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Wypadek 
 

Obudził się cały mokry od potu. Z tym potwornym lękiem. Nadal czuł szybkie bicie 

serca. Budzi się tak codziennie od czasu, gdy to się wydarzyło. Widzi ten wypadek, 

wie, że za moment wszyscy zginą, ci, których tak bardzo kocha. Woła do nich, aby 

ich ostrzec na chwilę przed katastrofą. Ten krzyk go budzi. Zawsze ta scena – jest 

tak realna, jakby działo się to naprawdę, właśnie w tej chwili. Za każdym razem ma 

nadzieję, że go usłyszą i nie dojdzie do tej tragedii. 

A wszystko zaczęło się w piątek, 13 sierpnia 1993 roku. 

Marek nie lubił wstawać wcześnie rano. Do pracy miał iść po południu. Niestety, 

musiał posprzątać cały dom przed powrotem żony i dzieci z wakacji. Nie przeczuwał, 

że od dzisiaj nic już nie będzie takie, jak dawniej. Nic nie zwiastowało 

nadciągającego nieszczęścia, kataklizmu, który na zawsze miał zmienić całe jego 

życie. To był ostatni normalny poranek w jego dotychczas spokojnym  

i ustabilizowanym świecie. Aż do tego dnia wszystko w jego życiu układało się 

według ustalonego wcześniej planu. Nie wierzył w żadne przepowiednie ani 

przeznaczenie, na świat patrzył przyjaźnie, ale jakby lekko z góry. Był trochę 

zarozumiałym i pewnym siebie 29-letnim mężczyzną. Zawsze osiągał wszystko, co 

sobie zaplanował. Gdyby ktoś mu teraz powiedział, że straci to w jednej chwili i nic 

już nigdy nie będzie takie jak dawniej, uznałby to za ponury żart. 

Kilka minut po godzinie siedemnastej Agata Zielińska, przełożona pielęgniarek  

w przychodni rejonowej, skończyła porządkować dokumenty. Mimo pięknej 

słonecznej pogody musiała spędzić ten tydzień w Warszawie – wyjazd na spóźniony 

urlop miała dopiero w niedzielę. Chciała jeszcze omówić kilka spraw z rejestratorką 

Zosią Thym. O tej porze w przychodni był już tylko doktor Marek Nowakowski, który 

przyjmował pacjentów w gabinecie na pierwszym piętrze. Schodząc na dół, widziała, 

że w poczekalni czekały do lekarza jeszcze trzy osoby. Dała rejestratorce grafik na 

przyszły tydzień i zanim zdążyła przekazać jej ostatnie wskazówki, zadzwonił telefon. 

– Przychodnia rejonowa, słucham – powiedziała do słuchawki Zosia. 
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Agata patrzyła ze zdumieniem, jak jej koleżanka, zawsze pewna siebie  

i zdecydowana, robi się blada, a w jej oczach pojawiają się łzy. Widziała, że Zosia nie 

może wykrztusić z siebie ani słowa. Po chwili bez żadnych wyjaśnień podała jej 

drżącą ręką słuchawkę. Dzwonił policjant z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-

Dobrzyniu. Wiadomość była szokująca: 

– Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 534 z drogą krajową nr 15 w miejscowości 

Lipnica tir staranował samochód osobowy marki Ford Mondeo, którego właścicielem, 

według ustaleń policji, jest pan Marek Nowakowski. Wszyscy podróżujący tym 

pojazdem zginęli na miejscu. Policja pilnie szuka właściciela samochodu. 

Agata była wstrząśnięta tą wiadomością i dopiero teraz zrozumiała reakcję Zosi. Po 

chwili wyjaśniła, że pan Marek Nowakowski jest lekarzem w tej przychodni i właśnie 

przyjmuje pacjentów. Na dodatek od dwóch dni coś nie działa w ich centralce i nie 

może przełączyć rozmowy do jego gabinetu. Zaraz potem pomyślała, że przez  

tę wiadomość nie będzie miał kto przyjąć ostatnich pacjentów. Chcąc sprawdzić, czy 

nie jest to przypadkiem pomyłka, poprosiła policjanta o dane osób z samochodu. 

– W wypadku zginęli: Anna Nowakowska, lat dwadzieścia osiem, żona doktora; jego 

rodzice Anastazja i Bernard Nowakowscy oraz dzieci: trzyletni Maciej i dwuletnia 

Justyna. 

Agata wiedziała, że nie jest w stanie przekazać tej wiadomości lekarzowi. Próbując 

odwlec tę straszną chwilę i dostarczyć wiadomość, gdy już nie będzie pacjentów  

w przychodni, poprosiła policjanta o potwierdzenie informacji faksem. Chciała, aby 

jak najmniej osób widziało doktora w przychodni po tej wiadomości. Podała numer 

faksu i siedziała z Zosią w rejestracji, modląc się w duchu, aby to wszystko nie było 

prawdą. Po prawie trzydziestu minutach przyszedł faks ze szczegółowym opisem 

wypadku, listą ofiar, ich pełnymi danymi osobowymi oraz informacją, gdzie są ciała  

i z kim ma się skontaktować rodzina. Na faksie były wyraźne pieczątki i dane 

komendy policji oraz policjanta, który się pod tym podpisał. Teraz nie było już 

żadnych wątpliwości. To była prawda. Straszliwa prawda. Obie wiedziały, że doktor 

stracił w wypadku całą rodzinę, ale żadna nie chciała przekazać mu tej wiadomości. 

Nie wyobrażały sobie, jak można coś takiego powiedzieć do tego miłego, 

sympatycznego i zawsze uśmiechniętego człowieka. Czekały, aż przychodnia 
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opustoszeje, bojąc się tej chwili, kiedy wiadomość będzie musiała zostać 

przekazana. Niestety, czas biegł nieubłaganie. 

Gdy ostatni pacjent zamknął za sobą drzwi przychodni, Agata wzięła faks i powoli 

zaczęła wchodzić po schodach na piętro. Szła jak na ścięcie. W gardle czuła ucisk, 

miała spocone i zimne dłonie. Serce kołatało jej w klatce piersiowej w szaleńczym 

tempie. Czuła, że trzęsą jej się ręce. Nigdy nie była w takiej sytuacji i nie wiedziała, 

jak się ma zachować. Niestety, musiała to zrobić. Weszła do gabinetu i kiedy doktor 

wstał i spojrzał na nią, wybuchnęła płaczem. Zdziwionemu lekarzowi bez słowa 

podała faks. Przez chwilę stał i patrzył na tekst, jakby nie rozumiał, co czyta. Potem 

zbladł i usiadł z powrotem na krzesło. W milczeniu zakrył twarz rękami. Agata nie 

mogła wykrztusić z siebie ani słowa. Odwróciła się i uciekła z gabinetu, a łzy same 

płynęły jej po policzkach. Na dole siedziała zapłakana Zosia. Teraz obie czekały  

w rejestracji, nie wiedząc, co dalej mają zrobić. Po pół godzinie lekarz z poszarzałą 

od bólu twarzą zszedł na dół i bez słowa wyszedł z przychodni. 

Szedł do domu powoli, tak jakby nie widział nikogo i niczego przed sobą. W zeszłym 

roku skończył budować dom zaledwie trzy kilometry od przychodni i do pracy chodził 

pieszo. Po parnym, gorącym dniu właśnie zaczął padać lekki deszczyk i nie było 

widać, że po jego twarzy płyną łzy. W głowie kołatało mu tylko jedno pytanie:, 

Dlaczego? Dlaczego oni zginęli? Dlaczego… 

Już wiedział, że stracił sens życia. Nie miał po co i dla kogo żyć. Nie widział dla 

siebie żadnej przyszłości. Żadnego celu. Doszedł, a raczej dowlókł się ostatkiem sił 

do domu. Wszedł do sypialni i rzucił się w ubraniu na łóżko. Chciał o niczym nie 

myśleć i nic nie czuć. Przez cały czas w głowie kołatało mu to samo pytanie:, 

Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego oni zginęli? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? 

Potworny żal i smutek obezwładniał całe jego ciało. Nic wokół nie miało już 

znaczenia. Nic, co robił do tej pory, nie miało już sensu. Cały jego świat legł  

w gruzach. Stracić w jednej chwili wszystkich, których tak bardzo kochał, bez 

powodu…, Dlaczego? Za co? 

Wieczorem Elżbieta Kwiatkowska, żona Roberta, usłyszała w wiadomościach  

o wypadku i zobaczyła rozbity samochód podobny do samochodu Marka. Wiedziała, 

że Marek musiał zostać w pracy, a cała jego rodzina była na wakacjach nad morzem. 

Dzisiaj mieli wrócić do Warszawy. Zaniepokojona zawołała Roberta i po krótkiej 
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naradzie poszli razem do domu Marka i Anny. Drzwi były otwarte. W domu było 

ciemno. Żadnych dźwięków i śladu obecności gospodarzy. W sypialni na łóżku leżał 

w ubraniu Marek. Bez słów zrozumieli, co się stało. Robert dał Elżbiecie znak, żeby 

wróciła do domu, a sam został z przyjacielem. 

Od dziecka zawsze wspólnie bawili się na podwórku i w przedszkolu, potem razem 

chodzili do szkoły podstawowej i średniej. Robert mieszkał obok Marka i zastępował 

mu brata. Dopiero na studiach musieli się rozdzielić – Robert wybrał prawo, a Marek 

medycynę. Do tej pory żyli w wielkiej przyjaźni, dlatego też razem obok siebie 

wybudowali domy. Marek z Anną mieli dwoje dzieci, a Robert z Elżbietą tylko jedną 

córeczkę, pięcioletnią Zuzannę. 

Robert wrócił do domu po kilku godzinach, późno w nocy. Elżbieta nie pytała o nic. 

Wiedziała, że to, co się stało, było bardzo trudne dla nich obu. Następnego dnia rano 

Robert prawie siłą zabrał Marka do swojego samochodu i pojechali – jak to określił  

– pozałatwiać formalności. Elżbieta zdawała sobie sprawę z tego, że jest to dla 

Marka najgorsza do zrobienia rzecz w życiu. Niestety, było to konieczne. Wrócili po 

południu, ale Robert nigdy nie powiedział żonie ani słowa na temat tego, co się tam 

działo. Przez następne dni Marek wydawał się nieobecny wśród żywych. Co prawda, 

chodził, jak musiał, i jadł, jak go pilnowali, ale nic więcej. Pogrzebem, stypą i innymi 

sprawami zajmował się Robert, wzbudzając przy tym zdziwienie żony, która nie 

spodziewała się po nim takiej zaradności. 

Dalsze komplikacje 
 

Mijały dni. Marek nadal czuł się rozbity i zagubiony. Stale dręczyło go pytanie:, 

dlaczego? Nie mógł spać po nocach i skupić się na czymkolwiek w ciągu dnia. Co 

noc długo nie mógł zasnąć, a potem śniły mu się koszmary, przedstawiające ten 

straszny wypadek, którego nigdy nie widział. Wtedy budził się z krzykiem i lękiem. 

Robert odwiedzał go codziennie po pracy i zmuszał do przyjścia do nich wieczorem. 

Marek wcale nie chciał wychodzić z domu, ale ostatecznie zgadzał się na wspólne 

kolacje u przyjaciela, jak ich córka Zuzia już spała. Mijał dzień za dniem, a Marek 

ciągle był w szoku. Nie zastanawiał się nad przyszłością, nad tym, co się wokół niego 

dzieje. Jednakże Robert czuwał nad wszystkim. Znał go jak nikt inny na świecie  
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i sam bardzo mocno przeżywał to, co się stało. To on załatwił dla Marka urlop 

okolicznościowy, a potem wypoczynkowy. Niestety, nic nie wskazywało na to, by 

stan psychiczny przyjaciela się poprawiał. Marek nadal nie był gotów do powrotu do 

pracy i w miarę normalnego życia. W tej sytuacji Robert poprosił o pomoc ich 

wspólnego kolegę Zenka Górnowicza, który był psychiatrą. Zenek wpadł do nich w 

sobotę na kolację. Najpierw wszyscy razem porozmawiali o starych czasach, potem 

Zenek poszedł z Markiem do jego domu na dłuższą rozmowę. Do Roberta wrócił 

dopiero po jedenastej wieczorem. 

– No i co? – zapytał Robert. 

Zenek rozłożył bezradnie ręce: 

– Nic. Leków nie chce, pomocy żadnej też nie. Do pracy w takim stanie nie może 

wrócić. Wypiszę mu zwolnienie z pracy na miesiąc, ale musisz nad nim popracować, 

aby chociaż trochę nabrał ochoty do życia. Dzwoń do mnie o każdej porze, jak 

będzie się działo coś złego. Na razie nie mogę nic więcej pomóc. Zajrzę do niego za 

miesiąc, może wtedy będzie można się z nim łatwiej dogadać. 

Marek był dość wysokim, dobrze zbudowanym, przystojnym mężczyzną o czarnych, 

bujnych włosach i czarnych oczach. Zawsze uchodził za bardzo miłego, wesołego  

i uprzejmego człowieka. Wszyscy go lubili. Niestety, teraz, po tej tragedii, stał się 

cichy i zamknięty w sobie. Nie interesował się otoczeniem ani innymi ludźmi. Nie było 

w nim żadnej energii ani chęci do robienia czegokolwiek. Tymczasem sytuacja wokół 

Marka zaczęła się zmieniać w sposób najmniej spodziewany. Dwie koleżanki Anny 

zapragnęły go pocieszać. Obie dzwoniły prawie codziennie, mimo iż Marek nie 

odbierał większości telefonów. Dopytywały się, czy czegoś nie potrzebuje, czy mogą 

mu w czymś pomóc. Przychodziły, oczywiście każda oddzielnie, co najmniej dwa lub 

trzy razy na tydzień, a to z upieczoną kaczką, a to ze słoiczkiem bigosu czy knedlami 

własnej roboty. Przynosiły ciasta i ciasteczka i stale były chętne do pomocy w domu. 

Zazwyczaj Marek nie otwierał drzwi, udając, że nie ma go w domu. Wchodziły więc 

do Elżbiety poczekać i pogadać. Wszystkie znały się dzięki Annie od lat. Robert 

zaczął nawet żartować, że jak Marek pójdzie do pracy, to liczba wielbicielek, a więc  

i smakołyków, znacznie się zwiększy. Będą wtedy mogli żywić się za darmo. Markowi 

nie było jednak do śmiechu. Nie chciał ich widzieć ani dostawać od nich 

czegokolwiek.  
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Po miesiącu przybyła następna pocieszycielka. Najpierw zjawiła się księgowa, aby 

Marek podpisał kilka dokumentów dotyczących zaległych rozliczeń. Potem przysłała 

z czymś do podpisu swoją siostrzenicę. Robert z Elżbietą bardzo się zdziwili, gdy 

pewnego razu ich córka przy kolacji oświadczyła, że nie pójdzie spać, zanim nie 

porozmawia z wujkiem Markiem. Z jej wyjaśnień wynikało, że dzisiaj była u niego 

prawdziwa Barbie. Zuzia widziała ją przez okno. Teraz uparła się, że musi mieć jej 

autograf, a najlepiej, żeby miała zdjęcie z prawdziwą Barbie. Na dowód tego 

przyniosła jedną ze swoich lalek i oświadczyła, że Barbie była właśnie w takim 

samym stroju. Dokładnie taka sama. Tylko, że ona była prawdziwa i duża, a nie taka 

mała i sztuczna, jak jej lalka. Po długich namowach i obietnicy, że jak tylko będzie to 

możliwe, wujek postara się o autograf prawdziwej Barbie, Zuzia poszła do łóżka. 

Kiedy Marek przyszedł do nich na kolację, Elżbieta z niewinną minką zapytała: 

– Czy mógłbyś dla Zuzi załatwić autograf lub jeszcze lepiej zdjęcie prawdziwej 

Barbie?  

Marek ciężko westchnął i odpowiedział: 

– Przysłała ją księgowa po podpis pod jakimś zaległym rozliczeniem. Ale tak 

naprawdę to te wszystkie trzy panie przychodzą w tym samym celu, a ta przebrana 

za lalkę to już zupełnie przesadziła. 

Elżbieta położyła mu rękę na ramieniu i z uśmiechem powiedziała: 

– My to wiemy. Jesteś łakomym kąskiem dla wielu kobiet. Młody, wolny, bez 

zobowiązań, przystojny lekarz i do tego na pewno potrzebujący pocieszenia. Jak 

wrócisz do pracy, będziesz miał jeszcze więcej wielbicielek. 

– Nie wrócę – oświadczył Marek, czym wprawił w zdumienie zarówno Roberta, jak  

i jego żonę. 

– Co zamierzasz robić? – spytała Elżbieta. 

– Chcę wyjechać, najchętniej daleko stąd. Myślałem o wyjeździe do Indii lub Tybetu. 

– A co będzie z domem, spłatą twojego kredytu, pracą? – tym razem zapytał Robert. 

– Dom możesz sprzedać lub wynająć – powiedział Marek. – Nie mogę tu już dłużej 

zostać. Proszę tylko, pomóżcie mi przygotować się do wyjazdu. 
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Robert nie próbował nawet dyskutować z Markiem. Znał przyjaciela i wiedział,  

że decyzja już zapadła. 

Wyjazd – 6 listopada 1993 
 

W ciągu tygodnia Robert pozałatwiał wszelkie formalności. Jak na prawnika 

przystało, przygotował różne upoważnienia, aby podczas nieobecności przyjaciela 

mógł zarządzać jego majątkiem. Elżbieta przygotowała dla Marka najpotrzebniejsze 

rzeczy na dłuższy pobyt w Indiach. W plecaku, kurtce oraz we wszystkich spodniach 

wszyła mu dodatkowe schowki na pieniądze i dokumenty. Robert znalazł najlepsze 

połączenie z Warszawy do Indii i kupił bilet na samolot do Bombaju z przesiadką we 

Frankfurcie. Kiedy wszystko już było gotowe, w sobotę rano 6 listopada zawiózł go 

na lotnisko. Samolot planowo odlatywał o 9:40 z Okęcia. We Frankfurcie Marek miał 

przerwę od 11:30 do 13:10, a do Bombaju przylatywał późno w nocy. Robert 

zarezerwował mu także hotel na pierwszą noc w Bombaju. To było wszystko, co 

mogli dla niego zrobić. Marek nie chciał żadnych rozmów na temat możliwości 

pozostania w Warszawie. Myślał tylko o wyjeździe jak najdalej od domu. Tam, gdzie 

nikt i nic nie będzie mu przypominał o tych, których stracił.  

Na lotnisku pożegnali się prawie bez słów. Wszystko już sobie powiedzieli  

w ostatnich dniach. Robertowi było bardzo ciężko rozstawać się z Markiem, ale 

rozumiał, że nie może go zatrzymać. Myślał tylko o tym, by wrócił on cały i zdrowy. 

Nie miał pojęcia, kiedy przyjaciel pogodzi się z losem. 

Marek dotarł do Bombaju w nocy o 1:30. Na lotnisku wsiadł w taksówkę. Po 

przyjeździe do hotelu rzucił się na łóżko, ale długo nie mógł zasnąć. Nad ranem śniły 

mu się jakieś dziwne miejsca, podróż przez Tybet i samotny klasztor na odludziu,  

a potem jeszcze śpiewy i modły mnichów. We śnie wydawało mu się, że rozumie 

słowa ich pieśni i modlitw. Obudził się dość późno i stwierdził ze zdziwieniem, że po 

raz pierwszy od wypadku spał bardzo mocno przez kilka godzin. 
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Indie 
 

Bombaj 
 

Ten kraj zawsze ciekawił i fascynował Marka – zamierzał nawet kiedyś pojechać do 

Indii na wycieczkę, ale ze względu na pracę i rodzinę nigdy nie znalazł na to czasu. 

Teraz był w Bombaju, chociaż nie przypuszczał, że może tu trafić w takich 

okolicznościach. Wyszedł z hotelu zaraz po śniadaniu, aby obejrzeć miasto. Na 

zewnątrz było gorąco i parno. Nie spodziewał się 30 stopni Celsjusza  

i bezchmurnego nieba w listopadzie. To był jego błąd – nie pomyślał o warunkach 

życia w kraju, do którego się wybierał, gdyż nadal był skoncentrowany tylko na 

swoim nieszczęściu. 

Nowy kraj, odmienna kultura i tysiące nowych, interesujących rzeczy na ulicy, 

różnokolorowy tłum będący mieszanką przeróżnych ras, narodów, religii i kultur,  

a także przedziwne, różnorodne, wielobarwne stroje i obca mowa – te nowe 

wrażenia tłumiły częściowo jego ból i rozpacz po stracie najbliższych. Przyleciał do 

Indii, ale celem jego podróży był Tybet. Miał nadzieję, że w tybetańskim klasztorze,  

z dala od cywilizacji, w zupełnie innym świecie odnajdzie spokój i odpowiedzi na 

nurtujące go pytania. Wiedział, że dotarcie tam nie będzie łatwe, ale na razie o to się 

nie martwił. Miał czas i nigdzie się nie spieszył. W tej chwili, chodząc ulicami 

Bombaju, chłonął nowe widoki, nie myśląc, co przyniesie jutro. W głębi duszy czuł, że 

musi znaleźć dla siebie nowy świat, nowe miejsce do życia i wewnętrzny spokój,  

a przede wszystkim odpowiedź na pytania o sens istnienia i własne przeznaczenie. 

Jedyną pociechą w tym wszystkim było to, że nikt go tu nie znał i o nic nie pytał. Nie 

było ciekawskich spojrzeń i zainteresowania jego osobą, tak jak w Warszawie. Cały 

czas jego duszę rozdzierał potworny ból po stracie ukochanych osób. Nie wyobrażał 
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sobie, że mógłby teraz, po śmierci żony, zainteresować się jakąś inną kobietą, żyć 

dalej w ich wspólnym domu z inną osobą tak, jakby nic się nie stało. W jednej chwili 

stracił ukochaną żonę i cudowne dzieci oraz wspaniałych rodziców. Chciał być tam, 

gdzie nic nie będzie przypominać mu o nich i utraconym szczęściu. 

Wszedł w boczną, wąską brukowaną uliczkę. Nagle, gdy chciał przejść na drugą 

stronę, zobaczył jadący zbyt szybko z góry stary, rozklekotany samochód dostawczy. 

Mężczyzna w stroju sikha przechodził właśnie przed nim przez jezdnię, nie widząc 

tego pojazdu i nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Marek złapał go za pas i mocno 

pociągnął do tyłu. W tym momencie samochód przejechał z łoskotem tuż obok. 

Marek usłyszał jakiś dziwny trzask i dopiero chwilę później zrozumiał, że było to 

uderzenie lusterka w głowę sikha. Mężczyzna osunął się bezwładnie zamroczony 

uderzeniem. Natychmiast zebrała się wokół nich spora grupka osób. Wszyscy 

gratulowali Markowi refleksu i uratowania życia temu człowiekowi. Po chwili, gdy 

niedoszła ofiara ocknęła się i minęło pierwsze oszołomienie, nieznajomy sam zaczął 

mu serdecznie dziękować. Nazywał się Amar Singh. Był szczupłym mężczyzną 

średniego wzrostu, o dość ciemnej skórze i czarnej brodzie, a na głowie miał czarny 

turban. Usiedli na chwilę na ławce, pod ścianą pobliskiej restauracji, bo Amarowi 

jeszcze kręciło się w głowie po niespodziewanym uderzeniu. Po krótkiej rozmowie 

poczuł się znacznie lepiej i zaprosił Marka do swojego domu. Marek zgodził się 

niemal bez wahania. Nie miał żadnych planów na resztę dnia, a poza tym nie był 

pewien, czy wszystko jest z Amarem w porządku po tym urazie. Na dodatek był 

bardzo ciekawy tych dziwnych ludzi i chciał ich bliżej  poznać. Od rana na ulicy 

kilkakrotnie widział mężczyzn w kolorowych turbanach z czarnymi brodami. Wielu 

miało mały miecz lub sztylet u pasa. 

Amar Singh i jego rodzina 
 

Amar od kilku lat mieszkał w Bombaju. Jego dom znajdował się blisko miejsca 

wypadku,  rozmawiając, dotarli tam w ciągu kilku minut. Ku zdumieniu Marka, rodzina 

Amara składała się z piętnastu osób mieszkających razem w dość dużym domu. 

Gospodarz miał tylko czwórkę dzieci, ale mieszkali z nim bracia, siostry i inni krewni. 

Po wstępnej prezentacji i opowieści o wypadku cała rodzina patrzyła na Marka jak na 

bohatera. Wszyscy byli bardzo mili i serdeczni, dzięki czemu szybko poczuł się tak, 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

16 
 

jakby się znali od dawna. Po skromnym poczęstunku, gdyż nie była to jeszcze pora 

na obiad, Marek zbadał Amara. Tak jak się spodziewał, na jego głowie był tylko duży 

guz. Miał on pod turbanem bardzo długie włosy, które mocno splecione 

zamortyzowały uderzenie.  

Nowi znajomi zaproponowali Markowi, aby przeniósł się z hotelu do ich domu, co też 

przyjął z radością. Od dawna nie czuł się tak dobrze w żadnym towarzystwie, jak 

teraz w rodzinie Amara. Wieczorem przy wspólnym posiłku opowiedział im o sobie  

i planach podróży do klasztoru w Tybecie. Po pierwszym zaskoczeniu zaczęli 

namawiać Marka, by wybrał się w podróż razem z nimi. Amar, razem z synem, 

bratem i dwoma kuzynami, właśnie przygotowywali się do wyjazdu do 

najważniejszego miejsca kultu sikhów, jakim jest Złota Świątynia (Darbar Sahib)  

w Amritsarze. Przechowywany jest tam oryginał świętej księgi zwanej Sri Guru 

Granth Sahib. Po drodze chcieli jeszcze odwiedzić Katmandu, gdzie mieli do 

załatwienia jakieś sprawy handlowe. Potem planowali zabrać ze sobą krewnego  

z miasta, Pokhara, który razem z nimi miał jechać do Amritsaru. Mogli więc razem 

bez żadnych przeszkód podróżować aż do Nepalu. Dla Marka była to doskonała 

okazja, aby bez zbędnych kosztów i w miłym towarzystwie przejechać Indie i dotrzeć 

w Himalaje.  

Po kolacji rozmawiali o podróży jak zgrana grupa traperów. Marek dopiero teraz mógł 

docenić pomoc Anny przy nauce języka angielskiego. Jako anglistka i nauczycielka  

z zamiłowania, uczyła go systematycznie przez lata języka, bez którego teraz nie 

poradziłby sobie w Indiach. Sikhowie planowali wyruszyć w podróż za kilka dni, tak 

więc Marek miał jeszcze czas na aklimatyzację i zwiedzanie Bombaju. Jego nowi 

przyjaciele przygotowali na wyprawę stary i trochę sfatygowany ośmioosobowy 

minibus. Ale, jak zapewnił go Amar, ten samochód potrafi wszędzie dojechać i nawet 

w górach nie będzie z nim żadnych problemów. Pojazd był bardzo pojemny  

i przystosowany do dalekich podróży, więc z dodatkowym miejscem dla Marka nie 

było problemu. Większość bagaży i tak przewozili na dachu.  

