blaszaną 

szufelkę i zsypałem całą jej zawartość do szkatułki z kości słoniowej. Zamknąłem wieczko, starannie 

przewiązałem rzemieniem i dopiero wtedy odetchnąłem z ulgą.

Później rozwiązałem Fleur i długo tuliłem ją do piersi, a ona powoli wypłakiwała ostatnie łzy.

– Czym one są? – spytała mnie, kiedy mogła już spokojnie mówić. Nie zbliżała się do szkatułki. 
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– Pochodzą z Afryki. Tamtejsi szamani korzystają z nich do czynienia magii. Te pająki ciągną 

do  magicznej  energii  i  tym  samym  do  osób  dysponujących  darem  mocy.  Nie  wiadomo  czemu. 

Prawdopodobnie  podczas  czarowania  wytrąca  się  coś,  czym się  żywią.  Może to  rodzaj  symbiozy: 

wzmacniają moc żywiciela, a on utrzymuje je przy życiu? Nie mam pojęcia i chyba nikt tego nie wie. 

Uzmysłowiłem sobie, że korzystam ze słów, których Fleur najpewniej kompletnie nie rozumie.

– Powiedziałeś: osób dysponujących darem mocy – zauważyła. – To znaczy, że ja...

– Masz talent magiczny. Nie bój się, nie tak silny, by kogoś skrzywdzić. Ale powinnaś nauczyć 

się go kontrolować. Inaczej pewnego dnia to on zacznie kontrolować ciebie.

Wzdrygnęła  się.  Chyba  miałaby  mi  coś  do  powiedzenia  na  temat  magii  kontrolującej 

postępowanie człowieka.

Może kiedyś.

– Będziesz mnie uczył? – spytała.

– Nie. – Zaśmiałem się serdecznie. – Sam niewiele umiem. Ale zabiorę cię do ludzi, którzy się 

tym zajmą. 

Usiadłem pod ścianą, schowałem szkatułkę w kieszeni płaszcza, z drugiej wyciągnąłem Afrykę 

magiczną Daniela Houlie. Przypomniałem sobie niechęć na twarzy Girarda, kiedy zobaczył mnie z tą 

książką. 

– Po namyśle – powiedziałem do Fleur z uśmiechem. – Lekcja pierwsza: czytaj, czytaj i jeszcze 

raz czytaj. Wszystko, co wpadnie ci w dłonie. Nigdy nie wiadomo, co się może przydać.

XIII

Opuszczali Vienne o świcie. Młody mężczyzna o posturze wielkoluda prowadził konia za uzdę, 

dziewczyna o rudych włosach i bladej twarzy niepewnie siedziała w siodle. Obejrzała się za siebie 

tylko raz, ale wyjeżdżali północnym traktem w stronę Lyonu i nie miała szans dostrzec stąd cmentarza. 

Obiecała sobie, że jeszcze tu wróci. Teraz jednak jechała ku nowemu, lepszemu życiu. Ku szczęściu. 

Była to winna siostrze.

Wielkolud  też  się  obrócił,  ale  nie  próbował  wypatrzyć  cmentarnych  murów.  Przesunął 

wzrokiem  po  ścianach  domów,  po  przepełnionych  rynsztokach,  po  pojedynczych  sylwetkach 

przemierzających mokry bruk. Wreszcie  zmarszczył  brwi na widok chłopaka w czarnym płaszczu, 

trzymającego na ręce maleńkiego kota. Młodzik opierał się o ścianę piętrowego domu i przyglądał się 

40



im uważnie.

Przez czas krótki jak oddech patrzyli sobie w oczy. 

Potem mężczyzna pokręcił głową jakby z niedowierzaniem, uśmiechnął się i,  pociągnąwszy 

łagodnie za wodze, ruszył na północ.   
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