Z powodu urazu głowy Amar przez te kilka dni, które pozostały do podróży, nie 

pracował intensywnie w firmie. Wolny czas spędzał na rozmowach z Markiem. Był 

bardzo dobrym rozmówcą. Codziennie rozprawiali o życiu, religii i obyczajach 

sikhów. Syn gospodarza Deepwant był zapalonym adeptem sztuk walki i codziennie 
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sam lub z kuzynami ćwiczył jakieś układy. Brat Amara Shaminder pracował na co 

dzień razem z nim w firmie handlowej i dużo podróżował. Interesował się filozofią  

i religią. To on wyjaśniał Markowi różnice między religiami i obyczajami różnych 

narodów zamieszkujących Indie oraz opowiadał o historii sikhów. Jako młody 

chłopak spędził pięć lat w klasztorze, co było często praktykowane, aby zdobyć 

dobre wykształcenie bez konieczności ponoszenia specjalnych kosztów. 

Podróż na północ 
 

Po czterech dniach przygotowań i zwiedzeniu Bombaju, głównie w towarzystwie 

Deepwanta, Marek wyruszył z nowymi przyjaciółmi w podróż. Ze względu na gościa 

Amar zaplanował pierwszy postój w Agrze, aby pokazać mu jeden z najbardziej 

znanych na świecie zabytków, jakim jest Tadż Mahal. Mauzoleum zostało wzniesione 

przez cesarza Szahdżahana nad brzegiem rzeki Jamuny dla upamiętnienia 

ukochanej żony Mumtal Mahal, która zmarła w 1631 roku. Miejsce to wywarło na 

Marku wielkie wrażenie. Wielokrotnie widział je wcześniej w różnych albumach  

i przewodnikach, ale żadne zdjęcia i opisy nie są w stanie oddać piękna i rozmachu 

tej wspaniałej budowli. Po zwiedzeniu Agry wyruszyli następnego dnia w dalszą 

podróż. Jeden z kuzynów Amara Thakur Singh znał język tybetański i postanowił 

pomóc Markowi opanować jego podstawy. Podróż przebiegała w wesołej 

atmosferze. Nie spieszyli się zbytnio z jazdą – zatrzymywali się w zacienionych 

miejscach w południe, a wieczorem po zakupach na targu sami gotowali jedzenie. 

Przez cały czas Marek był czymś zajęty. Zazwyczaj słuchał opowieści o historii  

i życiu sikhów, a także obyczajach narodów zamieszkujących różne regiony kraju. Co 

jakiś czas dla urozmaicenia śpiewali piosenki. Gdy już nie mieli innego zajęcia, uczyli 

Marka zwrotów z języka sikhów lub Thakur uczył go tybetańskiego. Na postojach 

wieczorem i wcześnie rano Marek ćwiczył z synem Amara różne elementy walk 

wschodnich. Chłopak był szczęśliwy z tego powodu, bo nikt inny nie chciał z nim tego 

robić, zwłaszcza walczyć na kije. 

Marek nie wiedział, że przyjaciele specjalnie zajmowali mu cały czas, aby nie 

rozmyślał o swojej tragedii. Nadmiar wiadomości nie mógł mu zaszkodzić. Zajęty 

poznawaniem ciągle nowych rzeczy umysł Marka nie miał czasu na rozpamiętywanie 

swojego problemu. Pytanie, „dlaczego?” Powracało jedynie przed snem i zaraz po 
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przebudzeniu. A każdej nocy, od pierwszego dnia po przylocie do Bombaju, śniły mu 

się jakieś obrzędy religijne i śpiewy mnichów w klasztorze. Zapamiętywał z nich 

coraz dłuższe fragmenty i gdy spytał Thakura o znaczenie kilku zdań, okazało się, że 

są to słowa modlitw w języku tybetańskim. Wszyscy byli tym bardzo zdziwieni, ale 

nikt nie potrafił znaleźć wytłumaczenia dla tego nadzwyczaj dziwnego faktu. 

Edukacja Marka przebiegała bardzo szybko – już wiedział, że sikhowie wierzą  

w Boga Stwórcę będącego ponad czasem, życiem i śmiercią, który istnieje sam  

w sobie oraz jest pozbawiony gniewu, strachu i nienawiści. To on stwarza, 

podtrzymuje, unicestwia i odtwarza świat, sam jednak nie ma początku ani końca – 

jest wieczny. Bóg po śmierci sądzi każdą duszę i może skierować ją do ponownej 

reinkarnacji lub (jeśli jest czysta) pozwolić jej zostać przy sobie. Każdy jest równy  

w oczach Boga. Trzy najważniejsze dla sikhów zasady to: pracuj, módl się, dziel się  

z innymi. Dziesiąty guru, Gobind Singh, ustanowił reguły wspólnoty sikhijskiej i nadał 

wszystkim męskim członkom wspólnoty przydomek Singh – lew. Kobiety sikhijskie 

noszą zaś imię Kaur – księżniczka. Sikhizm uznaje równość kobiet i mężczyzn. Mają 

one prawo uczestniczyć we wszystkich obrzędach i czytać Księgę przed wiernymi  

w gurdwarze. Aby odróżnić się od wyznawców innych religii, sikhowie mieli 

obowiązek nosić Pięć Ka – symboli sikhijskiej wiary: długie włosy (kes), grzebień 

(kangha), sztylet (kirpan), krótkie spodenki (kaćh) i stalową bransoletę (kara). Do 

dzisiaj wszyscy sikhowie noszą długie włosy, posiadają grzebień i bransoletę, ale 

sztylet i spodenki obecnie są wyróżnikami jedynie strażników wiary, tak zwanych 

Świętych Wojowników.  

Sikhowie nie piją alkoholu i nie palą tytoniu. Dzień sikha powinien być wypełniony 

pracą, którą otacza on głębokim szacunkiem, i rozmyślaniami zbliżającymi go do 

Boga. Nie wolno im także zajmować się hazardem, sprzedażą alkoholu i tytoniu. 

Wspieranie ubogich i pomoc potrzebującym jest ich obowiązkiem. Dlatego też pomoc 

dla Marka traktowali jako swój obowiązek, przyjemną odmianę w życiu i zasługę 

przed Bogiem. Życie religijne sikhów koncentruje się w świątyni, gurdwarze. 

Nabożeństwa polegają na czytaniu wybranych wcześniej fragmentów Sri Guru 

Granth Sahib, świętej księgi sikhów. Nie ma określonych godzin nabożeństw. 

Zazwyczaj zbierają się na modlitwy rano i wieczorem, a w ciągu dnia powinni jak 

najczęściej wstępować do gurdwary. Dlatego też kilka razy w czasie podróży 

zajeżdżali do sikhijskich świątyń. Pierwszy raz weszli razem do gurdwary w Agrze. 
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Przy tej okazji Marek dowiedział się, że osoby innych religii są mile widziane  

w świątyni, jednakże wszystkich obowiązuje kilka zasad: zdjęcie obuwia, nakrycie 

głowy, obmycie rąk i zakaz wnoszenia papierosów. W przeciwieństwie do świątyń 

hinduistycznych, w gurdwarze nie ma wizerunków bóstw i świętych, natomiast na 

honorowym podwyższeniu, zwanym tacht, spoczywa święta księga sikhów. 

Podróżowali niezbyt szybko, zatrzymując się w dogodnych miejscach na nocleg. 

Sami gotowali, wieczorami śpiewali i modlili się. Marek nie miał się gdzie spieszyć, 

więc taki sposób podróżowania bardzo mu odpowiadał. Był listopad, a temperatury 

nadal jak w Polsce w czasie wielkich upałów. 20 Listopada zobaczył po raz pierwszy 

Himalaje. Góry wielkie, majestatyczne, wyniosłe, wyglądające, jakby nagle wyrosły  

z równiny. Już z daleka sprawiały wrażenie ogromnych i niedostępnych. 
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Królestwo Nepalu 
 

Nepal wywarł na Marku dobre wrażenie. Ludzie byli tu lepiej ubrani, nie było takiej 

nędzy na ulicach i wszechobecnych żebraków, jak w Indiach. Po tym, co widział, 

jadąc przez Indie, Nepal wydawał się znacznie bogatszym krajem. Marek nie 

komentował ani nie podejmował tematu tej straszliwej biedy. Jednakże nie mógł 

spokojnie patrzeć na ludzi mieszkających całymi rodzinami na kartonach, śpiących  

w miastach na chodnikach lub na wsi w wykopanych w ziemi jamach. Najbardziej 

wstrząsnął nim widok malutkich dzieci leżących wieczorem na kartonach ułożonych 

wzdłuż jezdni, na chodniku w Bombaju. Tylko świadomość, że jest tu przejazdem  

i nie zostanie dłużej, pozwalała mu uniknąć załamania. Po przejściu granicy 

odetchnął z ulgą. Nepal, po pobycie w Indiach, wydawał się innym światem. Kilka 

kilometrów za granicą zatrzymali się na nocleg. Następnego dnia jechali od rana aż 

do wieczora drogą do Katmandu. Kręta droga, wijąca się nad przepaściami, 

momentami była tak wąska, że nie mogły się minąć dwa samochody. Marek 

podziwiał przepiękne widoki, wspaniałe góry ponad nimi i doliny, często zaczynające 

się kilkaset metrów poniżej drogi lub rozległe, opadające dość stromo łąki ciągnące 

się przez wiele kilometrów. Im byli wyżej, tym spotykali mniej ludzi. W górach 

napotykali niewielkie osady składające się z kilku zabudowań lub pojedyncze małe, 

biedne domki stojące na zboczach. Momentami zamiast drogi były tylko skalne półki, 

czasem poprzecinane przez spływające z gór strumienie. Kiedy przekroczyli 
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wysokość 4500 metrów nad poziomem morza, roślinność zaczęła przypominać 

bardziej sceny z surrealistycznego filmu niż to, co Marek zazwyczaj widział w górach.  

Nadal rosły drzewa i krzewy, ale były jakieś takie powyginane, jakby nierealne, mimo 

iż ciągle żywo zielone. To była droga tylko dla bardzo dobrego kierowcy, 

zaprawionego w takich podróżach. Marek sam nie odważyłby się na jazdę w takich 

warunkach. Po prawie całym dniu jazdy dotarli do stolicy Nepalu. Wbrew jego 

obawom samochód całą drogę spisywał się doskonale. W Katmandu spędzili dwa 

dni. Amar w tym czasie załatwiał sprawy handlowe, a Marek razem z pozostałymi 

przyjaciółmi zwiedzał miasto. Dopiero teraz miał okazję tak naprawdę zetknąć się  

z buddyjskimi świątyniami. Nie spodziewał się tylu świątyń, pałaców, pomników  

i zabytkowych domów. Na tle przepięknych gór obserwował wspaniałe dachy pagód. 

Widział przepiękne, bogato zdobione świątynie pełne zabytkowych przedmiotów. 

Jednak po dwóch cudownych dniach spędzonych na zwiedzaniu stolicy Nepalu,  

z uczuciem żalu, że to już koniec, Marek musiał wyruszyć z przyjaciółmi w dalszą 

drogę. 

Czcigodny Mędrzec 
 

W drodze do Pokhary zatrzymali się przy maleńkim domku stojącym na zboczu góry, 

niedaleko od drogi. Mieszkał tam samotnie stary człowiek – mędrzec, uzdrowiciel  

i chyba także jasnowidz w jednym. Wszyscy zwracali się do niego „Czcigodny 

Mędrcze”. Na widok gości ucieszył się niezmiernie. Sikhowie znali się z nim od lat – 

zawsze, kiedy jechali tą drogą, wstępowali do niego na herbatę, często także 

nocowali. Zazwyczaj przywozili dla niego jakiś mały podarek. Tym razem mieli 

większy prezent – nowe szaty (bardzo go tym zaskoczyli). Zaprosił ich na herbatę, 

którą z powodu zbyt ciasnego domku podał na podwórku. Siedzieli na pociętych 

belkach i wesoło rozmawiali. Gospodarz był bardzo interesującym rozmówcą. Na 

koniec dnia Thakur razem z gospodarzem przygotowali kolację dla wszystkich, 

zrobioną z przywiezionego przez sikhów jedzenia. Po posiłku Czcigodny Mędrzec 

powiedział do Marka: 

– Miałem sen, że przybędzie do mnie ktoś, kto zostanie u mnie na zimę i będzie 

moim uczniem aż do wiosny. Myślę, że twoja podróż do Tybetu wymaga małej 
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przerwy. Sądzę, że nie dotrzesz o tej porze roku tam, gdzie chciałbyś się znaleźć. 

Listopad jest dobrą porą na krótkie wycieczki w okoliczne góry, ale ciebie czeka 

jeszcze daleka droga, do której nie jesteś przygotowany. 

Marek był zdumiony jego słowami. Tymczasem sikhowie przytaknęli mędrcowi: 

– Jesteś bardzo dobry, wielki i mądry – odpowiedział Amar. – Jako nauczyciel 

będziesz, Czcigodny Mędrcze, wymarzonym przewodnikiem w nowym świecie  

i doradcą przed wielkimi wyzwaniami, jakie ze sobą niesie dla Marka podróż  

w dalekie rejony Tybetu. Myślę, że nasz przyjaciel z wielką radością przyjmie twoją 

wspaniałą ofertę. 

Markowi nie pozostało nic innego, jak tylko przytaknąć. I w taki oto sposób rozpoczął 

się niespodziewanie nowy rozdział w jego życiu. Spędzili jeszcze wspólnie noc wokół 

ogniska na podwórzu gospodarza. Rankiem jego przyjaciele pojechali dalej. Po 

pożegnaniu się z nimi pomyślał tylko, że chyba nic nie dzieje się przez przypadek. 

Gdy samochód z sikhami zniknął za zakrętem, Czcigodny Mędrzec popatrzył na 

Marka przez chwilę, uśmiechnął się i powiedział: 

– Wiedziałem, że przyjedziesz – a po chwili milczenia dodał: – Masz niezwykłą aurę. 

Przygotowałem dla ciebie pokój. 

Po oprowadzeniu Marka po domku i okolicy zasiedli do obiadu. Wtedy gospodarz 

opowiedział, czym się zajmuje, a było tego całkiem sporo. Leczył miejscową ludność, 

stosując homeopatię. Pomagał potrzebującym, głównie udzielając im rad. Zbierał  

w górach zioła i minerały, z których potem robił leki, czasem leczył też zwierzęta  

i przepowiadał pogodę. Oczywiście, dużo chodził po górach i na różne sposoby 

ćwiczył zarówno ciało, jak i umysł. Kontemplował w wolnych chwilach, zazwyczaj 

wtedy, gdy pogoda nie pozwalała na wyjście w góry. Czasem uczył młodych 

chłopców, których rodziców nie było stać na naukę w szkołach, a nie mogli opuścić 

domów, aby zdobywać wiedzę w klasztorze. Teraz Marek był jego nowym uczniem. 

Miał czas aż do wiosny, bo o tej porze roku dotarcie do klasztorów w odległych i mało 

dostępnych rejonach Tybetu było dla niego zadaniem nie tyle karkołomnym, co 

wręcz nierealnym.  

Na drugi dzień po śniadaniu starzec, patrząc na Marka, powiedział: 
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– Widzę w twojej aurze świeże ślady po śmierci bliskich. Im życia nikt już nie 

przywróci, ale są leki homeopatyczne, które zabliźniają rany tak, abyś mógł ich 

wspominać z radością i bez takiego bólu, jak teraz. 

Marek nic nie wiedział o homeopatii, ale przyjął lekarstwo. 

– Co to jest? – zapytał. 

– Ignatia amara – odpowiedział Czcigodny Mędrzec. – Trochę potrwa, zanim 

zrozumiesz, co to jest homeopatia i jak działa. 

Już od następnego dnia Marek czuł, że coś się w nim zmieniło. Żal i ból były 

mniejsze i mógł myśleć o tragicznie zmarłych bliskich bez tej strasznej, 

przytłaczającej rozpaczy. Z dnia na dzień było lepiej i po kilkunastu dniach widział  

w swoim myśleniu, zachowaniu i reakcjach znaczne różnice. Nigdy nie sądził, że 

istnieją leki, które zmieniają człowieka, jego umysł i spojrzenie na własne problemy, 

w tym na takie straszne nieszczęścia, jak to, które go spotkało. 

Przeznaczenie czy przypadek? 
 

Mijał dzień za dniem i po pewnym czasie Marek odważył się spytać Czcigodnego 

Mędrca o przeznaczenie. 

– To nie jest tak, jak myślisz – odpowiedział. – Przeznaczenie dotyczy tylko 

niektórych osób i to nie przez całe ich życie. Wyobraź sobie wypadek samolotowy lub 

spadający autobus pełen ludzi na tej drodze, którą ostatnio jechałeś. Jakim 

sposobem można znaleźć tyle osób, którym to samo będzie w tym samym czasie 

przeznaczone? 

– Jest coś takiego, jak ścieżka przeznaczenia – kontynuował Czcigodny Mędrzec. – 

Wchodzą na nią tylko nieliczni, ci, którzy mają do spełnienia bardzo ważne zadanie 

dla dobra innych. Ci, którzy na takie wyróżnienie zasłużyli lub muszą się tego podjąć 

ze względu na okoliczności. Od nich ktoś tam na górze oczekuje, że dokonają 

niezwykłych czynów, niezbędnych tu na ziemi, właśnie teraz. Ten, kto wchodzi na 

ścieżkę przeznaczenia, jest specjalnie chroniony i wspomagany przez Siły Wyższe. 

Ktoś bardzo potężny mu pomaga, aby osiągnął cel. To nie jest tak, że bohater staje 
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sam do walki z całym światem albo z Siłami Zła. Ma on po swojej stronie Dobre 

Moce. Kiedy idzie ścieżką przeznaczenia do celu, w tym czasie jest chroniony przed 

zwykłymi wypadkami i zdarzeniami losowymi. Wyobraź sobie, że ktoś, kto ma do 

wykonania bardzo ważne zadanie, które uratuje od śmierci tysiące ludzi lub cały 

naród, po drodze wpada pod samochód lub ginie pod lawiną w górach. Dlatego aby 

tego uniknąć, ten, kto idzie ścieżką przeznaczenia, ma specjalną ochronę. Dostaje 

pomoc, ale stawia mu się wyższe wymagania i trudniejsze cele niż zwykłym 

śmiertelnikom. Tę dodatkową moc może używać wyłącznie do realizacji 

wyznaczonego zadania. Jeśli spróbuje ją wykorzystać w złym celu, czeka go surowa 

kara. 

Czcigodny Mędrzec zamyślił się, a potem dodał: 

– Śmierć twoich bliskich nie była przeznaczeniem. Nikt nie zrobiłby tego z żadnego 

powodu. To był tylko wypadek. 

Zamilkł, ale po chwili znowu zaczął mówić: 

– Teraz jest inna sytuacja. W Indiach lub Tybecie masz możliwość rozpoczęcia 

nowego życia. Myślę, że od chwili, gdy przybyłeś do Bombaju, ktoś chce ci pomóc. 

Twoja droga i wydarzenia, do których doszło w tym czasie, wskazują, że ktoś chciał, 

abyś się tu zjawił. Mam na myśli nie tylko mój skromny domek, ale i Tybet. Tu wokół 

nas są Himalaje, ale po drugiej stronie gór znajduje się rozległa i wspaniała kraina 

licząca około dwóch i pół miliona kilometrów kwadratowych. Wielki kraj, w którym 

nadal żyją wspaniali, wolni ludzie i dzikie zwierzęta. Kraina z wielowiekową kulturą  

i tradycją. Teraz, pod okupacją armii chińskiej, a nie zniewolona i zdobyta na wieki. 

Starzec zamyślił się i milczał przez jakiś czas, zanim odezwał się ponownie: 

– Podobno w wysokich niedostępnych górach nadal mieszka ktoś bardzo stary, kto 

kiedyś władał duszami i umysłami ludzi tej krainy. Dziś jest już słaby i osamotniony  

w walce o wolność swojej ojczyzny, ale nadal ma niezwykłą moc. Czasem daje 

komuś cząstkę swojej mocy, aby walczył o wolność i sprawiedliwość. Może to 

właśnie tam zdążasz? Nikt nie wie, czy on istnieje naprawdę. To są ludowe 

opowieści, ale może jest w nich jakaś cząstka prawdy. Sądzę, że to jego wola skłania 

innych do pomocy tobie. Twoje zalety i sytuacja, w jakiej się znalazłeś, dają ci 

szansę na coś niezwykłego. Te sny i podróż tutaj to nie przypadek – powtórzył, aby 
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Marek uświadomił sobie wagę tych słów. – Ktoś potężny i wielki chciałby cię 

zobaczyć tam, w Tybecie. Czeka na ciebie w klasztorze, o którego istnieniu mało kto 

wie. Czyta w myślach większości ludzi i widzi całą przeszłość każdego człowieka, 

jego dobre i złe uczynki. Możliwe, że zna także przyszłość niektórych ludzi. 

Starzec zamilkł tym razem na nieco dłużej, a potem znów zaczął mówić: 

– Ja dostałem znak, że tu będziesz i że mam cię nauczyć wszystkiego, co sam 

potrafię. Nie wiem, co masz osiągnąć, jakie zadania na ciebie czekają i o jaką pomoc 

będziesz proszony. Pamiętaj, że wszystko zależy tylko od ciebie. Wolna wola 

i świadome uczynki są ważniejsze od urodzenia i przeznaczenia. Bóg dał nam wolną 

wolę i nikt za ciebie nie zdecyduje, co będziesz dalej robił. 

Mijał dzień za dniem, a Marek z wielkim zapałem i radością uczył się wszystkiego, co 

mógł mu zaoferować Czcigodny Mędrzec: od chodzenia po górach, poprzez 

rozpoznawanie nowych zwierząt i roślin, robienie leków i leczenie, zarówno ludzi, jak 

i zwierząt, po naukę języka tybetańskiego i rozważania filozoficzne. Oczywiście, nie 

wspominając o takich zwykłych, codziennych rzeczach, jak słuchanie ptaków 

i zwierząt, aby je czuć i rozumieć. Nauczyciel Marka bardzo dużą wagę przykładał do 

przewidywania pogody w każdym możliwym miejscu z taką dokładnością, jakby od 

tego zależało ich życie. Znajdowanie pożywienia w niedostępnych górach i wody do 

picia stanowiło podstawę przeżycia podczas ich wspólnych wędrówek. Ćwiczenia 

zapewniające długowieczność i siły do długich wypraw w rozrzedzonym górskim 

powietrzu też nie wymagały dyskusji. Marek uczył się szybko, zwłaszcza 

przewidywania pogody, orientacji w terenie i homeopatii. Z dnia na dzień stawał się 

innym człowiekiem. Już wiedział, jak działają leki homeopatyczne i dlaczego Ignatia 

amara dała mu powrót do równowagi po śmierci bliskich, a Natrium muriaticum 

pozwoliło nabrać dystansu do odległych wydarzeń i rozwiało tęsknotę za Polską. 

Dzięki kropelkom z Rhus toxicodendron mógł powoli wracać do swojej odległej 

przeszłości, przypominając sobie dzieciństwo, oraz uzyskać możliwość widzenia aury 

innych osób. Rozumiał coraz lepiej ludzi napotykanych w czasie wędrówek, jak  

i tych, co przychodzili leczyć się do domku Czcigodnego Mędrca. Powoli zaczynał też 

mieć coraz lepszy kontakt ze zwierzętami. 
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Warszawa – przygody Roberta 
 

Rayagopal Dipak 
 

Po wyjeździe Marka Robert szukał sposobu na zagospodarowanie domu przyjaciela 

i pozyskanie pieniędzy na spłatę kredytu. Niewiele myśląc, od razu dał ogłoszenie do 

kilku gazet o wolnym domu z garażem na wynajem. Wszyscy znajomi orzekli, że 

może to potrwać dość długo, zanim znajdzie się ktoś odpowiedni. Straszyli też 

opowieściami o różnych dziwnych przypadkach, satanistach, agencjach 

towarzyskich, sektach religijnych czy innych mało prawdopodobnych sytuacjach. 

Opowiadali o problemach, jakie mieli ich znajomi z wyegzekwowaniem płatności, 

a potem z wyrzuceniem niesolidnych najemców. Tymczasem chętny do wynajęcia 

domu Marka zgłosił się bardzo szybko. Osoba, która dzwoniła, nie mówiła zbyt 

dobrze po polsku, ale firma potrzebowała domu dla szefa obcokrajowca z rodziną,  

a nie na działalność produkcyjną czy handlową.  

Było to najlepsze z możliwych rozwiązań. Roberta bardzo ciekawiło, kto się zjawi 

w sobotę na umówione spotkanie. Punktualnie o czternastej przed domem zatrzymał 

się duży czarny mercedes, a z niego wysiadło dwóch dziwnych ludzi. W pierwszej 

chwili Robert trochę się wystraszył, nie spodziewając się dość ciemnych gości 

ubranych w bardzo dziwne szaty. Za chwilę za nimi pojawił się jeszcze kierowca. 

Szefem firmy był Hindus Rayagopal Dipak, drugim gościem – Mohinder Rey. 

Rayagopal przedstawił go jako Świętego Mędrca, który ma sprawdzić, czy dom stoi 
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w dobrym miejscu i nie ma w nim złych mocy oraz czy aby na pewno będzie on mógł 

dobrze wypoczywać po pracy, a jego rodzina cieszyć się szczęśliwym życiem 

i zdrowiem w tym miejscu. Robert oprowadził ich po całym domu. Mohinder wchodził 

po kolei do każdego pomieszczenia, przez chwilę medytował, a potem szedł dalej. 

Na koniec orzekł, że w całym budynku nie ma złych mocy, i odjechał z kierowcą. 

Po prezentacji posesji, Rayagopal przeszedł do domu Roberta omówić szczegóły. 

Usiedli w salonie. Elżbieta przygotowała herbatę i ciasteczka. Ze względu na 

niepewną sytuację z Markiem, Robert uprzedził gościa, że nie wie, na jak długo 

może wynająć mu dom. Gość bez chwili wahania zadzwonił do Świętego Mędrca, jak 

cały czas nazywał Mohindera, a ten po krótkim transie stwierdził, że Marek nie wróci 

przez co najmniej pięć lat, a może nawet znacznie dłużej. Robert, jako twardo 

stąpający po ziemi prawnik, nie wierzył w takie metody ustalania przyszłości, ale dla 

Rayagopala ta wiadomość była ważna, więc łatwo uzgodnili szczegóły kontraktu. 

Obie strony były zadowolone: Robert miał w umowie klauzulę, że najemcy opuszczą 

dom, jak wróci Marek, i to w ciągu trzech tygodni, a Rayagopal był spokojny, że 

może mieszkać przez lata, bo gospodarz tak szybko się nie zjawi. Dobry czynsz za 

wynajem i spokojni lokatorzy, gwarantujący wypłacalność – to było to, o czym marzy 

każdy wynajmujący. Hindus, chcąc przyspieszyć termin sprowadzenia rodziny do 

Polski, przysłał Elżbiecie ludzi do pomocy w pakowaniu i sprzątaniu. Wszystkie 

osobiste rzeczy Marka przewieźli do mieszkania po jego rodzicach, dzięki czemu już 

po kilku dniach nowi lokatorzy mogli się wprowadzić. 

Rodzina hinduska, która zamieszkała w domu Marka, składała się z pięciu osób. 

Oprócz Rayagopala była to jego żona imieniem Najman, jej matka Farida i dwójka 

dzieci. Nie sprawiali żadnych kłopotów, a na dodatek byli bardzo uczynni i pomagali 

Elżbiecie w różnych sytuacjach. Mijał dzień za dniem. Robert oczekiwał na 

wiadomości od Marka. Niestety, żadnych informacji o tym, gdzie jest jego przyjaciel  

i co robi, nie dostawał. Dbając o jego interesy, za wszystkie pieniądze z wynajmu 

domu, po odliczeniu kosztów kredytu, kupował akcje na giełdzie. Swoje dochody też 

lokował w akcjach, był to bowiem czas, gdy giełda w Warszawie przynosiła duże 

zyski i każdy, kto mógł, kupował akcje. 
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Szantaż 
 

Nagle coś się zmieniło w spokojnym i ustabilizowanym dotąd życiu Roberta. Na 

początku marca zaczęły się dziwne sny. Co noc widział starca o dziwnej twarzy 

siedzącego na dywanie w pozycji lotosu. Był on w pomieszczeniu wyglądającym jak 

komnata w pałacu albo świątyni. Mówił do niego, że ma jak najszybciej sprzedać 

akcje Marka, a najlepiej także swoje, bo inaczej straci wszystkie pieniądze. Po trzech 

nocach, gdy Robert nie robił tego, co miał przykazane – usłyszał groźbę: 

– Stanie się coś złego z twoją córką, jeśli nie wykonasz mojego polecenia – 

powiedział starzec. 

Rano Robert był bardzo zajęty i nie rozmyślał nad słowami ze snu. Gdy po południu 

zadzwoniła Elżbieta, że córka nie wróciła z przedszkola i nikt nie wie, gdzie jest, od 

razu pomyślał, że to nie przypadek. Po gorączkowych poszukiwaniach trzy godziny 

później Zuzia odnalazła się pod drzwiami domu. Przywiózł ją jakiś nieznajomy. 

Wysadził przed bramą i kiedy mama ze łzami w oczach tuliła dziecko, zostawił na 

podjeździe zapakowany obraz, oparty o płot, i odjechał. Z opowieści córki wynikało, 

że mężczyzna, z wyglądu nieco podobny do sąsiada, zaprosił ją do samochodu, gdy 

wychodziła z przedszkola. Powiedział, że mama prosiła, aby zawiózł ją do fryzjera. 

Najpierw pojechali do jego domu, gdzie były piękne zabawki i Zuzia chciała się 

trochę pobawić. Potem ten pan stwierdził, że jest już dość późno i mama będzie się 

denerwowała, że tak długo jej nie ma, więc sam obciął jej włosy. 

– Takim wielkim mieczem na drewnianym pieńku w pokoju – z przejęciem i dumą, że 

jest w centrum zainteresowania, opowiadała Zuzia. 

Robert i Elżbieta byli przerażeni tą opowieścią, mimo iż dziwny człowiek skrócił córce 

włosy tylko trochę i dość ładnie. Robert uznał to za ostrzeżenie, że następnym razem 

nieznajomy może na tym samym pieńku obciąć mieczem córce coś innego. Szybko 

udał się do Rajagopala. Niestety, sąsiada nie było w domu. Najman, jego żona, gdy 

usłyszała, co się stało, sama przyszła do ich domu i wypytała dokładnie Zuzię 

o tajemniczego mężczyznę. Poza tym, że prawdopodobnie był Hindusem, nic więcej 

nie zdołała ustalić.  
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– Z całą pewnością – oświadczyła – nie był to nikt z naszych pracowników czy 

znajomych.  

Obejrzała obraz, który Robert zamierzał wyrzucić, i powiedziała: 

– Zatrzymajcie go, bo stanowi klucz do zagadki i jest zupełnie nowy.  

A po chwili dodała: 

– Ten człowiek na obrazie jest Tybetańczykiem. Obraz wygląda, jakby go ktoś 

specjalnie dla was namalował – stwierdziła na zakończenie wizyty i poszła do siebie. 

Robert nie przyznał się, że mężczyzna z obrazu był tym samym, którego widział kilka 

razy we śnie. 

Sąsiad wrócił do domu późno w nocy z niedzieli na poniedziałek. Rano 

w poniedziałek 8 marca Robert poszedł do Rayagopala. W tym dniu nie miał żadnych 

klientów w pracy, gdyż wszyscy świętowali Dzień Kobiet – większość chyba już od 

piątku. Każdy, kto mógł, starał się nie myśleć przynajmniej w ten poniedziałek 

o kłopotach i problemach prawnych. Kiedy opowiedział sąsiadowi ostatnie 

wydarzenia i swoje sny, a następnie pokazał obraz, Rajagopal podjął decyzję za 

niego: 

– Jedziemy do biura maklerskiego – powiedział – nie mamy czasu do stracenia. 

Robert tylko zabrał dokumenty z domu. Wsiedli do samochodu. Po drodze Hindus 

opowiadał mu o giełdzie i światowym krachu z 1929 roku, a potem o czarnym 

poniedziałku (19 października 1987 roku), gdy indeks Dow Jones spadł o ponad 

dwadzieścia dwa procent w ciągu jednego dnia, rujnując wiele osób, które kupiły 

akcje z myślą o zyskach. 

– Gra na giełdzie to hazard – powiedział. – Mnie religia zabrania gier hazardowych, 

ale jakbym miał akcje na giełdzie, to teraz, jak wszyscy mówią tylko o kupowaniu, ja 

bym wszystko sprzedał. Jest to ostatni dzwonek, aby się wycofać. 

Robert, który był prawnikiem i nie znał się na giełdzie, rozumiał, że Rayagopal, jako 

ekonomista i biznesmen wie znacznie więcej na ten temat. Bez oporów zgodził się 

z jego opinią i gdy dojechali do biura maklerskiego, był pewien, że dobrze robi, 

wycofując cały kapitał z ryzykownej gry. 
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Znajomy makler nie mógł w to uwierzyć: 

– Sprzedaje pan akcje teraz? Teraz, gdy wszyscy kupują? Przecież wszystkie akcje 

codziennie drożeją. 

Robert miał już przygotowaną opowieść o inwestycji, na którą musi przeznaczyć te 

pieniądze i nie może już dłużej czekać. Zlecił sprzedaż wszystkich akcji swoich 

i Marka. Do środy lub czwartku miał mieć pieniądze na koncie. Kiedy wracali 

samochodem, powiedział Rajagopalowi o tym, co mówił makler. 

– Makler zawsze zarabia, czy ty tracisz, czy zyskujesz. To jego praca – odpowiedział 

na to Hindus. 

O sprzedaży akcji Robert z nikim nie rozmawiał. Wszyscy mieliby go za idiotę. 

Tłumaczenie się snami brzmiałoby jeszcze bardziej niedorzecznie. Nie chciał 

ryzykować zdrowia lub życia córki dla pieniędzy. Dodatkowo rozsądne argumenty 

Rajagopala uspokajały jego sumienie. Może nie był do końca przekonany, czy 

dobrze zrobił, ale nie było to teraz najważniejsze. Po rozmowie z Hindusem wiedział, 

że wcześniej czy później ci, co lokują pieniądze na giełdzie, mogą je stracić. Umówił 

się ze znajomym w kantorze, że zamieni w czwartek złotówki na dolary. Dzięki 

zakupowi dużej sumy miał dostać znacznie korzystniejszy kurs. 

Krach na giełdzie 
 

Następny poniedziałek 15 marca 1994 roku był kolejnym czarnym poniedziałkiem 

w historii giełdy, ale pierwszym takim dniem w Polsce. Wyglądało na to, że zawalił 

się cały świat. Znajomi dzwonili bez przerwy. Spadki wartości akcji i redukcja zleceń 

sprzedaży powodowały lęk i nasilały panikę. Elżbieta zadzwoniła do Roberta do 

pracy z wiadomością o giełdzie, ale on już wiedział, co się dzieje od 

współpracowników i znajomych. 

– Już kilka osób dzwoniło z tą wiadomością – odpowiedział i po chwili dodał: – Nie 

przejmuj się tak, kochanie, jesteśmy dobrze zabezpieczeni. 

Więcej nie mógł powiedzieć, bo właśnie ktoś wszedł do pokoju. 
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– Szwagierka dzwoniła, że już straciła trzydzieści tysięcy złotych – obwieściła nowinę 

Elżbieta, gdy Robert wrócił do domu. 

– Bzdura – odpowiedział. – Przecież kupili akcje za dwadzieścia tysięcy. Na papierze 

po roku mieli dziewięćdziesiąt tysięcy i nawet jak stracą z tego 30 tysięcy, to i tak 

mają więcej, niż wydali na zakup akcji. To była fikcja i wirtualne pieniądze, a nie 

rzeczywistość. 

Elżbieta była zdziwiona spokojem Roberta i jego podejściem do tego, co się właśnie 

dzieje. Wszyscy inni rozpaczali, bez przerwy opowiadając, ile już stracili. 

W kolejnych dniach wartość wszystkich akcji z sesji na sesję spadała i spadała. Gdy 

Elżbieta zaczęła się zbytnio przejmować tą sytuacją, Robert wyjaśnił jej, co zrobił 

i dlaczego. Następnie ustalili, że nie będą z nikim rozmawiać o giełdzie. A wiele osób 

miało czym się martwić: 15 marca WIG zaczął spadać z poziomu 20710 punktów  

i zatrzymał się dopiero po miesiącu na 9980 punktach. Po krótkim okresie wzrostów 

nastąpiła nowa fala spadków wartości wszystkich akcji, która trwała przez kilka 

kolejnych miesięcy. Na dodatek waluty zaczęły drożeć, więc okazało się, że było to 

najlepsze z możliwych rozwiązań. Od tej pory Robert uważnie wsłuchiwał się w rady, 

których dostarczał mu w snach człowiek z obrazu. Dzięki Najman, żonie Rajagopala, 

wiedział, że mężczyzna na obrazie jest Tybetańczykiem i prawdopodobnie obraz ten 

został namalowany specjalnie dla niego. Powiesił go więc w sypialni i od tej pory był 

spokojny o finanse. Teraz miał pewność, że ktoś dba o majątek Marka i jego 

przyszłość. Pozwalało to Robertowi wierzyć w szczęśliwy powrót przyjaciela. Nie 

wiedział, gdzie on jest i co robi, ale musi to być coś ważnego, skoro w zamian 

otrzymuje taką pomoc. 
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Tybet 

Podróż w nieznane 
 

Dni stawały się coraz dłuższe i cieplejsze. Szybko zbliżała się wiosna. Pewnego 

ranka Czcigodny Mędrzec oświadczył: 

– Lada dzień powinniśmy się spodziewać gości. O tej porze liczba podróżujących do 

Tybetu znacznie wzrasta i na pewno znajdziemy kogoś godnego zaufania, z kim 

mógłbyś wędrować dalej. Spodziewaj się, że niedługo wyruszysz w drogę. 

I rzeczywiście. Codziennie widzieli dwie lub trzy grupki podróżników idących na 

północ, w stronę granicy. Niektórzy zatrzymywali się przy ich chatce, aby zaczerpnąć 

wody ze studni. Starzec wiedziony wyjątkową intuicją i darem widzenia rzeczy dla 

innych niewidzialnych przez kilka dni przypatrywał się różnym podróżnikom. Czasem 

do niektórych zagadał. Pewnego dnia, gdy pod wieczór zatrzymała się przy studni 

grupa sześciu wędrowców, aby zaczerpnąć wody, zaoferował im herbatę i nocleg. 

Oczywiście, miejsce do spania na podwórzu, ale pod brezentem robiącym za dach  

i przy ciepłym ognisku osłoniętym domem od drogi. Wieczorem przed snem 

rozmawiali o różnych rzeczach. Podróżnicy byli Tybetańczykami. Jak powiedział ich 

szef Gendun, wędrowali do Lhasy, a konkretnie do Dżokhang, najświętszego 

klasztoru Tybetu. Rankiem po śniadaniu przewodnik grupy zapytał gospodarza 

o kogoś, kto może załatwić dokumenty dla jednego z jego ludzi. 

Czcigodny Mędrzec odrzekł: 
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– Znam kogoś, kto mieszka kilka kilometrów stąd, bliżej granicy i wam pomoże. 

Chciałbym, abyście zabrali ze sobą mojego przyjaciela. On także musi dotrzeć do 

Lhasy. Jest lekarzem i może się wam przydać w podróży. 

Marek był nieco zdziwiony, gdy obcy mężczyzna zgodził się dołączyć go do swojej 

grupy. Z tego, co mówili, ich celem był klasztor Dżokhang. Nie było to miejsce, do 

którego Marek chciałby dotrzeć. Jednakże potrafił już dość dobrze rozróżniać to, co 

mówią inni, od tego, co zamierzają. Prawdopodobnie klasztor ten stanowił tylko 

pretekst do podróży w tamtą stronę, a tak naprawdę zmierzali w inne miejsce. 

Jednakże dzięki naukom, jakie otrzymał od Czcigodnego Mędrca, wiedział już, że nie 

spotka go nic złego ze strony tych ludzi. Wiele osób wybierało się do Dżokhang i nie 

było w tym nic dziwnego. Był to bardzo dobry powód do podróżowania do Lhasy. Jak 

się domyślał, jest tam o tej porze roku wielu turystów i widok Europejczyka w takim 

miejscu nikogo nie zdziwi. 

– Gorzej pewnie będzie z podróżą dalej – pomyślał Marek. 

Po drodze zatrzymali się w małym miasteczku, gdzie bez problemów znaleźli 

człowieka, do którego dał im adres Czcigodny Mędrzec. Marek w ciągu godziny 

zdołał uzyskać paszport ze swoim zdjęciem, wizę i kilka innych dokumentów 

uwiarygodniających jego podróż do Lhasy. Oczywiście, wszystkie dokumenty były 

fałszywe, ale na szczęście Marek nie zapłacił za nie zbyt dużo. Kurs dolara był 

zarówno w Indiach, jak i w Nepalu rewelacyjny i dla tych, którzy mieli dolary, 

wszystko było bardzo tanie. 

Takie same dokumenty Gendun załatwił dla jeszcze jednego towarzysza podróży. 

Marek nawet nie wiedział, gdzie i kiedy przekroczyli granicę. Grupa wędrowała sobie 

tylko znanymi szlakami i jak się domyślał – nie całkiem legalnie. Mieli dokumenty na 

wypadek spotkania chińskich żołnierzy, ale raczej starali się ich unikać.  

Tybet zachwycił Marka – jego rozległość, bezkresne przestrzenie, czyste powietrze, 

twarde warunki życia wśród lodowców i kamieni. A pośród tego bardzo mili 

i sympatyczni ludzie, życzliwi wobec innych i chętni do pomocy. Żyjący często 

w ubóstwie, ale cierpliwi i serdeczni. Zatrzymywali się tylko wśród Tybetańczyków, 

zazwyczaj rolników uprawiających jęczmień, pszenicę, ryż i kukurydzę. Czasem 

także korzystali z gościnności wędrownych pasterzy prowadzących koczowniczy tryb 
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życia i zajmujących się całorocznym wypasem jaków, kóz i owiec na wysokogórskich 

łąkach. Po drodze Marek dużo rozmawiał z Gendunem. Opowiadał o Europie, swojej 

poprzedniej pracy i rodzinie oraz o powodach, dla których się tutaj znalazł. 

Tybetańczycy, którzy pod okupacją chińską niejedno już przecierpieli, byli bardziej 

oszczędni w słowach i powściągliwi w wyrażaniu opinii. Jednakże na każdym kroku 

starali się pomagać Markowi, który ku ich zdziwieniu radził sobie w nowym dla niego 

świecie bardzo dobrze. Teraz procentowało doświadczenie z wypraw po górach 

z Czcigodnym Mędrcem i wyrobiona w ich trakcie kondycja fizyczna. Marek 

kilkakrotnie zaskoczył ich, przewidując bardzo dokładnie pogodę i zgadując na 

podstawie obserwacji zachowania ptaków i zwierząt, gdzie będą przebywać ludzie. 

W ostatnią noc przed dotarciem do Lhasy miał dziwny sen. Zobaczył na tronie 

sędziwego starca siedzącego w pozycji lotosu, który się do niego uśmiechał. 

Promieniowały od tej postaci ciepło i dobroć, a jednocześnie dostojność i mądrość. 

Starzec powiedział do niego: 

– Idź dalej z tymi ludźmi, a trafisz tam, gdzie jest twoje miejsce. 

Gdy dotarli do Lhasy, Gendun stwierdził, że muszą się tu pożegnać, gdyż oni idą do 

odległego klasztoru na modły. Marek odpowiedział, że on też właśnie tam zmierza. 

Wyjaśnił zdziwionemu Gendunowi sen, w którym otrzymał polecenie, że powinien 

razem z nimi dotrzeć do tego klasztoru. Niestety, szef grupy nie bardzo był 

zadowolony z jego odpowiedzi. 

– Tam nie wpuszczają obcych – powiedział poirytowany. – Nie jest to miejsce, gdzie 

docierają turyści ani nawet chińscy urzędnicy czy żołnierze. 

– Wiem o tym – odpowiedział Marek. – Jest tam ktoś, kto na mnie czeka. Mogę iść 

sam, za wami, ale muszę tam dotrzeć. Ty w żadnym razie nie możesz mi tego 

zabronić. 

Gendun nie wiedział, co ma zrobić. Polubił podczas podróży tego człowieka, mimo iż 

nie był Tybetańczykiem, lecz przybyszem z odległej Europy. Obawiał się jednak, że 

będzie miał kłopoty, gdy ktoś obcy dotrze tam z jego grupą. Wszedł do świątyni, 

usiadł z dala od innych i pogrążył się w modlitwie. Gdy wrócił, widać było w jego 

oczach radość. 
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– Pójdziesz dalej z nami, bracie – powiedział. 

W następnych dniach Marek zauważył, że Gendun zwraca się do niego z większym 

szacunkiem niż poprzednio. Nie wiedział, skąd ta zmiana, ale był zadowolony, że 

dalsza podróż przebiega bez zakłóceń. Wędrowali coraz mniej uczęszczanymi 

szlakami. Okolica była coraz bardziej dzika. Nikt nie narzekał na warunki, a wszyscy 

wykazywali się nienaganną kondycją i umiejętnościami wspinania się po wąskich 

i stromych ścieżkach. Po kolejnych trzech dniach podróży i noclegach w szałasach 

koczowników dotarli pod klasztor. Ostatni dzień był bardzo wyczerpujący – prawie 

cały czas szli pod górę, a gdy stanęli pod klasztorem, było już ciemno. Na hasło 

podane przez Genduna uchyliła się mała furtka w bramie i podróżnicy weszli do 

środka. Cała grupa przeszła dalej, w głąb klasztoru, a Marek musiał zostać 

w pierwszym pomieszczeniu razem z trzema pilnującymi go mnichami. 

Klasztor 
 

Czekał trochę spięty na to, co zaraz miało się wydarzyć. Nie był pewien, co ma 

zrobić i co komu może powiedzieć. Ostatniej nocy słyszał we śnie imię opata  

i wiadomość, jaką ma mu przekazać. Tak naprawdę nie wiedział, czy to nie były tylko 

wymysły jego bujnej wyobraźni. Wreszcie zjawił się mnich wyglądający na kogoś 

ważnego. 

– Pewnie jest to jeden z nauczycieli – pomyślał Marek. 

– Kim jesteś i co cię tu sprowadza? – zapytał mnich. 

– Mam ważną wiadomość dla opata, Czcigodnego Gjaco Czodraka. 

– Możesz mi ją przekazać? 

– Niestety, nie – odpowiedział Marek. 

– Będziesz musiał jeszcze chwilę poczekać. Opat jest teraz bardzo zajęty. 

Marek dostał jedzenie i picie. Jego mowa w miejscowym języku budziła zdziwienie 

mnichów. Europejczyk, który dotarł do tego miejsca, mówiący po tybetańsku, a na 

dodatek znający imię opata klasztoru i mający dla niego wiadomość – to było coś 
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bardzo dziwnego. Niestety, na spotkanie z Czcigodnym Gjaco Czodrakiem Marek 

musiał czekać ponad godzinę. 

Gdy tak siedział, nagle usłyszał słowa: 

– Witaj, czekałem na ciebie. Nie mów nikomu, że mnie słyszysz. Za kilka dni 

zaproszę cię do mojej komnaty. Chciałbym cię poznać osobiście. 

Nikt nic nie mówił, ale Marek doskonale zdawał sobie sprawę, że ten głos, który on 

słyszy w swojej głowie, jest od kogoś, kto włada tym klasztorem, a może nawet całą 

tą krainą. To był ten sam głos, który we śnie mówił mu, gdzie ma iść, aby tutaj 

dotrzeć. Jeszcze przed chwilą obawiał się rozmowy z opatem, ale teraz był pewien, 

że będzie mógł tu pozostać. Nie wiedział tylko, czy ów starzec poinformował opata, 

po co i dlaczego ściągnął go do tego klasztoru. W głowie jeszcze kołatały mu przed 

chwilą usłyszane słowa: „Nie mów nikomu, że mnie słyszysz”: 

– A więc także, że wiem o jego istnieniu – pomyślał dość przytomnie. 

Nagle pojawił się przed nim nowy mnich, który pokłonił się i powiedział: 

– Pozwól, że zaprowadzę cię do naszego opata Czcigodnego Gjaco Czodraka. 

Po kilku minutach dotarli do komnaty, gdzie siedział opat w towarzystwie kilku innych 

starszych mnichów wyglądających na nauczycieli. W pierwszej chwili Marek nie 

wiedział, od czego ma zacząć. Z kłopotu wybawił go opat, proponując, by przybysz 

powiedział coś o sobie i skąd przybywa. Gdy Marek skończył swoją opowieść, 

Czcigodny Gjaco Czodrak poprosił pozostałych mnichów o pozostawienie ich 

samych. 

Wtedy opat odezwał się do Marka słowami: 

– Zostałem poinformowany, już dość dawno temu, o twoim planowanym pobycie 

w naszym klasztorze. Czeka cię tu dużo pracy i nauki, ale spodziewam się, że 

będziesz bardzo pilnym uczniem i z naszą pomocą zdołasz osiągnąć wysoki poziom 

rozwoju duchowego. 
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Praca i nauka w klasztorze 
 

Klasztor od dawna nie przyjmował nowych uczniów, ale z jakichś względów 

przełożony mnichów zrobił dla Marka wyjątek. Od tej pory jego dzień, tak jak 

każdego ucznia i mnicha, składał się z pracy, modlitw, kontemplacji i nauki. Jak 

każdemu nowicjuszowi, przydzielono mu nauczyciela, który miał się nim opiekować, 

wyjaśniać wszelkie reguły, przydzielać obowiązki i dbać o jego rozwój duchowy. Na 

początku Marek dowiedział się, że wszyscy są mile witani w progach klasztoru 

buddyjskiego, z zastrzeżeniem, że nie przyjmuje się osób o ograniczonej wolności 

osobistej ani tych, którzy zataili unieważniające przeszkody – przestępstwo lub trwałą 

chorobę. Po wypełnionym ćwiczeniami nowicjacie i zdaniu koniecznych egzaminów 

kandydat może otrzymać pełne święcenia. Wszyscy w klasztorze podlegają opatowi  

i starszeństwu, czyli bardziej doświadczonym mnichom. Jednakże każdy musi 

przestrzegać tych samych reguł. Wszystkie zasady postępowania opierają się na 

tzw. Trzech Koszach – pismach, w których zawartych jest ponad dwieście 

wskazówek dla mnichów. Codzienne obowiązki to: modlitwa, studiowanie tekstów, 

nauka, medytacja lub kontemplacja, obowiązki duszpasterskie, praca i jałmużna. Do 

tego dochodzą jeszcze rozmaite prace związane z utrzymaniem klasztoru.  

Akurat w tym klasztorze, ze względu na odległe położenie od osad ludzkich, 

jałmużna nie była praktykowana na co dzień, z wyjątkiem okresów, gdy niektórzy 

mnisi wędrowali w inne rejony Tybetu. Ten zwyczaj pokornego chodzenia od drzwi 

do drzwi z żebraczą miską został zapoczątkowany przez samego Buddę i ma 

przypominać mnichom o ich pozycji i celach. Praca dla każdego mnicha ma 

szczególne znaczenie – jest źródłem utrzymania i sposobem na doskonalenie 

wewnętrznej dyscypliny. Umysł nie może się dynamicznie rozwijać, jeśli ciało 

pozostaje ociężałe. Praca pozwala mnichom lepiej poznać i wprowadzić dyscyplinę 

do ich życia. 

Marek codziennie otrzymywał zadania do wykonania lub przemyśleń. Czasem były to 

skomplikowane zagadki filozoficzne, czasem tylko zwykłe ćwiczenia ciała lub 

koncentracji. Kontemplacja dla mnicha lub kandydata na mnicha jest bardzo ważna, 

bo zbliża go do oświecenia i uwolnienia się z cyklu kolejnych narodzin. Nauka 

kontemplacji dla nowicjuszy wymaga dokładnego objaśnienia celów i zasad. 

Początkowo są to zazwyczaj liczenie oddechów, kontemplacja własnego ciała, zmian 
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i uczuć, które w nim rezydują. Obserwacja własnego organizmu pozwala traktować 

go bardziej przedmiotowo i dzięki temu umożliwia oderwanie się od materialnego 

przywiązania do niego. Te ćwiczenia ułatwiają późniejsze praktykowanie medytacji  

w czasie chodzenia, jedzenia, pracy i wszelkich innych czynności. 

Dla buddystów równie waży jest rozwój duchowy jak i cielesny oraz konieczność 

zachowania równowagi pomiędzy ciałem i umysłem. Dlatego też różne formy 

aktywności fizycznej były nieodłącznym elementem życia w klasztorze. Wielu 

mnichów ćwiczyło walki na kije lub inne formy samoobrony. Marek ze zdziwieniem 

odkrył, że bardzo szybko uczy się nowych technik walki. Pewnego dnia po zajęciach 

nauczyciel sztuk walki postawił jednego mnicha w małym kółku narysowanym na 

ziemi i nakazał mu bronić się przed atakującymi go po kolei innymi mnichami. Nie 

wolno mu było wyjść poza okrąg. Kiedy został przez kogoś trafiony lub opuścił 

wyznaczone miejsce, to ten, kto wygrał, wchodził do środka. Stojący w kręgu dość 

szybko się zmieniali, aż do momentu, gdy wewnątrz stanął Marek. Wszyscy po kolei 

go atakowali, ale bez powodzenia – bronił się zadziwiająco skutecznie. Powtórna 

kolejka również nie przyniosła zmiany w kręgu i na tym zakończyły się zajęcia. 
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Zheng Zhang i jego banda 
 

Cisza przed burzą 
 

W klasztorze dzień za dniem mijał spokojnie, na pracy, nauce, kontemplacjach 

i modlitwach. Marek stopniowo wdrażał się we wszystkie zwyczaje i obowiązki. 

Tymczasem powoli nad klasztor nadciągało śmiertelne niebezpieczeństwo. Pewnego 

dnia, zanim jeszcze Marek pojawił się w klasztorze, na spotkaniu sekretarzy 

partyjnych z dowódcami wojsk w Tybecie powstał projekt organizacji zbrojnej grupy, 

która miałaby atakować niewygodnych ludzi popierających tybetański rząd na 

uchodźstwie oraz sprzeciwiających się łamaniu praw miejscowej ludności przez 

chińską administrację. Oczywiście, Chińczycy stale i systematycznie naruszali prawo, 

ale nie odważali się atakować wprost pewnych osób, organizacji czy klasztorów. To 

miała robić zorganizowana i odpowiednio wyszkolona banda. Ważne było, aby 

składała się głównie z miejscowych chłopów – ich ataki na klasztory miały być 

przedstawiane przez propagandę chińską, jako bunt wyzyskiwanych i uciskanych 

przeciwko mnichom. Na szefa grupy został wybrany Zheng Zhang, który dostał do 

pomocy kilku swoich kumpli, wypuszczonych w tym celu z więzień. Resztę członków 

stanowili biedni, najczęściej niepiśmienni chłopi, którzy siedzieli w więzieniu albo 

przebywali w obozach pracy za drobne przewinienia. Organizacja grupy trwała ponad 

dwa miesiące. Następnie, po wstępnym przeszkoleniu, dalszym przygotowaniem 

swoich podwładnych do walki miał się zajmować Zheng Zhang. 
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Banda składała się z osiemdziesięciu chłopów podzielonych na cztery oddziały po 

dwadzieścia osób. Każdy oddział miał dowódcę – zaufanego człowieka Zheng 

Zhanga, bandytę z wyrokiem, zazwyczaj za napady, rabunki lub gwałty. Zheng 

Zhang, kiedy dostał zadanie organizacji swojej grupy nazwał ją Brygadą Ludu, aby 

przypodobać się chińskim mocodawcom. Sam miał dodatkowo dwóch zastępców. 

Tak, więc cała grupa składała się z siedmiu bandytów i zmuszonych do służenia im 

chłopów, którzy zgodzili się na to, mając do wyboru obóz pracy lub więzienie. 

Dowódcy posiadali miecze i pistolety oraz mundurki imitujące stroje wojskowe, reszta 

była ubrana jak normalni tybetańscy chłopi i wyposażona tylko w kije. Zheng Zhang 

sam nie był Tybetańczykiem, ale służył kiedyś w wojsku w Tybecie i miał jakieś 

pojęcie o taktyce i walkach.  

Banda przez kilka tygodni przygotowywała się do napadu na klasztor. Kiedy wreszcie 

byli gotowi, 6 kwietnia z samego rana wyruszyli w góry, by po pięciu dniach wędrówki 

dotrzeć w okolice klasztoru. Przez dwa dni Zheng Zhang ze swoimi zastępcami 

obserwował klasztor. 12 Kwietnia zdecydował się na atak. Podejście pod klasztor 

zajęło jego bandzie ponad cztery godziny. Mnisi już od kilku dni wiedzieli, że dzieje 

się coś niepokojącego. Nigdy tu nie wędrowały podejrzane grupy wyglądające jak 

oddziały paramilitarne. Ludzi w tej okolicy przebywało zawsze bardzo mało 

i zazwyczaj byli to wędrowni pasterze pojawiający się na łąkach znacznie poniżej 

klasztoru. Od kilku dni wszyscy mieszkańcy klasztoru mieli przykazane, by nie 

odchodzić od budynków dalej niż do ogródków, gdzie uprawiali warzywa. Wysyłani 

na zwiady mnisi donosili o zbliżającej się grupie. Kiedy banda dotarła na plac przed 

główną bramę, obrońcy stali tam z kijami gotowi do walki. Niestety, było ich tylko 

pięćdziesięciu. W środku zostało jeszcze kilkunastu starców niezdolnych do pomocy 

w bitwie. Zheng Zhang spodziewał się łatwego opanowania klasztoru, szybkiego 

wzbogacenia się i być może złapania kogoś ważnego, za kogo władze chińskie 

dadzą dodatkowo specjalną nagrodę. 

Bitwa o klasztor 
 

W czasie, gdy banda zbliżała się do klasztoru, Marek został wezwany przed oblicze 

Świętego Starca, zwanego też Wielkim Mędrcem. Poinformował go o tym sam 

Czcigodny Gjaco Czodrak, który był zbyt stary, aby samemu walczyć. 
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– Zaprowadzę cię teraz do Wielkiego Mędrca – powiedział opat. 

– Myślę, że będzie znacznie  szybciej, jeśli sam tam pójdę – odpowiedział Marek. 

– Jak chcesz sam tam trafić? 

– Słyszę jego głos i widzę przed sobą znaki, gdy mnie wzywa. Idąc za tymi znakami, 

dotrę tam bardzo szybko. 

Czas w tej chwili był bardzo ważny. Do klasztoru zbliżała się banda Zheng Zhanga 

i wszyscy obrońcy powinni byli jak najszybciej przygotować się do walki. Gdy Marek 

znalazł się w tajemnej komnacie przed obliczem Świętego Starca, ten w kilku 

krótkich zdaniach wyjaśnił mu, czego od niego oczekuje. Na koniec dodał: 

– Dzisiaj dostajesz ode mnie wielką moc do walki z wrogiem. Za chwilę zostaniesz 

mianowany Wielkim Wojownikiem, ale nie wolno ci tego nikomu ujawnić. Będziesz 

mógł wygrać z każdym i zawsze, dopóki będziesz walczył w słusznej sprawie. 

Następnie Marek dostał miecz, jako znak swojej pozycji i specjalny amulet. 

– W przyszłości, gdy będziesz mnie potrzebował, gdziekolwiek będziesz, ten amulet 

zawsze mnie przywoła. A teraz idź i pomóż braciom odeprzeć atak wroga  

– zakończył Wielki Mędrzec. 

Marek zszedł na dół, schował miecz w swojej celi, amulet włożył do skórzanego 

woreczka, który zawsze miał zawieszony na szyi pod szatami. Następnie wziął swój 

kij i wyszedł przed klasztor. Na placu stali już naprzeciw siebie obrońcy i napastnicy. 

Od razu było widać, że banda Zhenga ma wyraźną przewagę liczebną. Mnisi walczyli 

bardzo dobrze i początkowo nie było widać, by przeciwnik miał cokolwiek osiągnąć. 

Jednakże w miarę upływu czasu zaczęła się zaznaczać przewaga atakujących. 

Widząc to, Marek zwołał wszystkich starszych, którzy nie mogli brać udziału w bitwie. 

Następnie kazał im wynosić stoły oraz ławy i ustawiać z nich półokrągłą barykadę 

przed bramą z wąskimi przejściami dla obrońców. Zheng Zhang od razu domyślił się, 

o co chodzi. 

– Chcą wycofać się za barykadę, a potem ją podpalić, aby mieć czas na wejście do 

środka i zaryglowanie bramy – powiedział do swoich zastępców. 
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Mnisi bronili się dzielnie, a Wielki Wódz Brygady Ludu – jak sam siebie nazywał 

Zheng Zhang – widząc, że nie ma szans na wdarcie się do klasztoru od frontu, zabrał 

jeden oddział oraz dodatkowo jednego z zastępców i postanowił zaatakować od tyłu. 

Klasztor był wybudowany na zboczu góry, ale od tyłu miał podwórze otoczone 

wysokimi skałami. Wyglądało ono jak wielka, głęboka studnia. Napastnicy byli 

przygotowani do ataku z tej strony. Mieli sprzęt, aby zjechać szybko po linach na 

podwórze. 

Tymczasem budowa barykady to był tylko podstęp, na który dał się nabrać 

przeciwnik. Kiedy jeden oddział oddalił się z pola walki, aby wedrzeć się do klasztoru 

od tyłu, Marek poprosił starców, aby szli za nim ze sznurami i wiązali tych, których on 

pokona. Spokojnie, systematycznie a jednocześnie bardzo szybko od lewej strony 

obezwładniał kolejnych przeciwników i wkrótce obrońcy zaczęli z tej strony zachodzić 

na tyły atakujących. Idący za nim starcy, a potem także inni obrońcy wiązali 

leżących. Tak Marek dotarł do miejsca, gdzie stali dowódcy pozostawieni przez 

Zhenga. Jeden z nich, widząc, co się dzieje, wyciągnął pistolet. Marek błyskawicznie 

dźgnął go kijem, a potem jednym kopnięciem w głowę przewrócił na ziemię. 

Następnie wyciągnął miecz leżącego już przeciwnika i zaatakował nim pozostałych 

trzech bandytów. Walka trwała krótko i po chwili trzej pozostali dowódcy byli martwi. 

Tymczasem ten pierwszy się podniósł i próbował ponownie użyć pistoletu, ale Marek, 

widząc to, przebił go mieczem. Chłopi, którzy w większości byli w bandzie pod 

przymusem, po śmierci swoich dowódców od razu się poddali. 

Marek wysłał kilkunastu mnichów za oddziałem, który miał się wedrzeć do klasztoru 

od tyłu. Następnie przedstawił pozostałym plan walki i sposób pokonania przeciwnika 

w środku. Tymczasem Zheng Zhang z całą grupą był już na dole. Na górze zostawił 

tylko dwóch ludzi, którzy na widok mnichów poddali się bez walki. Reszta 

napastników wchodziła właśnie od tyłu do klasztoru. Wystarczyło odciąć liny, aby nie 

mogli uciec z pułapki. Napastnicy myśleli, że bez problemu opanują cały klasztor. 

Przecież obrońcy walczyli przed główną bramą, a ataku z tej strony nikt nie mógł się 

spodziewać. Pewności dodawał im fakt, że drzwi od podwórza były otwarte i nie było 

tam nikogo. 

W pierwszej komnacie nie znajdowało się nic ciekawego ani godnego kradzieży; po 

przejściu do kolejnej nagle zrobiło się ciemno. Ktoś zamknął za nimi drzwi, przez 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

43 
 

które poprzednio wpadały promienie słońca. Kiedy zapalili pochodnie, aby oświetlić 

sobie drogę, obrońcy wylali na nich z góry kilka wiader wody i pochodnie w jednej 

chwili stały się bezużyteczne. Znajdowali się w długim, ciemnym, wysokim 

pomieszczeniu pełnym kolumn, a wszystkie drzwi były pozamykane. Nagle usłyszeli 

śpiew. Po chwili zobaczyli nad sobą płonące lampki oliwne na łańcuchach 

poruszające się w rytm śpiewanej pieśni. Nie było widać nikogo, tylko migające 

światełka rytmicznie kołyszące się nad napastnikami. Niektórzy w słabym świetle 

lampek widzieli jedynie dłonie trzymające łańcuchy. Słowa religijnej pieśni odbijały 

się od sklepienia, sprawiając wrażenie, jakby cała komnata pełna była śpiewających 

mnichów. Na prostych chłopach, którzy byli buddystami, ta sceneria robiła 

niesamowite wrażenie. Wyglądało to jak jakieś misterium, coś niezwykłego, 

nieziemskiego. Od razu przeszła im ochota na walkę i skarby, o których opowiadał im 

Zheng Zhang. Na dodatek, paraliżowała ich świadomość, że teraz czeka ich kara za 

napad na klasztor. Większość z nich myślała w tej chwili tylko o tym, aby jak 

najszybciej opuścić to miejsce. Opadający w dół dym utrudniał napastnikom 

oddychanie i ograniczał widoczność. Lampki dymiły, a na dodatek dawały bardzo 

mało światła, co utrudniało napastnikom orientowanie się w rozkładzie pomieszczeń. 

Na rozkaz Zhenga wszyscy sprawdzali, czy któreś drzwi są otwarte. W pewnej chwili 

jeden z napastników otworzył jakieś drzwi, za którymi było oświetlone 

pomieszczenie. Dwóch ludzi wbiegło tam i zaraz za nimi dwóch kolejnych. Kiedy ta 

czwórka znalazła się w następnym pomieszczeniu, drzwi błyskawicznie się 

zamknęły. Były one bardzo mocne i pozostali napastnicy nie mogli ich sforsować, 

aby pomóc tym, którzy już tam weszli. Tymczasem Marek z innymi mnichami 

obezwładnili tę czwórkę i czekali na następną okazję do rozbrojenia pozostałych. Po 

kilku minutach napastnicy odkryli, że za jedną z kolumn znajduje się wąski, niski 

korytarz, na którego końcu widać słabe światło. Trzech odważnych śmiałków weszło 

tam, aby sprawdzić, czy jest przejście, i nikt już ich nie zobaczył ani nie usłyszał. 

Wreszcie Zheng Zhang, który dotarł do końca komnaty, odkrył, że są tam duże 

podwójne drzwi. Przez szpary w drewnie było widoczne światło w następnym 

pomieszczeniu. Wyłamali drzwi i weszli do kolejnej komnaty. Dzięki wpadającym 

przez okna pod sufitem promieniom słonecznym mogli się policzyć i dokładnie 

obejrzeć miejsce, w którym byli. Wtedy okazało się, że jest ich już tylko ośmiu. Teraz 

Zheng Zhang zdał sobie sprawę, że zrobił błąd, wchodząc z tak małą liczbą ludzi do 
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środka bez znajomości rozkładu pomieszczeń wewnątrz klasztoru. Niestety, nie miał 

już wyboru, więc parł z pozostałymi ludźmi naprzód. Po chwili przez kolejne drzwi 

weszli do wielkiej sali, gdzie panował półmrok. Zaraz potem światło z poprzedniej sali 

zniknęło i zrobiło się ciemniej. Nagle zobaczyli przed sobą jakąś postać. Zheng 

Zhang oraz jego dwaj kumple zaczęli strzelać z pistoletów. Po chwili jego kompan po 

lewej stronie – ten, który był dowódcą oddziału – dziwnie zacharczał i osunął się na 

posadzkę. Zheng Zhang nachylił się nad nim i zobaczył nóż tkwiący w jego klatce 

piersiowej na wysokości serca. Wtem jakieś drzwi się uchyliły i w słabym świetle 

ujrzeli podświetloną sylwetkę człowieka, widoczną bliżej przed nimi. Zheng strzelił  

w stronę tego człowieka równocześnie ze swoim zastępcą, ale dla jego towarzysza 

był to ostatni strzał w życiu, bo za moment nóż utkwił także w jego sercu. Gdy Zheng 

Zhang podszedł do tej postaci, zobaczył, że była to wisząca na sznurach kukła. 

Stało się oczywiste, że przegrał. Obrońcy ich przechytrzyli i wciągnęli w pułapkę. 

Teraz chciał już tylko zachować swoje życie. Rzucił broń, podniósł ręce do góry 

i zaczął krzyczeć, że się poddaje i że nie ma broni. Wiedział, że bezbronnego mnisi 

nie zabiją, obojętnie, kim jest. Po chwili zrobiło się jaśniej. Okazało się, że na 

krużgankach wysoko u góry były okna, ale obrońcy zasłonili wszystkie, aby utrudnić 

napastnikom orientację i walkę. Za moment otworzyły się następne drzwi i Zheng 

Zhang mógł wejść do jasnej, dobrze oświetlonej komnaty. Ci z chłopów, którzy nadal 

byli za nim, zostali od razu wyprowadzeni do innego pomieszczenia. 

– Wypuście mnie, a moi ludzie odejdą spod klasztoru – powiedział Zheng. 

Jego słowa wywołały wybuch śmiechu wśród zebranych. Dopiero teraz zorientował 

się, że znajdowało się tam wielu mnichów, co było bardzo dziwne, bo przecież 

powinni byli wszyscy walczyć na zewnątrz z jego brygadą. 

Jeden z mnichów wyglądający na przełożonego odpowiedział: 

– Ci, którzy przeżyli, zostaną w klasztorze na lata, a może i na zawsze. Muszą 

zrozumieć swoje błędy i wejść na ścieżkę zmierzającą do poznania prawdy. 

Zamilkł na chwilę. 

– Jeszcze nie wiem, co zrobimy z tobą – dodał. – Może kilka lat pobytu w celi 

pomoże ci oczyścić umysł i duszę i zostać mnichem. 
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Zheng Zhang po tych słowach poczuł lodowate ciarki na plecach. 

– Władze chińskie nie pozwolą, abyście nas tutaj więzili – odpowiedział, nie wiedząc, 

co robić. 

– Nikt nie wie, że tu jesteś – usłyszał w odpowiedzi. – Chłopi bardzo chętnie zostaną 

w klasztorze. Będzie to dla nich szansa na nowe życie i możliwość zdobycia 

wykształcenia. Twoi przyjaciele już nie żyją. Zostałeś sam. 

Paniczny strach ogarnął Zheng Zhanga. 

– Ja nie chcę tu zostać! Nie możecie mnie więzić! –zaczął krzyczeć. – Niech ktoś 

stanie do uczciwej walki ze mną. Jeśli wygram, to mnie wypuścicie, a jak przegram, 

to możecie mnie zabić albo zamknąć w celi. 

Był szkolony przez lata w wojsku i sądził, że w walce jeden na jednego z każdym 

mnichem na pewno sobie poradzi. 

– Dobrze – odpowiedział mnich – będzie jak chcesz. 

Wyprowadzono go na zewnątrz na ten sam plac, na którym dzisiaj jego brygada 

walczyła z mnichami. Z boku placu leżeli martwi kompani, którym Zheng powierzył 

dowództwo nad główną grupą. Po chwili przyniesiono pozostałych dwóch z nożami  

w piersiach. Teraz zrozumiał wszystko bez zbędnych słów. Chłopów przyjmą do 

klasztoru i tak się skończy istnienie jego brygady. Ale w tej chwili myślał już tylko 

o sobie, jak wydostać się z klasztoru i uciec stąd jak najdalej. Los chłopów wcale go 

nie obchodził. 

– Czym chciałbyś walczyć? – usłyszał pytanie przerywające jego myśli. 

Miecz – to było pierwsze, o czym pomyślał. Uważał się za bardzo dobrego 

szermierza i wiedział, że w walce na miecze ma duże szanse na zwycięstwo, a więc 

i przeżycie. Nie bardzo wierzył, że głupi mnisi zgodzą się na walkę i jeszcze pozwolą 

mu wybrać broń. Ale skoro tak, to czuł, że szansa na wydostanie się z tego miejsca 

nagle gwałtownie wzrosła. 

– Chcę walczyć na miecze – odpowiedział. 
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Po chwili dostał miecz i zobaczył przed sobą białego człowieka z mieczem, który był 

ubrany jak buddyjscy mnisi. 

– Kto to jest? – wyrwało mu się pytanie. 

– Jeden z naszych braci – usłyszał odpowiedź. – Tylko z nim możesz walczyć. 

Walka była krótka i Zheng Zhang dołączył martwy do swoich towarzyszy. Mnisi 

wykopali ziemię ze skalnej szczeliny, wrzucili tam ciała zabitych bandytów i zasypali, 

a na wierzchu ułożyli kamienie. Zaraz potem dokładnie zatarli ślady walki na placu 

przed klasztorem. 

Po bitwie 
 

Następnego dnia, za namową Marka, całą ścieżkę prowadzącą do klasztoru 

starannie oczyszczono, a następnie dosadzono tam przeniesione z innych miejsc 

kwiatki oraz trawę. Teraz ścieżka wyglądała na rzadko uczęszczaną i nikt by nie 

odgadł, że mogła tędy przejść duża grupa osób. 

Tybetańczycy, którzy pod przymusem służyli w bandzie, z wdzięcznością przyjęli 

pomoc mnichów. Część pozostała na miejscu, ale większość ze względu na brak 

miejsca została rozlokowana w innych klasztorach. Chłopi wiedzieli, że za jakiś czas 

będą mogli wrócić do swoich domów. 

Po trzech tygodniach pod klasztorem pojawili się wojskowi. Oddział zatrzymał się 

kilkaset metrów poniżej klasztoru, a na górę weszło tylko trzech oficerów. Zażądali 

widzenia z opatem. Czcigodny Gjaco Czodrak przyjął ich bardzo grzecznie 

i poczęstował herbatą z ziół, co chyba nie za bardzo im odpowiadało. 

– W tej okolicy – zaczął najstarszy rangą oficer – widziano bandę uciekinierów 

z obozu pracy. Szukamy ich i chcemy wiedzieć, czy ich tu nie ma. 

Czcigodny Gjaco Czodrak najpierw spojrzał zdziwiony na przybyszów, a po chwili 

odpowiedział: 
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– Chyba nie wiecie, że nie przyjmujemy do klasztorów osób skazanych, mających 

kłopoty z prawem i przestępców. Na dodatek, jest to mały klasztor i od dawna nie 

zapraszamy nowych uczniów. 

Następnie, po chwili milczenia dodał: 

– Tam na łące – pokazał ręką przez okno – ponad tysiąc metrów poniżej klasztoru 

pasą się dzikie jaki. Gdyby tu byli jacyś ludzie, jaki przeniosłyby się w inne miejsce, 

gdyż ludzie na pewno chcieliby je zabić, aby mieć mięso. Tu nie ma wokół klasztoru 

żadnych ludzi, nawet pasterze omijają te okolice. 

Tak, więc po krótkiej rozmowie oficerowie zeszli na dół, a ich oddział zawrócił do 

koszar. Sponsorów całej akcji jeszcze długo dręczyło pytanie, co się stało z bandą. 

Sądzili, że prawdopodobnie poszli do Indii, zabierając ze sobą sprzęt i pieniądze, 

jakie otrzymali. Nikt nie chciał ponownie ponosić kosztów tak niepewnych akcji, jak ta 

ostatnia, i pomysł, który początkowo wydawał się świetny, umarł śmiercią naturalną. 

Od tej pory Marka, który pokazał wyjątkowe umiejętności walki, wszyscy nazywali 

Wojownikiem. 
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Życie i walki w Tybecie 

Marek przewodnikiem 
 

Znowu nastały spokojne dni w klasztorze. Marek uczestniczył we wszystkich 

zajęciach i pracach, jakie wykonywali mnisi. Dodatkowo bardzo chętnie brał udział  

w niebezpiecznych wyprawach, zwłaszcza przez granice do Nepalu i Indii. Czasami 

wędrował do Pakistanu lub Afganistanu, ale najczęściej podróżował do McLeod Ganj 

– niewielkiej miejscowości położonejw pobliżu miasta Dharamsala w Indiach, gdzie 

znajduje się Centralny Rząd Tybetański i mieszka XIV Dalajlama. 

Kilka razy towarzyszył ważnym osobom z rządu Tybetu w podróżach na południe 

Indii. Jednakże zawsze wolał swój Tybet – tu czuł się najlepiej. Wiedział, czego może 

się spodziewać po pogodzie, znał wszystkie zwierzęta i ptaki, poznawał po ich 

reakcjach, czy zbliża się niebezpieczeństwo. Świetnie czytał znaki na skałach 

i ścieżkach oraz znał setki przejść przez góry. Przez ponad dwa lata prowadził grupy 

z bardziej doświadczonymi przewodnikami, którzy latami wędrowali po tych szlakach. 

Zawsze byli to Tybetańczycy i mimo iż uważano go za swojego, a jego umiejętności 

budziły szacunek, to jednak dość długo nie dostawał grup do samodzielnego 

prowadzenia. Na wyprawach Marek zawsze znajdował się tam, gdzie było 

najtrudniej. Przy niebezpiecznych przejściach lub dużym ryzyku spotkania chińskich 

oddziałów szedł pierwszy. Gdy przy długich i stromych podejściach niektórym 

brakowało sił, szedł z nimi na końcu i jak mógł, tak pomagał. Czasem nosił 

dodatkowy sprzęt potrzebny do pokonywania bardzo trudnych przejść. Gdy w grupie 

były dzieci, nosił na przemian te najsłabsze, aby choć przez chwilę mogły odpocząć 
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lub rodzice mieli chwilę wytchnienia. W trudnych chwilach, gdy jego podopieczni nie 

mieli już sił na dalszą wędrówkę, wspomagał ich lekami homeopatycznymi.  

W efekcie w grupach, które z nim wędrowały, panowała lepsza atmosfera, zaś 

wszyscy szybciej pokonywali trudne trasy. 

Po pewnym czasie każdy, kto mógł, chciał wędrować tylko z nim. Marek czuł, że 

mógłby sam prowadzić grupy, jako przewodnik. Przełomowym momentem okazała 

się wyprawa na początku zimy w 1996 roku, gdy szedł ze starym przewodnikiem 

oraz kilkunastoma osobami w różnym wieku i kilkorgiem małych dzieci. Byli to ludzie, 

którzy uciekali przed prześladowaniami i zazwyczaj opuszczali Tybet całymi 

rodzinami, aby władze nie mogły się mścić na ich bliskich. Tym razem chińskie 

posterunki były wyjątkowo aktywne i w znacznie większej ilości niż zazwyczaj. 

Zbliżała się silna zamieć, temperatura szybko spadała. Gdy wydawało się, że 

niedługo dotrą do stałej kryjówki na trasie, skąd do granicy było całkiem blisko, nagle 

przed nimi ukazał się unoszący się nad skałą dym. Marek z drugim przewodnikiem 

ostrożnie wspięli się na skałę i zobaczyli na kamienistej, dość dużej łączce domek 

zbudowany z kamieni i gotowych elementów. Był to rodzaj wartowni, przed którą 

kilku żołnierzy próbowało rozstawić coś w rodzaju płotu w poprzek drogi, aby 

uniemożliwić innym przejście. Na pewno zostali tu przetransportowani helikopterem 

razem z elementami domku i to dość niedawno. Poprzednio, gdy Marek wędrował tą 

trasą, nie było tu nikogo. 

Podstęp i walka 
 

Stary przewodnik był zasmucony. 

– Mamy mało czasu – powiedział. – Tu nie ma możliwości obejścia ich małym 

nakładem czasu i drogi. Inne przejście zajmie nam kilka dni więcej, a ze względu na 

załamanie pogody będzie bardzo trudne. Na pewno podróż potrwa znacznie dłużej, 

niż planowaliśmy. 

Marek wiedział także, że będzie problem z żywnością. Ci ludzie byli już bardzo 

zmęczeni i mieli coraz mniejsze szanse na dotarcie do granicy z Nepalem. 

– Ja sobie z nimi poradzę – powiedział. 
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Następnie przykazał wszystkim cofnąć się kilkaset metrów i dobrze ukryć oraz 

zachować ciszę. 

– Przyjdę po was, jak już będzie bezpiecznie – powiedział. 

Sam zaś wyciągnął z plecaka inne ubranie. Szybko przebrał się i po chwili wyglądał 

jak zagubiony w górach alpinista. Jeszcze tylko w kilku miejscach umazał się ziemią 

i z wykrzywioną z bólu twarzą, powoli, dość mocno utykając, poszedł ścieżką  

w kierunku wroga. Chińscy żołnierze na jego widok chwycili karabiny i gotowi do 

strzału stali i patrzyli na intruza ledwo wlokącego się drogą. Po chwili z domku 

wyszedł dowódca wartowni i gdy Marek podszedł, ten zaczął go wypytywać, jak się 

tu znalazł. Marek łamaną angielszczyzną próbował coś wytłumaczyć, doskonale 

zdając sobie sprawę, że niewiele z tego mogą zrozumieć. Sam natomiast dobrze 

wiedział, o czym między sobą rozmawiają. Powtarzał tylko kilka słów w kółko  

i pokazywał na wysokie szczyty. Żołnierze domyślili się, że się zgubił albo jego 

towarzysze spadli gdzieś w przepaść i teraz szuka ratunku. Gdy zobaczyli, że jest 

sam i słania się na nogach ze zmęczenia, zaprowadzili go do domku. Jeden 

próbował nawiązać łączność, dwóch innych pilnowało Marka, trzymając karabiny na 

kolanach, a czterech żołnierzy dowódca wysłał, aby sprawdzili, czy nie ma jeszcze 

kogoś w okolicy. Ci, którzy wyszli, rozdzielili się na dwie pary. Jedna dwójka poszła  

w górę ścieżki, a druga w dół, niosąc w rękach gotowe do strzału karabiny. 

Tymczasem Marek zdołał wytłumaczyć, że zerwała się lina i zgubił grupę, a potem 

zabłądził w górach, a szef grupy ma dokumenty i zezwolenie na wspinaczkę. Kiedy 

żołnierze się uspokoili, poprosił o coś do picia i jedzenia. Mówił, że na pewno 

dostaną nagrodę za to, że go uratowali. Chińczyk, który usiłował nawiązać łączność, 

wyszedł na zewnątrz, aby poprawić antenę. Gdy przez chwilę nikt nie trzymał Marka 

na muszce, ten gwałtownie się zerwał i kilkoma ciosami obezwładnił obu żołnierzy 

oraz dowódcę. Po chwili ten sam los spotkał powracającego do środka 

radiotelegrafistę. Marek solidnie ich związał i zakneblował, a następnie poczekał na 

pozostałych. Na szczęście, najpierw wróciła jedna dwójka, tak że nie miał żadnych 

problemów z ich rozbrojeniem i związaniem. Potem powtórzył to samo z dwoma 

ostatnimi żołnierzami. Następnie szybkim krokiem poszedł w górę ścieżki, aby 

przywołać całą grupę. Po raz pierwszy od wielu dni mogli się najeść, korzystając 

z zapasów chińskich wartowników, wykąpać i spokojnie wyspać. Zanim wszyscy się 
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posilili, na zewnątrz rozszalała się zamieć śnieżna. Teraz mieli dużo czasu. Nigdzie 

się nie spieszyli, gdyż w takich warunkach dalsza podróż była niemożliwa. Brak 

łączności przy takiej pogodzie nikogo nie dziwił, więc inne chińskie posterunki nic o 

nich nie wiedziały. Kiedy po dwóch dniach pogoda zdecydowanie się poprawiła, 

wyruszyli dalej i już bez przeszkód i dalszych przygód dotarli do Nepalu. 

Niedługo potem w dowód uznania dla osiągnięć Marka zaczęto mu przydzielać grupy 

do samodzielnego prowadzenia. Marek wprowadził kilka nowych pomysłów 

w organizacji swoich wypraw. Po drodze miał w grotach ukryty dodatkowy sprzęt do 

czasem wręcz kaskaderskich przejść przez miejsca, które wydawały się nie do 

pokonania dla zwykłych ludzi. Jego grupy docierały do celu prawie zawsze 

najszybciej. Stopniowo powierzano mu coraz bardziej odpowiedzialne wyprawy. Po 

niedługim czasie prowadził już grupy w każdych warunkach i na wszystkich 

możliwych trasach. Przeprowadzał przez granice różnych ludzi – byli wśród nich 

mnisi, chłopi lub robotnicy, czasem także ważne osobistości. Przenosił też specjalne 

przesyłki i różne dokumenty. Niekiedy wędrował, jako ochrona członków rządu 

daleko poza Tybet. Radził sobie doskonale i zaczęto nazywać go Przewodnikiem. 

Przewodników było znacznie więcej, więc dla odróżnienia od innych niektórzy 

dodawali słowo „Wielki”. Określenie „Wielki Przewodnik” oznaczało tylko jedno, – że 

był on już mistrzem w tym, co robił. 

Mijały dni, tygodnie, miesiące. Marek stale był czymś zajęty. Dzięki temu, że wciąż 

był potrzebny innym, nie rozmyślał też o sobie i szczęściu, które utracił. 

Przeprowadzał grupy, omijając wszelkie niebezpieczeństwa i posterunki chińskie. 

Gdy nie miał wyboru, stawał do walki z żołnierzami i sam jeden torował innym drogę 

ku wolności. 

Niezwykły wyczyn 
 

Pewnego dnia dostał zadanie przeprowadzenia szczególnie ważnych osób do 

Nepalu. Ale to, czy jego podopieczni szli do Nepalu, czy do Indii lub innego miejsca, 

dla Marka nie miało większego znaczenia. Liczyły się tylko trasa, jej trudność  

i długość oraz pora roku i aktualna pogoda. Ze względu na wyjątkową wagę tej 

wyprawy towarzyszyło mu dwóch dodatkowych przewodników. Mieli opracowane 
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różne warianty trasy, aby w razie potrzeby, nie narażając życia podróżników, dotrzeć 

do celu inną drogą. Gdy wydawało się, że po dziesięciu dniach podróży są już prawie 

u celu, nagle usłyszeli dziwne dźwięki. Marek z jednym z przewodników postanowili 

ostrożnie zakraść się dalej, zaś cała grupa zatrzymała się w oczekiwaniu na 

wiadomości. Kiedy wychylili się zza skały, zobaczyli, że w tym miejscu ścieżka 

rozszerzała się, tworząc coś w rodzaju sporej kotlinki otoczonej z trzech stron 

wysokimi skalnymi ścianami, a z czwartej strony była ograniczona głęboką 

przepaścią. Wąska droga biegła tuż nad przepaścią, a pod skałami stał domek nieco 

przypominający bunkier. Nad nim znajdował się wysoki maszt z anteną. Na odkrytym 

terenie dwóch chińskich żołnierzy ćwiczyło walkę na miecze. 

– Nie mamy nic do stracenia – powiedział Marek do przewodnika. – Spróbuję z nimi 

wytargować przejście na drugą stronę. Jeśli się nie uda, to i tak będziecie musieli 

zawrócić. Wycofajcie się jeszcze trochę i dobrze ukryjcie. Ja teraz pójdę do nich. 

– Nie rób tego. To jest najbardziej szalony pomysł, z jakim spotkałem się w moim 

życiu – odpowiedział przewodnik. – Nie masz szansy na przeżycie, jeśli tam 

pójdziesz. 

Przewodnik myślał, że Marek zmieni zdanie, ale on zszedł ze skały i poszedł ścieżką 

prosto w kierunku chińskich żołnierzy. W pierwszej chwili Chińczycy, widząc obcego 

mężczyznę, chwycili za broń, ale szybko się uspokoili, gdyż zobaczyli tylko jednego 

człowieka. Marek podszedł do tego, który wyglądał na dowódcę, i powiedział: 

– Chciałbym przejść tą drogą razem z moimi przyjaciółmi. 

– Nikogo nie przepuszczamy, a przestępców zaraz aresztujemy – odpowiedział 

Wang Ho, który był dowódcą oddziału. 

– Nie jesteśmy przestępcami – odparł Marek. – Chciałem tylko spytać, czy i na jakich 

warunkach możemy przejść na drugą stronę. Chcemy opuścić Tybet i to powinno być 

wam na rękę. 

– Jak wygrasz ze mną walkę na miecze, to będziecie mogli przejść – odpowiedział 

Wang Ho ze śmiechem, bo właśnie wpadł na ten świetny pomysł. 

– Zgoda – odpowiedział Marek – mogę walczyć na miecze. 
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Chińczyk uśmiechnął się i powiedział do swoich żołnierzy: 

– Pokażę wam teraz szybką walkę i co można zrobić z przeciwnika takim mieczem. 

Widząc gotowego do walki przeciwnika, Marek zapytał: 

– A miecz dla mnie? 

– Nie pożyczamy mieczy – usłyszał w odpowiedzi. – Jak nie masz swojego, to 

będziesz walczył bez. 

Wang Ho roześmiał się głośno, a żołnierze mu zawtórowali. 

– Mam nadzieję, że dotrzymasz danego mi słowa, jak przegrasz – odpowiedział 

Marek. 

– Masz moje słowo – odparł Chińczyk, traktując odpowiedź raczej, jako dobry 

dowcip, bo jak nieuzbrojony człowiek mógłby z nim wygrać? 

Uważał się za jednego z najlepszych szermierzy w armii chińskiej i stale ćwiczył 

z myślą o startach w zawodach. Marek stał uśmiechnięty, ale maksymalnie 

skoncentrowany, na nogach lekko ugiętych w kolanach, i czekał na ruch przeciwnika. 

Rozpoczęła się walka. Chińczyk zamachnął się mieczem, ale Marek lekko się cofnął 

i miecz o dosłownie centymetr minął jego głowę. Pewien łatwego zwycięstwa Wang 

Ho zrobił krok do przodu i ponownie zaatakował. Marek cofnął się o tyle tylko, aby 

miecz go nie dotknął. Stale się uśmiechał, tak jakby to była zabawa, a nie walka  

o życie. Chińczyk szalał, atakował, machał na oślep mieczem, próbował dźgać, kręcił 

młynki i wyczyniał różne dziwne rzeczy, aby trafić przeciwnika. Ale wszystko to nie 

przynosiło żadnego rezultatu. Marek robił uniki i Wang Ho nie mógł go dosięgnąć. 

Żołnierze w milczeniu i z wielkim zdziwieniem obserwowali, jak ich dowódca nie 

może pokonać przeciwnika bez broni. Marek, stojąc przodem do żołnierzy, nic nie 

mówił ani nie robił żadnych min, ale gdy w trakcie uników obracał się do nich tyłem, 

śmiał się i szydził z Chińczyka, aby go bardziej zdenerwować. Wang Ho był coraz 

bardziej wściekły, z całej siły machał mieczem, pot ciekł mu po twarzy i po plecach,  

a siły powoli go opuszczały. 

– Oddaj mi miecz – powiedział Marek, gdy byli trochę dalej od żołnierzy – pokażę ci, 

jak szybko skończyć walkę, i nawet nie poczujesz, kiedy obetnę ci głowę. 
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Wściekły Chińczyk znowu rzucił się do przodu, chcąc wreszcie zabić przeciwnika. 

Marek nadal tylko cofał się i robił uniki. Wang Ho w pewnej chwili zauważył, że 

przeciwnik jest coraz bliżej przepaści, i natarł na niego ze zdwojoną siłą. Marek 

spokojnie cofał się do miejsca, gdzie mały skrawek skały wystawał nad przepaścią. 

Gdy atakujący go Chińczyk był przekonany, że już za moment zepchnie go ze skały 

lub dosięgnie mieczem, ten uchylił się, a rozpędzony Wang Ho zachwiał się na skraju 

przepaści. Marek złapał go za rękaw, czego nie było widać z miejsca, gdzie stali 

żołnierze, i delikatnie pociągnął go do przodu. Chińczyk odruchowo zrobił mały krok, 

aby odzyskać równowagę, zahaczając przy tym stopą o wystający kamień, i spadł  

w dół. Marek nie musiał nawet za nim patrzeć – w tym miejscu pionowa ściana 

opadała kilkadziesiąt metrów w dół, co oznaczało zerowe szanse na przeżycie 

takiego upadku. Spokojnie, bez okazywania radości podszedł do żołnierzy i smutnym 

głosem po chińsku powiedział: 

– Wyrazy współczucia z powodu śmierci waszego wspaniałego dowódcy. Myślę, że 

uszanujecie jego ostatnią wolę i honor oficera, który obiecał mi przejście z moimi 

przyjaciółmi tą drogą. 

Po chwili milczenia zapytał: 

– Kto z was obejmuje teraz dowództwo? 

Jeden z żołnierzy odpowiedział: 

– Teraz ja jestem dowódcą oddziału. 

Marek złożył mu kondolencje z powodu śmierci Wang Ho i spytał, czy teraz może 

przejść ze swoimi przyjaciółmi przez ich teren. 

– Tak, oczywiście – usłyszał w odpowiedzi – ale miałbym prośbę – dodał z wahaniem 

nowy dowódca. – Czy mógłbyś dać mi jedną krótką lekcję walki na miecze? Nie 

będziemy walczyć na śmierć, tylko chciałbym zobaczyć, jak walczysz, i może 

przekażesz mi kilka cennych uwag. 

Marek wiedział, że musi być miły i sympatyczny, mając przed sobą kilku żołnierzy 

uzbrojonych w karabiny. Zgodził się więc od razu. Teraz dostał miecz i zaczęła się 

nowa walka. Marek wytknął Chińczykowi kilka błędów, a potem udał, że potknął się 

na kamieniu, i przyklęknął. Nowy dowódca szybko dostrzegł szansę, że może wygrać 
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pojedynek i nie dotrzymać słowa danego przez poprzednika. Jednocześnie był 

pewien, że zabijając przeciwnika, zdobędzie uznanie swoich żołnierzy. Wziął duży 

zamach i z całej siły uderzył z góry. Marek wiedział, że im silniej przeciwnik uderza, 

tym trudniej będzie mu utrzymać miecz w ręku po jego zasłonie. Żołnierze 

spodziewali się, że to będzie koniec intruza. Już byli pewni, że ich nowy dowódca 

odniesie wspaniałe zwycięstwo. Nagle miecz Chińczyka poszybował w górę, jakby 

wyrwany z jego ręki przez jakąś niewidzialną siłę, a potem przeleciał nad głowami 

zdumionych żołnierzy i spadł w przepaść. 

Nowemu dowódcy nie pozostało nic innego, jak tylko pogratulować przeciwnikowi 

zwycięstwa i podziękować za lekcję. Marek widział, że jeden z żołnierzy cały czas 

trzyma karabin w pogotowiu, i obawiał się, że zechce go użyć. Gdy po chwili usłyszał 

jeszcze słowa pochwały na temat jego walki z Wang Ho, z udawaną skromnością 

odpowiedział: 

– Za swój największy wyczyn uważam ścięcie głów siedmiu uzbrojonych w karabiny 

żołnierzy w niecałe cztery sekundy. Oczywiście, można by ten rekord poprawić do 

ośmiu, ale trudno jest spotkać tylu żołnierzy w odległości wystarczającej na dwa 

szybkie cięcia mieczem. Za pierwszym zamachem ściąłem cztery głowy, ale na 

drugie miałem tylko trzy. Żaden z nich nawet nie zdążył użyć karabinu. 

Na moment przerwał opowieść, a potem dodał: 

– Tak, więc ciągle czekam na okazję do poprawienia tego rekordu. 

Mimo iż nie były to zbyt mądre słowa, a na dodatek zupełnie nieprawdziwe, odniosły 

natychmiastowy i pożądany skutek. Żołnierz, który trzymał ręce na karabinie, 

przesunął broń na plecy i Marek widział, że przeszła mu ochota na jakieś specjalne 

numery. 

– Mam prośbę – zwrócił się do dowódcy – aby twoi żołnierze weszli do domku. 

Chciałbym uniknąć wszelkich nieporozumień czy problemów. Moi ludzie przejdą 

szybko i więcej się nie spotkamy – dodał z uśmiechem. 

Tak też się stało. Gdy żołnierze się schowali, cała grupa Tybetańczyków przeszła 

przez kotlinkę szybko, acz spokojnie. Marek zaraz po ich przejściu błyskawicznie 

wspiął się na domek i jednym cięciem przeciął przewody od anteny, aby uniemożliwić 
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Chińczykom kontakt z innymi oddziałami i skuteczną pogoń za nimi. Następnie odciął 

duży kawał przewodów, aby nie mogli szybko ich ponownie połączyć i już idąc za 

grupą, zrzucił kable tam, gdzie jeszcze niedawno spadał Wang Ho. 
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Nowe wyzwanie 

Propozycja Świętego Mędrca 
 

Przez lata wędrówek po bezkresnych przestrzeniach, przenoszenia między 

klasztorami wiadomości, ważnych dokumentów i cennych rzeczy, ucieczek przed 

chińską armią i agentami, przeprowadzania ludzi przez granice i ochrony ważnych 

wypraw Marek czuł, że Tybet jest jego nową ojczyzną. Ta kraina stale go zachwycała 

– jej rozległość, bogata kultura, wnosząca ogromny wkład do historii ludzkiej 

cywilizacji, oraz religia będąca częścią uniwersalnej duchowości człowieka. Znał tu 

wszystkie rośliny, ptaki i zwierzęta. Wiedział, kiedy zmieni się pogoda i ile zostało mu 

czasu na dotarcie do następnego bezpiecznego miejsca. Miał wiele sekretnych 

miejsc, gdzie mógł się ukryć sam lub z ludźmi, których prowadził i ochraniał. Nie miał 

rodziny ani nikogo bliskiego w Polsce, mógł więc spokojnie myśleć o tym, że zostanie 

tu na zawsze. Jeśli nie w Tybecie, to na starość mógłby mieszkać w Nepalu lub 

Indiach na zboczu jakiejś góry (Himalaje stale robiły na nim największe wrażenie). 

Nie wiedział, że Wielki Mędrzec ma wobec niego inne plany, ważne zadanie do 

wykonania, mogące mieć duży wpływ na przyszłość Tybetu. Pewnego dnia został 

wezwany przed jego oblicze. Byli sami. 

– Jestem dumny z ciebie i twoich osiągnięć, twojego poświęcenia i pracy dla narodu 

tybetańskiego, który jest także twoją rodziną. Niestety, nastały ciężkie czasy, coraz 

trudniej jest nam zachować swoje miejsce do życia i pracy, nasze zwyczaje oraz 

religię. Systematyczne i planowe osadnictwo chińskie, wspierane i finansowane 
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przez rząd chiński, oraz ograniczanie naszych praw i szykanowanie wszystkich, 

którzy chcą zachować odrębność kulturową i obyczajową – wszystko to powoduje, że 

wielu ludzi opuszcza naszą ojczyznę. Przy jednoczesnym nasilonym osadnictwie 

chińskim, zwłaszcza w miastach, gdzie przybysze z Chin mają znaczną przewagę 

ekonomiczną nad nami, tracimy kolejne tereny. Na wielu obszarach naszego kraju 

Chińczycy już stanowią większość ludności. Potrzebujemy pomocy 

z zewnątrz, wsparcia międzynarodowej opinii publicznej i rządów innych państw, aby 

zachować naszą odrębność narodową i uzyskać autonomię. W obecnym świecie nie 

ma miejsca na wolny, niepodległy Tybet. Nie odzyskamy niepodległości siłą, ale 

możemy walczyć o zachowanie naszej odrębności jako narodu oraz zachować 

własną religię i obyczaje. Wszyscy bardzo cenimy twoje poświęcenie i pracę dla 

naszego narodu. Już od dawna jesteś jednym z nas, stąd moja prośba w pierwszej 

chwili może ci się wydać trochę dziwna. Chciałbym, abyś jako jeden z nas wybrał się 

w podróż do Europy. Twoim zadaniem byłoby napisanie książki o prześladowaniach 

naszych przywódców przez władze z Pekinu i brutalnej eksterminacji 

Tybetańczyków, o nielegalnym osadnictwie na naszych ziemiach i wszelkich innych 

niegodziwościach Chińczyków w Tybecie. Będziesz miał do pomocy wielu naszych 

braci, ale myślę, że autorem książki powinien być ktoś wychowany w tamtej kulturze 

i znający zachodnie obyczaje, aby dotrzeć do jak największej rzeszy czytelników. 

Zawsze możesz do nas wrócić, witany jak bohater i ukochany brat. Jest to tylko moja 

prośba. Nie mogę ci niczego nakazać ani zmuszać cię do postępowania wbrew 

twojej woli. Przemyśl, proszę, moją propozycję. 

Jego słowa zaskoczyły Marka. Ale im dłużej nad tym myślał, tym bardziej pragnął 

wrócić, choć na krótko, do Polski. Lubił nowe wyzwania i przez wiele lat marzył 

o pisaniu, ale tak naprawdę nigdy się za to nie zabrał z braku czasu. W liceum 

nauczycielka od polskiego namawiała go na studia polonistyczne, widząc w nim 

talent pisarski, ale sam zdecydował inaczej. Wiedział, że nie będzie to zadanie łatwe. 

Trzeba będzie opisać wiele różnych metod działania władz chińskich, spisać tylko 

dobrze udokumentowane, bezprawne praktyki, i to tak, aby krzywda nie spotkała 

tych, o których będzie wspominał w swojej książce. Musiałby znaleźć dużo różnych 

dowodów dobrze dokumentujących nieprzestrzeganie przez władzę prawa zarówno 

chińskiego, jak i międzynarodowego. Opisać poszczególne metody szykanowania 

obywateli za praktyki religijne oraz kultywowanie swoich zwyczajów, przymusowe 
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wysiedlanie rodowitych mieszkańców tych ziem w celu stworzenia miejsca dla 

nielegalnego, niezgodnego z prawem międzynarodowym osadnictwa chińskiego. 

Jednocześnie nie może to być nudna książka, którą z zainteresowaniem będą czytać 

tylko przebywający na emigracji Tybetańczycy. Trzeba będzie poruszyć serca 

i umysły obywateli bogatych zachodnich krajów, obcych ludzi zapatrzonych często 

tylko w dobra materialne i zwykle myślących na co dzień jedynie o swoich sprawach. 

Dopiero ich sprzeciw wobec tego, co się dzieje z Tybetem i narodem tybetańskim, 

może zmusić rządy bogatych państw do działania. 

Nie otrzymał terminu, do kiedy ma dać odpowiedź, ale wiedział, że decyzję musi 

podjąć dość szybko. Przez kilka dni rozmawiał na ten temat ze swoimi 

nauczycielami, ale, prawdę mówiąc, już następnego dnia był zdecydowany na 

podjęcie się tego zadania. Parę tygodni jeździł po Tybecie, poszukując ludzi, którzy 

doświadczyli bezprawnych praktyk ograniczających ich wolność, możliwości pracy, 

przymusowo wysiedlanych czy prześladowanych w inny sposób. Następnym etapem 

będzie znalezienie tych, którzy uciekli przed chińskimi represjami za granicę, głównie 

do Indii i Nepalu, a potem tych, którzy przebywają w Europie. Im dalej są od Chin, 

tym łatwiej będzie im ujawniać całą prawdę i podać wszelkie szczegóły bez obawy 

przed represjami. 

Marek planował, że znaczną część dowodów opracuje w Indiach. Później poprzez 

Hiszpanię, gdzie czeka na niego kilku Tybetańczyków z dodatkowymi informacjami 

i dokumentami, dotrze do Londynu. Tam przy pomocy przyjaciół, którzy musieli 

wyemigrować z Tybetu, dokończy pisanie książki. W Wielkiej Brytanii miałby się też 

rozpocząć ostatni etap, czyli druk i wysyłka na kraje angielskojęzyczne końcowego 

efektu jego pracy.  

Marek zdawał sobie sprawę, że na każdym kroku będzie musiał się zmagać 

z różnymi trudnościami. Jeszcze nie wiedział, że chińscy agenci właśnie byli 

przygotowywani, by uniemożliwić mu wykonanie tego zadania. Później, gdy ich akcja 

była już znana i nie można było nic zmienić, wszyscy zastanawiali się, skąd 

Chińczycy mogli wiedzieć o tajnej misji Marka. 
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Polowanie z nagonką? 
 

To była ostatnia podróż Marka. Teraz szedł przez Nepal do Indii, gdzie w ciągu 

następnych kilku tygodni miał spisać zeznania świadków dotyczące różnych 

bezprawnych działań chińskich urzędników Ostatnio, gdy zbierał na terenie Tybetu 

materiały do książki, nagle zaczęli go poszukiwać liczni agenci. Teraz miał nadzieję, 

że w Indiach będzie mógł spokojnie znaleźć i spisać wiele zeznań potrzebnych do 

realizacji swojego zadania. 

Od dwóch dni szli dziesięcioosobową grupą z jednym przewodnikiem w kierunku 

granicy. To nie była typowa wyprawa. Marek czuł, że dzieje się coś niepokojącego –

na ich drodze zbyt szybko zjawiali się chińscy żołnierze, a na niebie wielokrotnie 

pojawiały się samoloty szpiegowskie. Ktoś ich namierzał i Marek zdawał sobie 

sprawę, że zagrożenie jest znacznie większe niż zazwyczaj. Mieli ze sobą ważne 

dokumenty, na dodatek wśród tej małej grupy były dwie osoby z rządu tybetańskiego. 

Wszystko wydawało się dość dziwne, bo wyprawa była przygotowywana w całkowitej 

tajemnicy i nikt nie wiedział, jakim szlakiem będą podążać. Kilka razy zmieniali trasę  

i próbowali przeczekać nadmierną aktywność Chińczyków ukryci w grotach, ale za 

każdym razem jakimś cudem znowu na nich trafiali. Oczywiście, w ostatniej chwili 

zawsze ich gubili, ale wróg stale deptał im po piętach. 

Od granicy dzieliły ich dwa lub trzy dni marszu, w zależności od pogody i trasy. Po 

rozmowie z drugim przewodnikiem Marek zdecydował, że przejdą przez jaskinię na 

inną stronę góry. Poza nim nikt z tej grupy nie wiedział, że są tam dwie połączone ze 

sobą groty. Przed wejściem do jaskini zebrał trochę drewna na ognisko. Kiedy weszli 

do pierwszej, drugi przewodnik spodziewał się, że wyjdą na zewnątrz na tej samej 

trasie, o ponad tysiąc metrów niżej, niż weszli. Marek jednak zorientował się, że ich 

grupa jest przez przeciwnika namierzana elektronicznie – to wszystko wyglądało 

raczej jak polowanie z nagonką niż tajna wyprawa, o której przeciwnik nic nie wie. 

Przeszli większą część trasy przez jaskinię i wtedy Marek zatrzymał całą grupę. 

Wyjaśnił, że jego zdaniem, komuś z grupy podrzucono nadajnik, przez który 

Chińczycy stale ich namierzają, gdy są na powierzchni. Wszyscy bez problemów 

zgodzili się na dokładne sprawdzenie odzieży i bagażu. Marek rozpalił ognisko, bo 

było bardzo zimno. Następnie zaczął od siebie przeszukiwać ubranie, a potem cały 

bagaż; po nim do sprawdzenia był drugi przewodnik. Po kolei sprawdzali wszystko  
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i wszystkich. W bagażu jednego z podróżnych znaleźli ukryty mały nadajnik. Był 

niewiele większy od kciuka i sprytnie wepchnięty w plecaku tak, że przy pakowaniu 

nie było go widać. Właściciel bagażu był wstrząśnięty – ktoś to zrobił pod jego 

nieobecność. Nie poprzestali jednak tylko na tym nadajniku. Marek stwierdził, że 

należy sprawdzić wszystkie bagaże do końca. Gdy wziął mały zapakowany prezent 

niesiony przez jednego z członków rządu, zawahał się przez moment, ale 

Tybetańczyk powiedział: 

– Otwórz to. Dostałem ten prezent dla Dalajlamy, ale po dotarciu mogę go na 

miejscu znowu ładnie zapakować. 

Wszyscy wiedzieli, że ich bezpieczeństwo jest w tej chwili najważniejsze. Po 

odwinięciu papieru zobaczyli okładkę starej książki, ale przy próbie jej otwarcia 

okazało się, że kartki są sklejone. Kiedy Marek pociągnął nieco mocniej, książka 

otworzyła się i zobaczyli w środku wyciętą dziurę, a w niej jakiś elektroniczny 

przedmiot większy od tego poprzedniego. 

– Miałem ten prezent zapakowany w moim bagażu już od kilku dni – wyjaśnił 

nieszczęsny posiadacz fałszywego prezentu. – Nie wiadomo, kto i kiedy mógł go 

podłożyć. 

Teraz już wszystko stało się jasne: była to dobrze przygotowana i zorganizowana 

akcja chińskich agentów. Po usunięciu nadajników mogli już dalej wędrować. 

Tymczasem Marek poprosił ich, aby jeszcze przez chwilę posiedzieli przy ognisku,  

a sam z drugim przewodnikiem poszedł dalej. Za kolejnym zakrętem znajdowała się 

duża grota, przez którą przepływał strumień, tworząc dość spore jeziorko. Dalej woda 

przepływała obok wielkiego kamienia wyglądającego jak stojące na jednym końcu 

jajko i spadała w dół, tworząc wodospad. Tą drogą zawsze schodzili w dół wzdłuż 

strumienia. 

– Jest tu tajne przejście, znane tylko trzem przewodnikom. Ty będziesz czwarty – 

powiedział do swojego towarzysza. – Zawsze staramy się, by nikt z ludzi 

podróżujących z nami nie wiedział, jak się je otwiera. Patrz – powiedział i podszedł 

do głazu w kształcie jajka na skraju jeziorka. 

Oparł się o niego i o dziwo głaz przechylił się mocno na bok. W tym momencie 

otworzyła się pod nim wielka dziura i woda z jeziorka zaczęła szybko wypływać. Po 
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prawie dwóch minutach, gdy poziom wody zdecydowanie opadł, po przeciwnej 

stronie ukazał się otwór w skale, przez który można było przejść do drugiej jaskini. 

– Jeżeli ktoś cię będzie ścigał, to możesz przepłynąć z jednej strony na drugą. Po 

obu stronach mam ukryte skrzynie z jedzeniem, piciem i ubraniami oraz trochę 

suchego drewna i coś na rozpałkę. Najważniejsze jest, aby nikt nie wiedział o tym 

przejściu. Teraz szybko ich przeprowadzimy, tak by nie mieli czasu się rozejrzeć, 

gdzie i którędy przechodzą. 

Przeprowadzali każdą osobę oddzielnie, starając się nie oświetlać zbytnio groty, 

a tylko trochę podłoże, i stale powtarzając, by patrzeć pod nogi. Gdy już wszyscy byli 

po drugiej stronie, Marek pokazał przewodnikowi jeszcze skrytkę ze skrzynią, 

a potem przesunął kamień z powrotem. Szybko przeszli na drugą stronę. Woda 

znowu zaczęła się gromadzić w jeziorku. Po kilku minutach nie było widać przejścia 

do drugiej jaskini. 

– A jak przejść z powrotem? – zapytał przewodnik. 

– Wtedy, niestety, musisz przepłynąć pod wodą. 

Przejście przez drugą jaskinię zajęło im ponad cztery godziny. Gdy ją opuszczali, na 

dworze panował już mrok. Ale o dziwo nie byli już na odkrytym terenie, tylko w lesie. 

Drzewa te rosły na stoku, który znajdował się zaledwie o godzinę drogi od najbliższej 

miejscowości w Nepalu. 

Zbieranie dowodów 
 

Po przybyciu do Nepalu Marek najpierw odwiedził Czcigodnego Mędrca, który nadal 

mieszkał w wysokich górach. Potem udał się do miasta Dharamsala, gdzie przebywa 

dużo Tybetańczyków. W sąsiedniej miejscowości McLeod Ganj znajduje się 

Centralny Rząd Tybetański – dzięki temu miał dostęp do wielu dokumentów. Gdy 

zebrał część materiałów, zaczął objeżdżać naocznych świadków wydarzeń oraz 

osoby, które mogły potwierdzić zebrane informacje. Chciał zdobyć jak najwięcej 

wywiadów z osobami będącymi w centrum wydarzeń, o których miał pisać. Niestety, 

okazało się, że liczba i aktywność agentów chińskich gwałtownie wzrosły. Utrudniali 

mu pracę na każdym kroku. Uznał więc, że łatwiej i szybciej będzie mu zebrać 
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informacje od ludzi, którzy opuścili Azję i nie są tak zagrożeni odwetem chińskich 

agentów. 

W związku z tym opracował nowy plan i po zebraniu adresów i telefonów do 

Tybetańczyków mieszkających w Europie, na których pomoc mógłby liczyć, pojechał 

do Bombaju. Kiedy tam dotarł, okazało się, że rodzina Amara ponad rok temu 

wyprowadziła się z tego domu, w którym był zaraz po przyjeździe do Indii. Niestety, 

nie mógł się z nimi ponownie spotkać. Nie miał czasu ani możliwości aby ich 

odnaleść. Z tego, co mówili ich sąsiedzi, cała rodzina wyprowadziła się do Pendżabu, 

ojczyzny sikhów. Marek jeździł po Bombaju i okolicy, poszukując Tybetańczyków, 

którzy mogliby mu pomóc w pisaniu książki. Jednocześnie uczył się korzystać  

z Internetu i laptopa. Było to dla niego coś nowego. Kiedy wyjeżdżał z Polski, Internet 

dopiero zaczynał się rozwijać. Teraz zaś stanowił potężne źródło informacji  

i zapewniał w miarę anonimową możliwość komunikowania się z ludźmi na całym 

świecie – oczywiście, oprócz Chin, gdzie cały Internet był pod kontrolą służb 

specjalnych. 

Udało mu się znaleźć w sieci firmę Roberta w Warszawie i dzięki poczcie 

internetowej nawiązał z nim kontakt. Nie mógł tą drogą zbyt wiele wyjaśniać, ale 

uzyskał bardzo cenną pomoc od przyjaciela: Robert przysłał mu zwykłą pocztą kartę 

płatniczą oraz podał dane konta internetowego założonego specjalnie dla niego. 

Przyjaciel wpłacał dla niego pieniądze w Warszawie, a Marek mógł opłacać kartą 

zakupy i wybierać gotówkę w bankomatach. Dzięki temu największy problem Marka, 

czyli kłopoty z funduszami na podróż, został rozwiązany. 

Pobyt w Bombaju uświadomił mu, że rana w sercu po śmierci żony nadal jest żywa. 

Przez lata spędzone w Tybecie po tej strasznej tragedii, jaką przeżył, stale wracały 

jakieś niemiłe wspomnienia. Nie miał depresji podobnej do tej po wypadku, ale nie 

potrafił rozmawiać z kobietami z Europy. Nawet ich widok powodował, że rana 

w sercu na nowo się otwierała, choć jeszcze tolerował miejscowe niewiasty 

odmienne od Europejek. Najbardziej obawiał się kobiet, które z wyglądu 

przypominały mu jego ukochaną Annę. On, który bez cienia strachu mógł walczyć 

z każdym przeciwnikiem, czuł się dziwnie niepewny w ich obecności. 

Pewnego dnia na przedmieściach miasta wszedł przez pomyłkę w boczną uliczkę. 

Gdy zorientował się, że musi zawrócić, nagle usłyszał rozdzierający krzyk kobiety. 
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Ruszył w tym kierunku i za rogiem natknął się na czterech mężczyzn wyglądających 

na Arabów, szarpiących się z młodą Hinduską. Próbowali ją zgwałcić, zrywali z niej 

ubranie. Dziewczyna bardzo dzielnie walczyła, kopiąc i gryząc przeciwników. 

Jednocześnie wołała o pomoc. Marek, widząc, co się dzieje, krzyknął: 

– Zostawcie ją! 

Jeden z nich odwrócił się i powiedział: 

– Spadaj stąd albo pożałujesz. 

– Marek doskoczył do niego i uderzył go pięścią tak, że przeciwnik się przewrócił. 

Wszyscy puścili dziewczynę i wyciągnęli noże. Dziewczyna w podartym ubraniu, cała 

poobijana, niepewnym krokiem szła przed siebie, nie bardzo wiedząc, co się wokół 

niej dzieje. 

– Usiądź na ławce i zaczekaj, aż z nimi skończę – powiedział Marek do niej.  

Teraz stało przed nim trzech mężczyzn z nożami w rękach. Po chwili czwarty 

napastnik podniósł się z ziemi i dołączył do nich. 

– Znasz ich? – spytał Marek, ponownie zwracając się do dziewczyny. 

Pokręciła przecząco głową. 

– Czego od niej chcecie?  

– Nie twoja sprawa – usłyszał w odpowiedzi. 

Ruszyli na niego równo, jakby na komendę. Widział, że nie jest to dla nich coś 

nowego, na pewno tak właśnie atakowali innych. Marek cofał się wolno, czekając na 

dogodny moment do ataku. Jego zachowanie potraktowali, jako próbę ucieczki. 

Dwóch z nich próbowało zajść go od tyłu – dzięki temu mógł najpierw zaatakować 

jednego, zanim inni dosięgną go nożami. Szybko doskoczył do napastnika po prawej 

stronie i oszołomił go mocnym ciosem. Następnie złapał go za rękę i gdy kolejny 

napastnik znalazł się tuż obok, pchnął go tym nożem. Potem szybko się cofnął razem 

z trzymanym mężczyzną i popchnął go na następnego – bandyta nadział się na nóż 

swojego kolegi i osunął na ziemię. W efekcie dwóch przeciwników leżało już na ulicy 

z ranami, obficie krwawiąc. Pozostali ponownie zaatakowali Marka. Po kilku unikach 
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następny przeciwnik dostał mocny cios w ramię i przez chwilę nie mógł ruszać prawą 

ręką. Wykorzystując sytuację, Marek skupił się na ostatnim przeciwniku. Najpierw 

zadał mu kilka lekkich ciosów w ręce i nogi, uważając, aby samemu nie zostać 

trafionym. Następnie złapał go za rękę i gwałtownym ruchem, mimo jego oporu, wbił 

mu nóż w klatkę piersiową, tuż obok mostka. Ostatni sprawny bandyta, widząc, co 

się dzieje, chciał doskoczyć do dziewczyny, aby wziąć ją jako zakładnika. Zanim 

jednak zdążył ją złapać, Marek wykonał salto i w powietrzu kopnął go w głowę z taką 

siłą, że zbir wylądował na ścianie domu i padł na ziemię bez śladów życia. To już był 

koniec walki. Marek podszedł do dziewczyny i zapytał: 

– Dlaczego oni na ciebie napadli? 

– Nie wiem. Ostatnio w okolicy wiele kobiet było gwałconych, a potem zabijanych. 

Nikt nie wiedział, kto to robi. Niestety, musimy żyć i pracować. Nie możemy siedzieć 

w domu tylko dlatego, że się boimy. Nie wiedziałam, że oni mogą napadać na ludzi 

na ulicy w biały dzień. 

Marek podszedł po kolei do każdego bandyty – żaden z nich nie żył. Wyjął im 

portfele, a z nich pieniądze, i wszystkie dał dziewczynie. Potem powiedział: 

– Wejdź do sklepu z ubraniami i kup sobie nowe rzeczy. Najlepiej takie same, żeby 

nikt po drodze nie pytał cię, co się stało. W domu możesz o tym powiedzieć tylko 

matce. Nikomu więcej nie przyznawaj się, że to na ciebie napadli i wiesz cokolwiek 

na ten temat. Wtedy unikniesz zemsty ich rodzin. 

– Oni nie są stąd. Chyba nie mają tu rodzin ani znajomych. 

– Tym lepiej dla ciebie, a teraz idź, musisz się jak najszybciej przebrać. 

Śmierć czterech bandytów przyspieszyła termin wyjazdu Marka z Indii. W planach 

miał jeszcze kilka spotkań w Bombaju, a następnie podróż samolotem do Rzymu, 

później do Wenecji i w kolejnym etapie do Barcelony. W każdym z tych miast miał już 

adresy do konkretnych świadków i był pewien, że uzyska od nich potrzebne 

informacje. Potem z Hiszpanii planował podróż do Londynu. Teraz jednak musiał 

przyspieszyć wyjazd, ale nie spodziewał się żadnych poważnych kłopotów w trakcie 

podróży. 
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Nie mógł przypuszczać, że jego plany szybko ulegną zmianie. Nie było żadnych 

sygnałów zwiastujących, że jego spokojna z pozoru podróż zmieni się w nieustające 

pasmo walk i ucieczek przed bezwzględnymi przeciwnikami. Nawet ktoś tak 

przewidujący i zaprawiony w walkach oraz spodziewający się zawsze wszystkiego 

niespodziewanego jak Marek nie mógł oczekiwać, że nagle pojawi się następny, 

wyjątkowo bezwzględny przeciwnik. Ktoś, kto będzie chciał go jak najszybciej zabić, 

wszelkimi sposobami, bez względu na koszty, a tuż za nowym wrogiem będą 

podążać chińscy agenci, nie mniej bezwzględni i także żądni jego krwi. 

Teraz musiał skrócić swój pobyt w Bombaju. Po krótkich przygotowaniach, gdy już 

wszystko było zapięte na ostatni guzik, kupił bilet do Rzymu. 

Li Ming Huang i jego grupa specjalna 
 

Marek nie przypuszczał nawet, że od kilku lat interesuje się nim specjalna grupa 

chińskich agentów. Li Ming Huang, który był ich szefem, zbierał na jego temat 

wszelkie dane. Ponieważ Marek różnił się od Tybetańczyków, dość łatwo można było 

się dowiedzieć, gdzie był i co robił. Na szczęście dla Marka, informacje te docierały 

do ścigających go agentów z pewnym opóźnieniem. Kilkakrotnie próbowali zastawić 

na niego pułapkę, ale bezskutecznie. To oni podłożyli podróżnym, z którymi Marek 

opuszczał Tybet, nadajniki, aby złapać ich po drodze i uniemożliwić mu dotarcie do 

Indii. Wiedzieli, że Markowi przydzielono jakieś tajne zadanie do wykonania. Mieli 

informacje, że zbiera dokumenty i dane o osobach poszkodowanych 

i prześladowanych przez władze chińskie. W ostatnich dniach wzrosło 

zaniepokojenie przełożonych Li Ming Huanga aktywnością Marka, dlatego też grupa 

specjalna dostała dodatkowe fundusze i kilku nowych ludzi do pomocy. Kiedy 

wydawało się, że go wreszcie złapią w Bombaju, pewnego dnia zniknął bez śladu. 
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Powrót do Europy 

Stella Fernandez 
 

Stella skończyła w środę w Agrze zdjęcia do reklamy dla firmy kosmetycznej. Miała 

jeszcze kilka dni do rozpoczęcia pracy na planie filmowym w Hiszpanii i postanowiła 

zostać do niedzieli w Bombaju. Jej koleżanki wyjechały od razu do Hiszpanii. 

Umówiła się z Mariettą, że jak będzie się działo coś ważnego, to do niej zadzwoni. 

Sama obiecała odezwać się zaraz po powrocie do Europy. W drodze powrotnej miała 

zaplanowany krótki pobyt w Rzymie. Marietta była jej najbliższą koleżanką z ekipy 

filmowej. Ze względu na problemy zdrowotne nie mogła przyjechać do Indii. 

Stella na lotnisko dotarła tuż przed zamknięciem bramki i kiedy wchodziła do 

samolotu, była ostatnim pasażerem. Była trochę poirytowana zbyt długim 

oczekiwaniem na taksówkę, a potem niespodziewanymi korkami po drodze,  

w rezultacie musiała biegiem pokonać prawie całą drogę na lotnisku. Kiedy wsiadła 

do samolotu, miała nadzieję, że to będzie koniec jej przygód na ten dzień. Idąc 

między rzędami siedzeń, zobaczyła bardzo przystojnego mężczyznę siedzącego  

z laptopem na kolanach. Nie wiadomo czemu nie mogła od niego oderwać wzroku. 

Właśnie coś pisał i gdy była kilka kroków przed nim, jakby wiedziony intuicją, że na 

niego patrzy, podniósł głowę. Najpierw zauważyła jego zdziwienie na jej widok, które 

po chwili zmieniło się w zachwyt. Równocześnie spostrzegła, jak jego źrenice 

rozszerzyły się, tak jakby zobaczył coś wspaniałego czy też niezwykłego przed sobą. 

Przez moment jak błyskawica przeleciała jej przez głowę myśl, że handlarze 
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diamentów patrzą w oczy kupców. Reakcja źrenic na wspaniałe diamenty jest nie do 

ukrycia. To jest najlepszy sprawdzian, jakie wrażenie robią na potencjalnym 

nabywcy. Miała dwadzieścia siedem lat i od dawna nie peszyła się pod natarczywymi 

spojrzeniami mężczyzn. Była przyzwyczajona do częstych zachwytów nad jej urodą  

i zaczepek. Teraz jednak te jego oczy i to spojrzenie było zupełnie inne. Minęła go, 

udając, że nie widzi wrażenia, jakie na nim wywarła. Po chwili okazało się, że zaszła 

za daleko, i stewardessa zaprowadziła ją na jej miejsce. 

Marek siedział już w samolocie do Rzymu i powoli dopisywał kolejne pomysły do 

planu swojej książki, gdy nagle, podniósłszy na chwilę wzrok, zobaczył przepiękną 

dziewczynę, a raczej kobietę idącą między rzędami siedzeń. Nie mógł od niej 

oderwać wzroku. Widział jej przepiękne oczy i aurę, jaka ją otaczała. Po chwili 

piękność go minęła, a on zamiast pisać coś, co przed chwilą zaczął, siedział 

oszołomiony jej widokiem, jak zahipnotyzowany. Zamknął oczy, aby łatwiej 

odtworzyć każdy szczegół jej ubioru i urody w wyobraźni. Siedział tak, nie chcąc 

stracić jej obrazu, i rozkoszował się nim. Nagle ktoś dotknął jego ramienia i usłyszał 

głos stewardessy: 

– Czy mógłby nam pan pomóc? 

Zerwał się z miejsca i znowu ją zobaczył. Miała chyba zbyt duży bagaż i nie było 

dość miejsca, aby go włożyć do schowka. Oszołomiony jej urodą i bliskością, bez 

zastanowienia podniósł jej walizkę jedną ręką, a drugą wyjął swój bagaż, aby zrobić 

miejsce. Wtedy zorientował się, że musi coś jeszcze przesunąć i dopiero przy 

pomocy stewardessy ułożył wszystko jak należy. Spojrzał na nią i nie wiedział, co ma 

zrobić, zaskoczony tym, że będzie siedziała obok niego. Zapytał tylko: 

– Czy nie wolałaby pani siedzieć przy oknie? 

– Nie, dziękuję – odpowiedziała i uśmiechnęła się promiennie. 

Marek usiadł na swoim miejscu i przez dłuższą chwilę nie był w stanie zebrać myśli. 

Do rzeczywistości przywróciła do stewardessa, która kazała mu wyłączyć laptopa 

i zapiąć pas. Podczas startu starał się nie patrzeć na siedzącą obok kobietę. Jej 

wygląd i jego reakcja na nią bardzo go zaskoczyły. Od wypadku starał się nie myśleć 

o kobietach. Prawdę mówiąc, od tamtego lata nie widział tak pięknej dziewczyny. Nie 

chciał nawiązywać żadnej znajomości. Nie mógł sobie pozwolić na żadne romanse 
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czy zauroczenie – miał przed sobą zadanie do wykonania, jasno wytyczony cel, który 

był teraz najważniejszy. Po chwili pomyślał, że aby książka nie była nudna, powinna 

być w niej wartka akcja i wątek miłosny. Jego bohater, który podróżuje do Europy, 

tak trochę podobnie do niego, może poznać przepiękną kobietę i zakochać się ze 

wzajemnością. Potem mogą razem podróżować, zbierać materiały i pisać książkę, 

zwłaszcza że do opisywania faktów, gromadzenia dokumentów i zeznań świadków 

wydarzeń jedna osoba to za mało. Same suche fakty też nie będą dla wielu osób 

zachętą do czytania jego książki. 

Tak więc Marek po dłuższej chwili znowu zabrał się do pisania. Kilka razy przez 

chwilę patrzył na siedzącą obok ślicznotkę. Starał się opisać ją dość dokładnie ale 

skupił się głównie na jej wspaniałej aurze, uroku osobistym i wrażeniu, jakie na nim 

wywarła. Na razie tworzył tekst w oderwanych od siebie kawałkach, nie bardzo 

wiedząc, jak je potem poskłada. W pewnej chwili poczuł, że musi iść do toalety. 

Przymknął laptopa, przeprosił siedzącą obok kobietę i powędrował na koniec 

samolotu. Idąc, pomyślał, że nadal ślicznotka robi na nim niesamowite wrażenie. Po 

powrocie okazało się, że nieznajoma czyta napisany przez niego przed chwilą tekst. 

Chrząknął, zerwała się wystraszona i zaczęła przepraszać. 

– To moja wina– powiedział Marek – nie powinienem zostawiać otwartego laptopa. 

Po chwili ślicznotka zreflektowała się, że sprawa nie jest tak jednoznaczna. Po 

krótkim zawahaniu przeszła do ataku: 

– Dlaczego pan o mnie pisze? – zapytała. 

– O pani? – zdziwił się Marek. 

– A o kim? Przecież tu chyba mnie pan opisał – odpowiedziała i przez moment sama 

zwątpiła w to, co mówi, bo opis był przepiękny. Nigdy nie myślała, że ktoś może ją 

tak pięknie opisać. 

– Ale ja pani nie znam – odpowiedział Marek. – Piszę książkę i potrzebuję 

dodatkowej postaci, która podróżowałaby z moim bohaterem. Sam spędziłem ponad 

dziesięć lat w klasztorze, z dala od cywilizacji. Dlatego jak zobaczyłem tak piękną 

kobietę, chciałem ją opisać, aby mieć dodatkową postać do mojej książki. To jest 

tylko opis. Nie ma tu żadnych pani danych i nikt nie będzie wiedział, o kogo chodzi. 
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Po tym wyjaśnieniu uśmiechnął się do niej. Ponieważ nic nie odpowiedziała, dodał: 

– Jeżeli pani chce, abym coś zmienił, to proszę nanieść poprawki. 

Wykonał gest, jakby chciał jej dać laptopa do pisania. 

– Nie, dziękuję – odpowiedziała. – Przepraszam, to wszystko jest takie dziwne. To 

jest naprawdę przepiękny opis i chyba znacznie piękniejszy niż ja wyglądam  

w rzeczywistości. 

– Proszę mi wybaczyć. Jestem początkującym pisarzem i nie miałem pomysłu na 

towarzyszkę podróży dla mojego bohatera. Dopiero pani widok pozwolił mi ją sobie 

wyobrazić i opisać.  

Marek czuł, że się powtarza, ale nie wiedział, co jeszcze może powiedzieć na swoje 

usprawiedliwienie. 

– Tak pan podrywa kobiety? – zapytała, jeszcze trochę poirytowana. 

Roześmiał się, a potem odpowiedział poważnie: 

– Jest pani jedyną osobą, która widziała ten tekst, i nie pisałem go dla pani. 

Chciałbym się przedstawić, skoro już rozmawiamy – dodał. 

– Stella Fernandez – powiedziała, podając mu rękę. 

– Robert Hudson – odpowiedział, podając nazwisko, jakie miał w paszporcie. Jego 

polski paszport i tak był już nieważny, a nie chciał, aby nieznajoma zbyt dużo o nim 

wiedziała. – Mów mi Bob – zaproponował. 

– Możesz mi mówić Stella. 

– To pseudonim artystyczny czy prawdziwe imię?  

– Raczej to drugie. Nie wiesz, kim jestem? – spytała. 

– Nie, ale chyba artystką lub aktorką, jak się mogę domyślać. 

– Aktorką, ale początkującą i chyba niezbyt dobrą. Nie mam ambicji, żeby zostać 

wielką gwiazdą. Skończyłam studia i pracowałam w biurze rachunkowym przez 
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ponad sześć miesięcy. Pewnego dnia ktoś zaproponował mi pracę w filmie. 

Zgodziłam się i jak na razie dużo więcej zarabiam. 

Zamilkła i sama się zdziwiła, że tyle na raz powiedziała o sobie obcemu mężczyźnie. 

– Rozumiem, ze wzięłaś mnie za jakiegoś pismaka lub agenta – odpowiedział ze 

śmiechem Marek. 

Przez następną godzinę rozmawiali, jakby się znali od dawna. 

– Czy po tak długim pobycie w klasztorze nabyłeś jakichś specjalnych umiejętności, 

jak przepowiadanie przyszłości lub coś podobnego? 

– Niestety, nie – odpowiedział – ale potrafię czasem zobaczyć przeszłość innych 

ludzi. 

Wziął jej rękę w swoje dłonie i po chwili powiedział: 

 – Twoja matka zmarła bardzo dawno temu. Mimo wszystko miałaś jednak dobre 

dzieciństwo dzięki ludziom, którzy zastąpili twoich rodziców. 

Potem zamilkł, jakby się zastanawiał: 

– Co do twojego ojca, to myślę, że nadal żyje. 

Spojrzała na niego zaskoczona. 

– Z tego, co wiem, rodzice przyjechali ze mną ze Stanów Zjednoczonych do 

Meksyku. Ojciec chyba zginął w wypadku, a mama po kilku latach zmarła na 

nowotwór. Zostałam sama ze starszym małżeństwem, które mnie adoptowało. Mama 

przed śmiercią wszystko załatwiła – oni nie mieli dzieci, więc ja byłam dla nich córką. 

Mam ich nazwisko. Do dzisiaj traktuję ich jak rodziców. 

Porwanie 
 

W tym momencie trzech mężczyzn siłą wdarło się do kabiny pilotów, a trzech 

następnych z pistoletami w rękach i nożami biegało po korytarzu, krzycząc, że 

samolot teraz jest pod ich kontrolą i nie wolno nikomu wstawać z miejsca. Po chwili 

usłyszeli głos w głośnikach, wzywający wszystkich do zachowania spokoju. Abdul 
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Mohammad Mahmood – jak się przedstawił dowódca porywaczy – obiecał, że 

nikomu nic się nie stanie, jak będą wykonywać jego rozkazy. Dodał jeszcze, że teraz 

samolot leci na jego polecenie do Somalii. 

Słysząc to, Marek spokojnie wyciągnął z torby kilka długopisów, takich zwykłych, 

przezroczystych, i zapytał Stellę, czy też ma takie lub podobne. Znalazła dwa 

w swojej torebce. 

– Siedź cicho i nic nie rób poza tym, co będą robić inni. Staraj się nie patrzeć na 

porywaczy. 

Następnie wstał i poszedł w kierunku toalety. Z tyłu samolotu stało dwóch porywaczy. 

Jeden z nich był młodym chłopcem, drugi wyglądał na znacznie starszego 

i bezwzględnego typa. Starszy zaprotestował, że nikomu nie wolno wstawać 

i chodzić po samolocie. Marek podszedł do niego i powiedział: 

– Muszę teraz, natychmiast, wejść do toalety. Możesz wejść ze mną – dodał – lub 

stać w drzwiach, nie potrzebuję się zamykać. 

Porywacz, przepuszczając go, popełnił błąd – Marek podszedł do drzwi od toalety i je 

otworzył, a gdy starszy z porywaczy stanął za nim, odwrócił się i jednym ruchem wbił 

mu długopis między żebra, prosto w serce. Potem błyskawicznie doskoczył do 

stojącego obok, zaskoczonego takim obrotem sytuacji, młodego porywacza i ogłuszył 

go jednym ciosem. Następnie złapał go za ubranie i wrzucił do toalety. Przerażonym 

stewardessom siedzącym z tyłu szybko wyjaśnił, o co chodzi. Po chwili dały mu 

sznurek, którym związał chłopaka. Drugiego martwego porywacza także wepchnął 

do toalety. Potem przywołał kilka osób z ostatnich rzędów, spokojnie wyjaśnił im, 

o co chodzi, i zaczęło się przedstawienie: stewardessy na przemian krzyczały, 

a pozostałe osoby stały ciasno obok siebie i robiły tłok. Dla osób, które były dalej i nic 

nie mogły zobaczyć, Marek przekazał wiadomość, że dwaj porywacze gwałcą jakąś 

hinduską dziewczynę, to znaczy jeden ją gwałci, a drugi trzyma broń, aby rodzina jej 

nie pomogła. Ta wiadomość wywołała oburzenie i gniew wśród większości 

podróżnych, którzy byli Hindusami. 

– Powiedzieli, że nikt nie doleci żywy do lotniska. Wszyscy mają zginąć – Marek 

przekazał następną wiadomość. 
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Wzburzenie wśród pasażerów szybko narastało. Coraz więcej osób wstawało 

z miejsc, wiele z nich krzyczało, a niektórzy starali się przedostać na tył samolotu, 

żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Trzeci z porywaczy, który był w kabinie, zaczął 

przepychać się na koniec samolotu przez stojących w przejściu pasażerów, aby 

zaprowadzić porządek. Krzycząc na ludzi, że mają usiąść i popychając ich, powoli 

posuwał się naprzód. W pewnej chwili zamilkł i zanim osunął się na podłogę  

z długopisem w sercu, Marek szybko wepchnął go między siedzenia, aby nie był 

widoczny dla pozostałych porywaczy. 

Jedna ze stewardess zadzwoniła do kabiny pilotów z krzykiem i płaczem, prosząc 

o pomoc. Z jej słów wynikało, że porywacze w tyle samolotu gwałcą dziewczyny. 

Powiedzieli, że wszyscy zginą, a oni chcą się jeszcze zabawić przed śmiercią. Część 

pasażerów chciała je ratować, ale oni są uzbrojeni i grożą śmiercią każdemu, kto 

podejdzie bliżej. Dowódca terrorystów najpierw próbował się skontaktować z innymi 

członkami grupy przez radiotelefon, a gdy to okazało się niemożliwe, wysłał dwóch 

ludzi, żeby sprawdzili, co się dzieje. Sam tylko na chwilę wystawił głowę z kabiny 

pilotów i zobaczył zrozpaczonych i zdenerwowanych podróżnych. Wielu stało w tyle 

samolotu i wzburzonych krzyczało coś lub przeklinało. Z tej odległości mógł jedynie 

zobaczyć nieopisany rozgardiasz. Wysłani dwaj terroryści próbowali zaprowadzić 

porządek, ale przepychanie się przez rozwścieczonych pasażerów nie było łatwe. 

Krzykiem i biciem zmuszali kolejnych ludzi do siadania na wolnych miejscach, aby 

mogli przejść i zapanować nad wszystkimi. Marek spokojnie przepuścił obu, siedząc 

i udając, że się modli. Gdy go obaj minęli, wstał i ostatniemu wbił długopis tuż pod 

potylicę, prosto w rdzeń kręgowy. Następnie wrzucił go między siedzenia i czekał na 

odpowiedni moment, kiedy będzie mógł unieszkodliwić drugiego porywacza. Po kilku 

minutach pozostał tylko jeden porywacz, Abdul Mohammad Mahmood, który był 

w kabinie pilotów. Należało go stamtąd jakoś wyciągnąć. Marek wezwał wszystkich 

pasażerów, aby brali swój bagaż i przygotowali się do wysiadania. Przerażeni ludzie 

zaczęli wyciągać swoje rzeczy, robiąc niesamowite zamieszanie i tłok na korytarzu. 

Na prośbę Marka stewardessa dzwoniła już do kabiny pilotów, informując, że 

wszyscy panikują i szykują się do wysiadania. Właśnie biorą bagaże i chcą otwierać 

drzwi. Wściekły Abdul, nie mogąc skontaktować się z pozostałymi porywaczami, 

wyszedł z kabiny pilotów i oniemiał. Prawie wszyscy pasażerowie stali z bagażami 

w rękach, gotowi do wyjścia na wysokości ponad dziesięciu tysięcy metrów nad 
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ziemią. Wielu pasażerów głośno się modliło, inni śpiewali jakieś pieśni lub wołali coś 

do swoich bliskich, próbując przekrzyczeć harmider, jaki panował w samolocie. Nie 

mając innego wyjścia, Abdul sam zaczął zaprowadzać porządek na pokładzie. 

Grożąc bagnetem w jednej ręce i krótkim karabinkiem w drugiej, krzycząc i kopiąc po 

kolei każdego, kto jeszcze nie usiadł, próbował opanować tłum przerażonych 

podróżnych. Stopniowo posuwał się do przodu, zmuszając ludzi do siadania 

i zabierania bagażu z przejścia na siedzenia. Chciał mieć wolną podłogę, by jego 

ludzie mogli szybko przemieszczać się i aby on sam mógł jak najszybciej wrócić do 

kabiny pilotów. Z tyłu samolotu dochodziły jakieś straszne krzyki kobiet. Domyślał 

się, że to tam jego ludzie gwałcą te kobiety, o których mówiła stewardessa. Miał 

nadzieję, że zaraz do nich dotrze i ich zdyscyplinuje. Niektórzy podróżni siadali, 

zostawiając bagaże na środku. Wściekły Abdul nie mógł sam ich zbierać, a ludzie 

niechętnie brali bagaże z podłogi na siedzenia. Część musiała trzymać je na 

kolanach, aby nie blokować przejścia. Gdy dotarł do Marka, okazało się, że akurat 

tutaj jest więcej bagaży, do tego poplątanych. Krzycząc i wymachując pistoletem, 

kazał Markowi podnosić je z podłogi, ale by szybciej zaprowadzić ład w samolocie, 

sam się schylił i złapał jeden z nich. To był ten błąd, na który czekał Marek. Gdy 

terrorysta zdjął rękę ze spustu karabinka, Marek szybkim ruchem wbił mu w szyję 

długopis. Potem błyskawicznie wyciągnął mu zza pasa nóż i wepchnął go prosto  

w serce porywacza. 

W samolocie zapanowała cisza. Wszyscy wracali na swoje miejsca i zbierali 

z podłogi bagaże. Tylko w rzędach, gdzie leżeli zabici porywacze, nikt nie siadał. 

Marek przyniósł pistolet i razem ze Stellą przeszli do innego rzędu. Nie wiedziała 

dlaczego, ale po chwili wszystko się wyjaśniło. 

– Nie udało wam się to porwanie – powiedział Marek do mężczyzny, który siedział 

przed nimi. 

Ten nic nie odrzekł, tylko wstał, wyciągnął pistolet i chciał zastrzelić pasażera 

siedzącego dwa rzędy dalej, po drugiej stronie przejścia, który wyglądał na kogoś 

ważnego i bogatego, a do tego miał minę nadętego ważniaka. Marek, nie czekając, 

aż mężczyzna strzeli, wbił mu długopis, tak jak jednemu z poprzednich terrorystów, 

tuż pod potylicę. Nie trzeba już było nic robić – mężczyzna padł na podłogę jak 
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rażony piorunem. Następnie Marek usiadł na jego miejscu i powiedział do kobiety, 

która siedziała obok: 

– Twój syn żyje. Jest z tyłu związany, ale nie zrobił nic złego. Możesz go jeszcze 

uratować. Wiem, że masz przy sobie bombę. Jak dolecimy, to moi przyjaciele 

załatwią dla ciebie i twojego syna wyjazd do Wielkiej Brytanii. Będziesz mogła tam 

pracować, a on chodzić do szkoły. Jeszcze nie jest za późno. 

– Jaką mam szansę, że tam dotrzemy, a nie pójdziemy do więzienia? 

– Ja was wyprowadzę z lotniska, masz moje słowo. Moi przyjaciele załatwią dla was 

podróż do Wielkiej Brytanii i pracę dla ciebie. Pomożemy wam. 

– A co z nim? – zapytała, wskazując głową w kierunku, gdzie cały czas siedział ten 

nadęty ważniak w towarzystwie czterech oprychów wyglądających na jego 

ochroniarzy. 

– O niego się nie martw, niedługo umrze, ale ty nie musisz zabijać nas wszystkich. 

Zgodziła się. Marek poszedł do toalety po chłopaka i po chwili przyprowadził go do 

matki. A kiedy kobieta zajęła się ukochanym synem, sam podszedł do ważniaka 

i powiedział: 

– Chciałbym z tobą porozmawiać. 

Jednocześnie złapał za klapy marynarki jednego z jego ochroniarzy, pokazując mu, 

że ma wstać i zrobić miejsce dla gościa. 

– To ciebie chcieli zabić – bardziej stwierdził niż zapytał Marek, gdy już usiadł. 

– Ja mam swoją ochronę – odparł ważniak. 

– Nie interesuje mnie, kim jesteś i gdzie lecisz. Wykonałem robotę za te twoje 

nierozgarnięte psy i należy mi się coś w zamian – rzekł stanowczo Marek. 

Jeden z ochroniarzy, słysząc te słowa, wyciągnął broń. Marek błyskawicznie wyrwał 

mu ją z ręki i powiedział: 

– Jeszcze raz, a będziesz martwy. A teraz idź z kolegą – wskazał na tego, który mu 

ustąpił miejsca – i przynieście mi wszystkie długopisy, które zostawiłem w tych 
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dupkach – mówiąc to, podał mu papierową torebkę wyjętą z kieszeni siedzenia przed 

nim. 

– Czego oczekujesz? – niedbale spytał ważniak. 

– Zadzwonisz na lotnisko i powiesz, że twoi ludzie zabili wszystkich porywaczy. 

Niech nie robią zamieszania, samolot ma wylądować na lotnisku normalnie. Mają 

wypuścić wszystkich pasażerów, tak jakby nic się nie stało. Ty i twoi ludzie 

zostaniecie w samolocie z zabitymi. Powiedz, że sami wszystko wyjaśnicie, bo nie 

chcesz prasy, telewizji i całej afery z zamachem na ciebie. 

– A jak się nie zgodzę? – zapytał ważniak. 

– Pamiętaj, że uratowałem ci życie – odpowiedział Marek. 

Potem nachylił się do ważniaka i dodał szeptem, prosto do ucha rozmówcy: 

– Myślałem, że chcesz jeszcze trochę pożyć – tonem niepozostawiającym 

wątpliwości, co mógłby zrobić. 

– Zgoda – odpowiedział po chwili ważniak jakby już nieco mniej nadęty i wyjął telefon 

z kieszeni. 

Marek wrócił do Stelli, kobiety z bombą i jej syna. 

– Mam na imię Fatima – powiedziała. – Mój kuzyn, ten, co tu leży, kazał mi lecieć 

z nimi i zabrał także mojego syna. 

– Jakim cudem weszliście z bronią i bombą do samolotu? 

– To ten tam – wskazała ruchem głowy – załatwił wyłączenie bramek, aby jego ludzie 

mogli wejść uzbrojeni do samolotu, i my o tym wiedzieliśmy. Mieliśmy go dostarczyć 

żywego do sądu, a gdyby się to okazało niemożliwe, zabić w samolocie. Bomba to 

była ostateczność, ale teraz nie chcę tutaj ginąć z synem. 
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Włochy 

Rzym 
 

Nadęty pasażer, z którym rozmawiał Marek, musiał być kimś naprawdę ważnym, bo 

po jego telefonie samolot normalnie wylądował na lotnisku, bez wojska i policji. 

Wysiedli tak, jakby nic się nie stało. Niestety, po przejściu przez odprawę okazało 

się, że karabinierzy chcą ich odizolować od innych pasażerów. Niedoszła 

samobójczyni za namową Marka zostawiła pas z ładunkami wybuchowymi  

w samolocie. Teraz musieli bezpiecznie wyjść z lotniska. Szli razem: Marek, Stella, 

Fatima i jej syn. Kiedy okazało się, że wyjścia są już zablokowane przez 

karabinierów, Marek przepchnął ich szybko do innej grupy podróżnych stojących 

obok. Po chwili zaczął krzyczeć, że są tu terroryści z bombami i wszyscy mają 

uciekać na zewnątrz – powtarzał tę wiadomość w kilku językach po kolei. Wybuchła 

panika. Każdy, kto mógł, biegł jak najszybciej do wyjścia. Karabinierzy nie byli  

w stanie zatrzymać spanikowanych ludzi. 

Po kilku chwilach byli już na zewnątrz budynku. Marek zadzwonił z komórki po 

przyjaciół i gdy podjechał po niego samochód, wepchnął do środka Fatimę z synem, 

a sam ze Stellą udał się w drugą stronę. Potem zadzwonił do kogoś, aby wyjaśnić, 

o co chodzi i jak mają pomóc tym ludziom. 

W tym momencie Marek najchętniej by zniknął. Niestety, nadal miał w samolocie 

swój bagaż główny, a w nim dużo cennych książek. 

– Masz walizkę w samolocie? – zapytał Stellę. 
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– Nie. Miałam za dużo bagażu i wszystko poza tym, co mam tutaj, dałam do 

przewiezienia ekipie, z którą nagrywaliśmy reklamówki. 

To była bardzo dobra wiadomość, bo Stella bez specjalnych problemów będzie 

mogła później odebrać z lotniska jego bagaż. Z tego też powodu nie mógł jej teraz 

zostawić. Obawiał się trochę swoich uczuć i komplikacji w podróży z jej powodu, ale 

teraz była mu potrzebna. 

– Co teraz zamierzasz? – spytała Stella.  

– Spędzić jeden z najpiękniejszych dni w Rzymie – odpowiedział z uśmiechem. 

– Mam zarezerwowany hotel niedaleko stąd – powiedziała. 

Pojechali tam taksówką. 

– Nie możemy tu być zbyt długo. Pewnie przyjadą tutaj karabinierzy albo policja, aby 

cię przesłuchać. Myślę, że będą szukać wszystkich podróżnych z tego samolotu. 

– Ukrywasz się przed policją? – spytała. 

– Nie, ale nie chcę mieć kłopotów. Myślę tylko, że powinienem spróbować odzyskać 

mój bagaż z lotniska. 

– Chcesz tam wrócić? 

– To jest na pewno bardzo ryzykowne, ale nie mam dużego wyboru – odpowiedział. 

Po chwili namysłu dodał: 

– Jest inna możliwość: żebyś to ty odebrała moją walizkę. 

– Masz tam coś cennego? 

– Tylko książki i trochę papierów, ale dla mnie są one teraz bardzo ważne. 

Potrzebuję je do pisania mojej powieści. 

– Jaki masz plan? 

– Naklejkę z numerem bagażu przekleimy z mojego biletu na twój i odbierzesz na 

lotnisku moją walizkę. Łatwo ją rozpoznasz, bo jest bardzo charakterystyczna. Nie 
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ma na niej żadnego nazwiska. W razie pytań powiesz, że wieziesz te książki dla 

znajomego, który interesuje się kulturą i życiem w Tybecie. 

Stella weszła do hotelu tylko na chwilę, aby potwierdzić rezerwację i zostawić bagaż. 

Zaraz potem poszli do restauracji coś zjeść. Po jedzeniu udali się na spacer, a po 

spacerze jeszcze na lody. Dwie godziny później Stella wróciła na lotnisko po walizkę 

Marka. Tak jak się spodziewali, bagaże były na taśmie.  

Z powodu dużego zamieszania nikt nie pomyślał, że najłatwiej byłoby zatrzymać 

wszystkich podróżnych, zabezpieczając ich rzeczy, które były w luku bagażowym. 

Poprosiła mężczyznę przy taśmie o włożenie walizki na wózek i dojechała z nim do 

postoju taksówek. 

Gdy przywiozła bagaż do hotelu, Marek był zachwycony. Zadzwonił do znajomego, 

który zjawił się po kilku minutach i zabrał walizkę do siebie. Teraz mogli znowu 

spokojnie wyjść z hotelu. Najpierw weszli do kawiarni na herbatę, a później wybrali 

się na romantyczną przejażdżkę dorożką ulicami miasta. Świetnie im się rozmawiało. 

Stella czuła się przy Marku tak, jakby znali się od lat. Spędzili razem cudowne 

popołudnie i wieczór w Rzymie. A o dwudziestej wsiedli na mały spacerowy statek  

i podziwiali miasto, płynąc kanałami i Tybrem przy wspaniałej kolacji (jak zapewniał 

kelner, zrobionej według starych rzymskich przepisów). Dzięki przepięknej 

romantycznej scenerii, Stella zapomniała o całym świecie i o tym, co wydarzyło się  

w samolocie. 

Na koniec wspólnego wieczoru Marek wypytał Stellę, co zamierza robić i gdzie 

będzie w najbliższych dniach. Obiecał, że spotkają się najszybciej, jak to będzie 

możliwe, ale do hotelu już jej nie odprowadził. Wsadził ją w taksówkę, a przy 

rozstaniu mocno pocałował w usta. Chciała jeszcze, ale było już na to za późno. 

Rozanielona wysiadła przed hotelem z taksówki. Po chwili, okazało się, że w holu 

czeka na nią policja. 

Przed rozstaniem Marek jej powiedział: 

– Jeśli będą cię wypytywać, gdzie tak długo byłaś, to możesz im powiedzieć 

cokolwiek, tylko nie mów, że byłaś ze mną. Mnie będą szukać dopiero wtedy, gdy 

dowiedzą się, że to ja załatwiłem porywaczy. 
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– Zawsze używasz do tego celu długopisów? – zapytała żartem. 

Roześmiał się: 

– Pierwszy raz. Będą szukać kogoś, kto zabija nożem albo jakimś szpikulcem, bo 

chyba nikt nie robi tego długopisami. 

– A dlaczego ty potrzebowałeś do tego długopisów? 

– Bo nie miałem innej broni. Jakbym ich nie miał, to inaczej bym sobie z nimi 

poradził. 

Policjanci upierali się, że Stella musi jechać z nimi na przesłuchanie. Wściekła się. 

Było już po jedenastej. Chciała jeszcze zachować ten romantyczny nastrój i obrazy 

wspaniałych, wspólnie spędzonych chwil, a tu kilku durnych policjantów chce ją 

przesłuchiwać po nocy. 

– Nie jestem przestępcą. Każdy może lecieć samolotem i nie jest to aż tak ważne, 

żeby przeszkadzać mi w odpoczynku po podróży. Jest noc i nie będę z nikim już 

dzisiaj rozmawiać. 

Po dłuższej dyskusji zgodziła się sama przyjechać do nich rano na przesłuchanie. 

Prawdę mówiąc, była ciekawa, co też do jutra będą wiedzieli o wydarzeniach 

w samolocie. 

Kiedy wróciła do pokoju, była całkiem wykończona. Z tego wszystkiego zapomniała 

włączyć telefon komórkowy po wyjściu z samolotu. Nadal więc nie wiedziała, że jej 

plany na najbliższe dni już jutro ulegną zmianie. 

Obudziła się dość późno i kiedy zadzwonił telefon hotelowy, była jeszcze zaspana. 

Dzwoniła Marietta. Nie wiedziała wszystkiego, ale producent Walter Schroeder 

musiał pilnie wyjechać. Podobno był jakiś wypadek w jego rodzinie i chyba na razie 

nie będą nic kręcić. Więcej będzie wiedziała wieczorem, ale chciała sprawdzić, czy 

u niej wszystko w porządku, bo się nie odezwała wczoraj po przylocie, a jej komórka 

jest wyłączona. Stella bąknęła, że zapomniała włączyć ją po podróży, i napomknęła 

o zmęczeniu. 

Miała być tylko jeden dzień w Rzymie, a następnie lecieć do Hiszpanii, ale teraz jej 

plany mogły się zmienić. Po włączeniu komórki dostała SMS-a, że ma trzy dni 
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wolnego, podobnie jak cały zespół. Tak naprawdę nikt nie wiedział, co się stało. 

Stella nie martwiła się za bardzo sytuacją firmy. Miała skończone studia i swój 

zawód. Pracę w filmie traktowała jako ciekawą przygodę, a nie drogę do kariery. 

W trakcie studiów dorabiała jako modelka i wiedziała, że te obydwa z pozoru pięknie 

wyglądające i wspaniałe zawody to ciężka praca, obarczona dużym ryzykiem nagłej 

utraty zarobków i bezrobociem. 

Teraz myślała tylko o nowo poznanym mężczyźnie. Gdzie on jest? Jak to możliwe, 

że aż tak ją zauroczył? Kiedy i gdzie go spotka? A może już go nie spotka? Czy on 

jest zawodowym zabójcą? Zabił kilku ludzi, a potem był taki radosny i uroczy, jakby 

nic się nie stało. Zresztą, ona też tak się zachowywała, jakby była na randce 

z ukochanym. Nawet przez chwilę nie pomyślała, że on zabijał innych, jakby to było 

dla niego coś zwyczajnego. Fakt – uratował życie ponad dwustu ludzi. Z drugiej 

strony, wiedział, gdzie i jak wbić długopis, aby zabić natychmiast człowieka. 

Powiedział jej, że jest lekarzem, więc to by coś wyjaśniało, ale nie słyszała, żeby 

lekarze mieli taką łatwość zabijania. Przez chwilę pomyślała, że aby kogoś tak zabić 

jednym ruchem i do tego zwykłym długopisem, to trzeba mieć dużą wprawę i sama 

znajomość anatomii to chyba trochę za mało. Nie wiedziała, ile jest prawdy w tym, co 

jej mówił. Teraz czuła się samotna, opuszczona i miała mętlik w głowie. 

– Zauroczenie i samotność to fatalna kombinacja, prawie jak nieszczęśliwa miłość – 

pomyślała. 

Postanowiła zostać jeden dzień dłużej w Rzymie. Zadzwoniła do recepcji, aby 

sprawdzić, czy może zatrzymać ten pokój do jutra. Recepcjonista potwierdził, że jest 

to możliwe, i dodał, że w recepcji czeka na nią przesyłka. Zdziwiona ubrała się 

szybko i zjechała na dół windą. Tam czekał na nią bardzo duży bukiet czerwonych 

róż, a recepcjonista wyjaśnił, że nie chciał ich przynieść od razu, bo nie wiedział, czy 

jeszcze śpi i czy zechce przyjąć te kwiaty. Nie było przy nich żadnej wiadomości, co 

ją bardzo rozczarowało. Poprosiła, aby ktoś z personelu zaniósł kwiaty do jej pokoju, 

a sama poszła do restauracji i szybko zjadła śniadanie. Plan był prosty – odnaleźć,  

a raczej dać się znaleźć urokliwemu przystojniakowi. 

Niestety, najpierw musiała pojechać na przesłuchanie. Oczywiście, policja pytała ją 

o różne idiotyzmy, zaczynając od tego, gdzie i po co leciała samolotem. Dobrze, że 

nie sprawdzali zarobków i czy ją było stać na zakup biletu, bo wtedy by tam chyba 
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nocowała. Wyglądało na to, że większość osób im uciekła, a zeznania załogi 

samolotu oraz tych pasażerów, których udało się odnaleźć, nie pokrywały się ze 

sobą. Miała pewne obawy, co to faktu, że wyszła razem z Bobem z lotniska (tak jej 

się Marek przedstawił), więc mogli być nagrani gdzieś na jakiejś kamerze. Z drugiej 

strony, zanim przejrzą taśmy, minie kilka dni, jeśli oczywiście będą je starannie 

sprawdzać. 

Romantyczny weekend 
 

Po powrocie do hotelu najpierw sprawdziła, czy nie ma dla niej wiadomości. Niestety, 

nic nie było. Domyślała się, że Bob nie przyjdzie do hotelu, więc sama musi pokręcić 

się przed wejściem i na pobliskim skwerku. Szybko się przebrała i wyszła na 

zewnątrz. Jeżeli on jest w pobliżu, to będą mogli spędzić kolejny uroczy dzień. Marek 

szybko odnalazł Stellę. Rano zdążył pozałatwiać swoje sprawy i uzyskać pomoc dla 

Fatimy i jej syna. Był spokojny, że wyjadą bez problemów z Włoch i będzie miał się 

kto nimi zaopiekować w Wielkiej Brytanii. Tam, w wielorasowym i wielokulturowym 

społeczeństwie, nie będą na siebie zwracali niczyjej uwagi. Na wiadomość, że Stella 

ma wolne i będzie mieć czas tylko dla niego, bardzo się ucieszył. 

– Jedziemy na weekend – zdecydował od razu. – Moja propozycja na dzisiaj to 

wycieczka za miasto. Co ty na to? 

– Świetnie – odpowiedziała Stella, bo było jej wszystko jedno, gdzie spędzą ten 

dzień. 

Chciała tylko być z nim. Szybko wynajęli samochód, a po drodze Stella opowiedziała 

mu o przesłuchaniu na policji i głupotach, jakie opowiadali inni podróżni, co 

doprowadzało prowadzących przesłuchania prawie do obłędu. Pośmiali się przy tej 

opowieści i już po godzinie byli w małym miasteczku nad morzem, z dala od zgiełku 

Rzymu. 

Po południu na targu doszło do niecodziennego wydarzenia. Marek właśnie kupował 

lody, a Stella oglądała jakieś drobiazgi, żeby kupić coś na pamiątkę. Nagle 

podjechało do niej dwóch chłopaków na motorze. Jeden z nich złapał jej torebkę, a ją 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

83 
 

samą odepchnął. W tym momencie drugi dodał gazu i motor zaczął szybko 

odjeżdżać. Marek zdążył dobiec do Stelli i widząc, że nic jej się nie stało, powiedział: 

– Zaczekaj tu na mnie. 

Rynek znajdował się na wzgórzu i był z niego tylko jeden zjazd do miasteczka. Motor 

napastników właśnie się oddalał, zjeżdżając stromą uliczką w dół. Po kilkudziesięciu 

metrach droga na ostrym zakręcie zawracała nieomal o 180 stopni i po około trzystu 

metrach ponownie, ale tym razem w drugą stronę. Marek szybko zbiegł po schodach 

na niższy poziom, ale było już za późno, bo motor wchodził w następny zakręt. 

Jeszcze szybciej zbiegł na kolejny niższy poziom drogi. Gdy stanął na chodniku, 

motor właśnie przejeżdżał obok niego, nabierając prędkości. Złodzieje myśleli, że już 

udało im się uciec ze zdobyczą. W tym momencie Marek popchnął motor nogą. 

Rozpędzony pojazd przewrócił się i siłą rozpędu wpadł na malutki parking po drugiej 

stronie uliczki, zatrzymując się na kamiennym murku. Marek podbiegł do nich, po 

czym jednym ruchem wyrwał torebkę Stelli z rąk leżącego pasażera. Odwrócił się 

bez słowa i wbiegł na górę po schodach. 

Stella jeszcze była w szoku, gdy Marek podszedł do niej z odzyskaną torebką. Tylko 

kilka osób zauważyło, co się stało. Jedna kobieta tłumaczyła Stelli, że tu często 

motocykliści napadają na turystów i zazwyczaj kradną torebki. Jak zabiorą pieniądze 

i inne cenne rzeczy, to wyrzucają dokumenty. Najczęściej po kilku dniach policja 

odnajduje właścicieli. Tym razem szczęśliwie skończyło się tylko na strachu. 

– Jakieś wyjaśnienie dla mnie? – Zapytała Stella, gdy już siedzieli z lodami przy 

stoliku. 

– Nawet kilka – odpowiedział Marek. 

– Pierwsze to takie, że mam na imię Marek. Niestety, miałem co innego wpisanego 

w paszporcie i nie chciałem za dużo wyjaśniać w samolocie nieznajomej, choć 

bardzo pięknej kobiecie. Drugie: wyjaśniłem chłopcom, że jesteś gwiazdą filmową, 

i od razu oddali twoją torebkę. 

Stella wybuchnęła śmiechem, a po chwili, chcąc się zemścić za kłamstwo 

z imieniem, odpowiedziała: 
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– Skoro ich zabiłeś, to mogłeś chociaż motor przyprowadzić, a nie od razu go 

sprzedać na targu. Moglibyśmy sobie trochę pojeździć. 

Kiedy przestali się śmiać, Marek powiedział: 

– Pewnie ci chłopcy będą tu jeszcze raz dzisiaj szukać szczęścia. Popatrz na tę 

drogę. Z góry motocykliści mogą zjeżdżać na luzie. Podjeżdżają po cichu do 

wybranej ofiary, a po złapaniu torebki tylko gaz i już są łatwo zdobyte pieniążki. 

Myślę, że jest ich kilku. Kupili motor na kredyt i pewnie mieli pracować, aby spłacać 

raty, ale tak jest łatwiej i szybciej. Nie okradają miejscowych, więc nikt ich za bardzo 

nie ściga. 

– Wiem, chcesz, abym uznała, że jesteś jasnowidzem – odpowiedziała Stella – ale 

teraz chodźmy na spacer nad morze. 

Trzy godziny później, po spacerze, wrócili jeszcze raz na rynek. 

– Spójrz tam – Marek pokazał kierunek głową – idzie taki jeden z ręką w gipsie 

wyglądającym na świeżo założony. Zobaczymy, dokąd zmierza. 

Chłopak miał przy sobie torbę i wolnym krokiem szedł w stronę tawerny, gdzie był 

balkon z dobrym widokiem na plac. 

– Zaraz zobaczysz jasnowidza w akcji – powiedział Marek. 

Usiedli w tawernie na dole i zamówili świeży sok z pomarańczy wyciskanych na 

miejscu. 

– Na co czekamy? – zapytała Stella. 

– Jak dobrze myślę, to ten na górze obserwuje przez lornetkę ludzi i przez telefon 

komórkowy naprowadza tych na motorze na kogoś z większymi pieniędzmi. Za 

chwilę z góry będą jechać na motorze dwaj pozostali. Poprzednio było na odwrót: 

ten, co ma rękę w gipsie, siedział z tyłu jako pasażer i wyrwał ci torebkę. Musiałem 

im przewrócić motor, aby odzyskać torebkę, i on złamał rękę przy upadku. Teraz na 

motorze siedzi ten, co zazwyczaj ich naprowadzał, więc łatwiej o popełnienie błędu. 

Pewnie nie mogą czekać, bo mają termin spłaty raty za motor. 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

85 
 

I rzeczywiście. Po kilkunastu minutach zobaczyli scenę bliźniaczo podobną do tej, 

w której uczestniczyła Stella, z tą tylko różnicą, że napadnięta kobieta zaczęła głośno 

krzyczeć. Wszyscy zwrócili głowy w jej stronę i dokładnie widzieli napastników. 

Motor, nabierając prędkości, wyjechał z targowiska na drogę i skręcał przed tawerną 

mocno przechylony w prawo, aby za chwilę zjechać w stromą uliczkę. Tam już stał 

na zakręcie Marek i jednym pchnięciem nogi przewrócił go na bok. Ludzie rzucili się 

w kierunku złodziei. Marek spokojnie podszedł do motoru i wyciągnął kluczyki ze 

stacyjki. Następnie podszedł do chłopaka, który prowadził motor, a teraz już wstał po 

upadku i najwyraźniej chciał uciec. 

– Zdejmij kask – powiedział Marek do niego. 

Gdy ten nie zareagował na jego polecenie, kopnął go w głowę bez dalszej dyskusji. 

Chłopak stracił równowagę i gwałtownie usiadł na ziemi, a jego kask po uderzeniu 

rozpadł się na kawałki, odsłaniając twarz miejscowego chłopaka. Wiele osób go 

znało, więc podniósł się gwar wśród zebranych wkoło ludzi. Drugi, widząc, co się 

dzieje, sam ściągnął kask i zaczął się tłumaczyć, że zrobił to pierwszy raz. Też był 

stąd i większość gapiów go znała. Tymczasem Marek szybko wbiegł do tawerny. Po 

chwili wszyscy zobaczyli trzeciego chłopaka wiszącego za nogi i drącego się, żeby 

go nie puszczać. W jednej ręce miał lornetkę, a na drugiej gips. 

– Może go ktoś przytrzymać? – zapytał Marek. 

Zaraz kilku mężczyzn podbiegło do chłopaka, złapali go i postawili na ziemi. Marek 

zeskoczył z balkonu, podszedł do motoru, podniósł torebkę, włożył do niej kluczyki 

i podał zaskoczonej kobiecie, mówiąc: 

– Rodzaj kary dla tych złodziei zależy teraz od pani. 

Kilka osób krzyczało, że należy wezwać policję, ale Marek im odpowiedział: 

– Lepiej by było, jakbyście sami zajęli się ich wychowaniem. 

Po tych słowach wziął Stellę za rękę i poszli schodami w dół. 

– Co oni im zrobią? – zapytała Stella. 

– Myślę, że teraz za ich wychowanie zabierze się całe miasteczko. Na zebrania 

w szkole, poza ich rodzicami, będą przychodzić także inni ludzie, aby ich dopilnować, 
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sprawdzać postępy w nauce oraz zachowanie. Oni naruszyli miejscowe prawa 

i zwyczaje, bo zaatakowali starszą kobietę, znaną i szanowaną w miasteczku. Nikt im 

tego nie zapomni. Teraz będą stale pod kontrolą, aby już nigdy więcej nie dopuścili 

się podobnego czynu. Gdziekolwiek pójdą, zawsze będą pod nadzorem całej 

społeczności i każdy będzie mógł ich zapytać, co tu robią i dlaczego się nie uczą. Dla 

nich to będzie większa nauczka i kara niż to, co może im zrobić sąd lub policja. 

Stella spodziewała się, że teraz spędzą razem noc w hotelu. Niestety, Marek 

otrzymał pilną wiadomość i musiał wrócić do Rzymu jeszcze tej nocy. Była dość 

mocno rozczarowana takim obrotem sytuacji, ale nie miała wyboru. Marek odwiózł ją 

do hotelu późno wieczorem. Potem pojechał na umówione spotkanie. 

Złodziej na lotnisku 
 

Następnego dnia rano Stella dostała wiadomość od Marka, że jest w Wenecji i jeżeli 

może się z nim spotkać po południu, to on zdąży wrócić do tej pory. Ponieważ miała 

samolot do Barcelony po siódmej wieczorem, uznała, że szansa na wspólny wieczór 

już przepadła. Niemniej odpisała mu w SMS-ie, że będzie w hotelu do godziny 

szesnastej, a potem odlatuje do Hiszpanii. 

Smutna weszła na lotnisko i nagle ze zdziwieniem zobaczyła Marka z wielką walizą, 

większą od tej, którą odebrała poprzednio po przylocie z Bombaju. Marek nie był 

pewien, czy spotka Stellę na lotnisku. Musiał lecieć tym samolotem, więc specjalnie 

jej nie szukał. Obawiał się, że będzie mu utrudniała pracę nad książką. Teraz dla 

niego najważniejsze było zadanie, które ma do wykonania. Stracił przez nią sporo 

czasu, a na dodatek czuł, że traci dla niej głowę i serce. Nie mógł sobie pozwolić na 

żadne romanse i myślenie o kobietach. Miał zadanie do wykonania i musiał mu 

wszystko podporządkować. Bał się, że przez Stellę może mieć dodatkowe kłopoty. 

Nawet nie przeczuwał, jak wielkie one będą. Niemniej, gdy ją zobaczył, bardzo się 

ucieszył. 

Nie mieli zbyt wiele czasu na wyjaśnienia, starając się ustalić, gdzie będzie ich 

samolot. Marek postawił swój bagaż i zaczął czytać połączenia na tablicy. W tym 

momencie jakiś chłopak podbiegł do jego walizki, złapał ją i próbował z nią uciec. 
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Bagaż był dla złodzieja zbyt ciężki. Marek błyskawicznie doskoczył do niego 

i przytrzymał go za nadgarstek. 

– Nie ruszaj się – powiedział groźnie. 

– Następnie wyciągnął komórkę, spojrzał na nią, coś nacisnął i po chwili dodał: 

– Na szczęście nic się nie stało. Gdyby uruchomił się mechanizm zapalnika, to 

z lotniska zostałaby tylko dziura w ziemi. Wszystko by wyparowało. Z bombą 

atomową nie ma żartów. 

Chłopak był w szoku, słysząc, co ten facet od walizki mówi. Dotarło do niego tylko to, 

że w środku jest bomba, która mogła wybuchnąć. Stella wiedziała, że Marek żartuje, 

bo wcześniej do niej mrugnął, ale chłopak był cały roztrzęsiony i mokry ze strachu. 

– Mamy szczęście, że nic się nie stało. Szkoda tylko, że nie ma tu mojego kumpla 

Freda z Argentyny. On zajmuje się porwaniami takich chłopaków na rozbiór. 

– Nie rozumiem – odpowiedziała Stella. 

– No, to chyba proste. Z jednego chłopaka mamy po rozbiorze dwie nerki, serce, dwa 

płuca, wątrobę, skórę, szpik kostny, rogówki, kości i wiele innych narządów do 

przeszczepów. Za takiego nikomu niepotrzebnego nieudacznika po rozbiorze na 

części można dostać niezłą kasę i jeszcze uratować życie wielu ludzi. 

Stella widziała, że chłopak ze strachu nie może się nawet poruszyć. A Marek 

kontynuował swoją opowieść tak, jakby tego nie zauważał: 

– Z Fredem pracowaliśmy kiedyś przy przemycie niebezpiecznych zwierząt. 

Pewnego razu ktoś mu ukradł na lotnisku walizkę z jadowitymi mrówkami. 

Znaleźliśmy gościa dopiero po kilku godzinach. Ale on i jego rodzina już nie żyli. 

Niestety, mrówki rozeszły się już po całym mieszkaniu. Musieliśmy spalić cały dom, 

aby wszystkie zabić. Teraz kolega szuka takich młodych i zdrowych na części 

zamienne dla starych i schorowanych Amerykanów. Ja wolę inne zajęcia. 

Następnie kazał stanąć Stelli z chłopakiem w rogu sali i postawił przed nimi walizę, 

a sam poszedł do informacji o coś spytać. Wiedziała, że muszą jakoś chłopaka 

puścić, ale tak, aby bał się ponownie kraść bagaże podróżnym. Zadzwoniła komórka 

w torebce i kiedy jej szukała, chłopak nagle rzucił się do ucieczki. Gnał, jakby ścigało 
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go stado głodnych wilków. Już po chwili był poza halą odlotów. To dzwonił Marek. 

Stella z radością poinformowała go, że chłopak właśnie uciekł i mogą spokojnie iść 

do odprawy bagażowej. Po chwili był już przy niej. Zaciekawiona zapytała go: 

– Co takiego masz w tej walizce? 

– Książki – odpowiedział Marek. – Są bardzo ciężkie, więc się nie dziw, że chłopak 

nie mógł jej udźwignąć. 

Śmiejąc się i żartując, poszli do odprawy. Było trochę kłopotu z bagażem Marka. Po 

opłacie za nadbagaż waliza została przyjęta ze specjalną naklejką ostrzegającą 

personel o jej ciężarze. 

– Zawsze wszystkich tak straszysz? – zapytała Stella Marka, gdy już przeszli przez 

odprawę. 

– Zazwyczaj nie, ale jemu to dobrze zrobi, jak się będzie bał. Może przestanie kraść 

bagaże. 
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Tajemnice Stelli 

Ojciec Stelli 
 

Gdy przylecieli do Barcelony, było jeszcze jasno i ciepło. Stella miała zarezerwowany 

pokój w hotelu Miramar razem z całą ekipą filmową. Niestety, wiadomości nie były 

pomyślne – okazało się, że w wypadku samolotowym zginęła cała rodzina 

Schroedera. Ze skąpych informacji przekazywanych pocztą pantoflową wiedzieli, że 

producent filmowy miał żonę i troje dzieci. Wszyscy zginęli w samolocie, który spadł 

do Morza Południowochińskiego. Wracali z Filipin do Europy. Nikt z załogi ani 

pasażerów nie przeżył wypadku. Schroeder po otrzymaniu wiadomości wyjechał i nie 

pozostawił żadnych dyspozycji. Krążyły plotki, że może zaprzestać produkcji filmu, 

a nawet wycofać się całkowicie z tego biznesu. 

Stella myślała tylko o Marku i chętnie by się odizolowała od całej ekipy, ale musiała 

czekać na to, co się wydarzy. Być może wrócą do pracy przy filmie zaraz po 

pogrzebie. Nie była pewna, czy można tak szybko zorganizować pogrzeb, nie mając 

ciał. Marek zatrzymał się w hotelu Oasis w innej części miasta, gdzie miał tańsze 

lokum a jednocześnie bardzo łatwy dojazd do Stelli. Przez dwa dni chodzili po 

Barcelonie, zachwycając się zabytkami i atmosferą miasta. Potem wrócił Schroeder. 

Jako szef zawsze był apodyktyczny, zazwyczaj niemiły i niesympatyczny dla 

wszystkich. Większość kobiet w ekipie uskarżała się na nieprzyzwoite gesty i uwagi 

z jego strony. Stella nigdy się z tym nie spotkała. Podobno strasznie przeklinał. W jej 

obecności nigdy tego nie robił ani nie wypowiadał żadnych uwag z seksualnymi 

podtekstami. 
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Następnego dnia po powrocie Schroedera było zebranie wszystkich pracowników. 

Jeden z jego dyrektorów Kurt Hunnings przekazał im, że zdjęcia do filmu na razie nie 

będą kontynuowane. Większość ekipy miała pojechać z nim na Korsykę, aby 

przygotować materiały reklamowe dla kilku firm, na które mieli wcześniej zawarte 

umowy. Sam Schroeder natomiast przez najbliższe dwa miesiące, a może i dłużej, 

będzie miał wolne. Jak się wszyscy domyślali, pewnie pojedzie do swojego 

luksusowo urządzonego zamku w Szkocji. 

Po zebraniu Kurt podszedł do Stelli i przekazał jej wiadomość, że szef chciałby z nią 

osobiście porozmawiać po południu o siedemnastej w swoim apartamencie. Była 

trochę zdziwiona tym zaproszeniem. Sytuacja wydawała się niezwykła i może miał 

dla niej jakąś inną propozycję pracy. Nie chciała nawet sama przed sobą się 

przyznać, że zawsze była w jakiś sposób faworyzowana przez niego. Nie miała 

wykształcenia aktorskiego, a zazwyczaj dostawała lepsze role niż koleżanki. Przy 

niej Schroeder zachowywał się zawsze znacznie lepiej i zwracał się do niej 

grzeczniej. Nie wiedziała, czemu tak jest, ale z jej opinią liczył się bardziej niż z tym, 

co mówili inni. 

Była punktualnie pod apartamentem Schroedera. Sam otworzył jej drzwi. Wyglądał 

jakoś dziwnie. Zazwyczaj była u niego sekretarka, gdy rozmawiał z kimś o pracy, 

nawet poza biurem. Tym razem nie było nikogo innego w jego apartamencie. 

Uśmiechnął się do niej smutno i powiedział: 

– Usiądź na kanapie. 

Sam podszedł do barku, otworzył go i zapytał: 

– Czego się napijesz? 

To było coś nowego. Nigdy niczym nie częstował pracowników. Poczuła się 

niepewnie co do celu tego spotkania. 

– Wodę mineralną niegazowaną proszę – powiedziała. 

Nalał wody do szklanki i jej podał, a butelkę postawił obok na stoliku. Sam nalał sobie 

jakiś alkohol. Wypił dwa łyki bez słowa. Jeszcze przez chwilę milczał, a potem zaczął 

mówić: 
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– Jak już pewnie słyszałaś, moja żona, syn i dwie córki zginęli w wypadku. 

Zamilkł na dłuższą chwilę. 

– Straciłem prawie całą moją rodzinę. To była moja druga żona. Z pierwszą 

rozstaliśmy się bardzo dawno temu. Wyjechała z drugim mężem i naszą córką. Na 

wiele lat wszelki ślad po nich zaginął. Dopiero niedawno odnalazłem córkę, ale nie 

wiedziałem, jak jej powiedzieć, że to ja jestem jej ojcem, a nie drugi mąż jej matki. 

Straciła rodziców i opłakała ich śmierć. Nie wiedziałem, czy mogę teraz zakłócać jej 

życie. 

Znowu zamilkł. Stella poczuła niepokój i pomyślała, że to może mieć jakiś związek 

z jej osobą. Schroeder nigdy nie był taki rozmowny i wylewny. To nie był ktoś, kto 

potrafi się zwierzać i mówić innym o swoich problemach. W krótkiej chwili przemknęły 

jej przez głowę liczne sytuacje, w których traktował ją inaczej niż pozostałe osoby 

z zespołu. 

– Niestety, zamiast rozsądnej decyzji na spokojnie – znów zaczął mówić – muszę 

rozwiązać ten problem teraz, bez dalszej zwłoki. Wybacz mi, że robię to w takiej 

formie, ale to ty jesteś moją córką… 

Zamilkł, a Stelli wydawało się, że świat stanął w miejscu. Czas przestał istnieć i nic 

oraz nikt poza tym pomieszczeniem nie ma racji bytu. Był to dla niej szok. Takiej 

wiadomości nie mogła się spodziewać. 

Milczeli oboje. Wreszcie Stella przemówiła: 

– Widziałam, że traktujesz mnie lepiej niż innych pracowników, ale nigdy nie 

pomyślałam, że możesz być moim ojcem. Nikt mi nie powiedział, że Ian, mąż mojej 

mamy, nim nie był. 

– Wiem o tym – odparł Schroeder. – W tamtym czasie dla ciebie lepiej było mieć ojca 

i matkę razem. My nie mogliśmy razem żyć i mama odeszła z tobą. Potem na jej 

prośbę zgodziłem się, aby Ian mógł cię adoptować i zostać formalnie twoim ojcem. 

Oni wyjechali z tobą za granicę i przez ponad dwadzieścia lat nie wiedziałem, gdzie 

jesteś. 

Stella podeszła do swojego nowego-starego ojca, a ten przytulił ją bez słów. 
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Spędzili całe popołudnie i wieczór na rozmowie. Zjedli razem kolację, a potem, na 

zakończenie rozmowy, rozradowana i trochę roztrzepana, powiedziała: 

– Wiesz, tato, w samolocie spotkałam mężczyznę, który potrafi czytać z ręki. 

Powiedział mi, że moja mama zmarła bardzo dawno temu, a ojciec nadal żyje. To 

było tydzień temu. Wtedy myślałam, że to tylko taki żart. Nie uwierzyłam mu. Teraz 

okazało się to prawdą. 

– Kto to był? – zapytał Schroeder, starając się, aby nie wyczuła, jak bardzo ważna 

jest dla niego ta informacja. 

– Mój obecny facet – odpowiedziała, nie przeczuwając nawet, jakie konsekwencje 

pociągnie za sobą ta wiadomość. 

– Nie wierzę w takie rzeczy – odpowiedział. 

Na tym zakończyli rozmowę. 

Rozterki Schroedera 
 

Po wyjściu Stelli Schroeder szalał z wściekłości. Ktoś wie, po co on ją odszukał, i na 

pewno chce mu przeszkodzić w jego planach. Jeszcze przed tą rozmową był pewien, 

że nie będzie żadnych komplikacji. Nagle zjawia się jakiś facet i uwodzi Stellę. 

Właśnie teraz, prawie w ostatniej chwili. Skąd on wiedział, że żyję? Schroeder nigdy 

nie wierzył w przypadki, więc uznał, że ktoś go specjalnie przysłał. Tylko, kto? 

Sam dowiedział się o wszystkim dzięki wyjątkowemu zbiegowi okoliczności. Pani 

Fernandez wysłała list do funduszu, zgodnie z umową. Przez pomyłkę otworzyła go 

sekretarka będąca na zastępstwie. Skojarzyła z nim Stellę i sprawdziła w starych 

gazetach. Znalazła informację, że był on żonaty przez ponad rok i wtedy urodziła się 

mu córka. Potem, po rozwodzie gazety nic już nie pisały o jego żonie i córce. List 

dotyczył Stelli, ale za wiadomość o jego treści Schroeder musiał sporo zapłacić. Kto 

jeszcze mógł o tym wiedzieć? Poza nim, szefami funduszu i sekretarką? Czy to 

możliwe, aby ta durna baba jeszcze komuś sprzedała te informacje? Przecież 

powiedział jej, że jak jeszcze ktoś się od niej dowie o treści tego listu, to ją zabije. Kto 

zdradził? Skąd znalazł się przy Stelli ten facet? Może to ktoś z rodziny sekretarki? To 
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nie może być przypadek, taki dziwny zbieg okoliczności. Nie, nigdy nie ma takich, 

gdy chodzi o bardzo dużą kasę. Jedyne, co można teraz zrobić, to jak najszybciej go 

zabić. Niech wszyscy wiedzą, że z nim nie ma żartów. Każdego następnego, który 

zjawi się przy jego córce nie wiadomo skąd, spotka ten sam los. To jest zbyt 

poważna sprawa, by cokolwiek zostawić przypadkowi. 

Chcąc się uspokoić, wypił szybko dwa drinki, ale w głowie nadal roiły mu się 

dziesiątki różnych opcji i pomysłów na raz. Na szczęście, nic jej nie powiedział. 

Gdyby ona coś jeszcze wiedziała, to na pewno by mu dzisiaj powiedziała. Ktoś 

bardzo przebiegły wiedział, że Stella jest jego córką, i być może domyśla się tego, co 

planuje. Może sam ma podobny zamiar. Zadzwonił do tego dupka Boba Wrighta 

i kazał mu jak najszybciej przylecieć do Hiszpanii. 

– Masz się oświadczyć i jak najszybciej z nią ożenić! – Krzyczał na niego przez 

telefon. – Jak będą jakieś kłopoty, to dzwoń od razu do mnie. 

Bob był małym cwaniaczkiem i trzymał się Stelli tylko dla pieniędzy. Do ślubu jakoś 

im się nie spieszyło. Tylko Schroeder, odkąd ją odnalazł po informacjach z funduszu, 

chciał, aby córka jak najszybciej wyszła za mąż. 

Dziwne losy Stelli 
 

Gdy po rozmowie z ojcem wróciła do pokoju, przypomniała sobie, że nie 

poinformowała Marka o tym, dlaczego nie zjawiła się na umówionym spotkaniu. 

Szybko uruchomiła komórkę, którą wyłączyła przed spotkaniem. 

– Kochanie, przepraszam, ale wydarzyło się coś niesamowitego i nie mogłam 

rozmawiać – powiedziała, gdy Marek odebrał telefon. – Muszę się zaraz z tobą 

spotkać i wszystko ci wyjaśnię. 

Marek przyszedł pod hotel punktualnie kwadrans po dwudziestej drugiej. Bardzo się 

zdziwił, widząc Stellę rozgorączkowaną i jakąś nieswoją. Od razu się domyślił, że 

dzisiejsze popołudniowe wydarzenia musiały być bardzo niezwykłe. 

Poszli na spacer, bo Stella nie chciała siedzieć w trakcie opowieści. Opowiedziała 

mu najpierw wszystko, co wiedziała na temat Schroedera, następnie o swojej 
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rodzinie i o tym, co jej powiedzieli opiekunowie, którzy zastępowali jej rodziców od 

wczesnego dzieciństwa, tak że tylko o nich mówiła „mama” i „tata”. 

Informacje od Schroeder pokrywały się z tym, co wiedziała o swoim dzieciństwie, ale 

było również wiele nowych wiadomości. Dotychczas wiedziała, że urodziła się 

w Kalifornii. Gdy miała roczek, jej rodzice, czyli mama Margaret i ojciec Ian, kupili 

winnicę w Meksyku i zamieszkali z nią na wsi. W ich posiadłości pracowali głównie 

miejscowi robotnicy. Ojciec zarządzał całym majątkiem, a fizycznie pracował jedynie 

od czasu do czasu. Mama zajmowała się domem i nią, a w wolnych chwilach grała 

na fortepianie lub malowała obrazy. Gdy Ian zginął w wypadku samochodowym, 

musiała zatrudnić zarządcę do pilnowania prac w winnicy. Po kilku latach mama 

zachorowała na raka piersi. Mimo leczenia było coraz gorzej. Wiedząc, że nie zostało 

jej wiele życia, znalazła starsze bezdzietne małżeństwo, które adoptowało Stellę. 

Zgodnie z umową, nowi rodzice Stelli mieli mieszkać na stałe w winnicy, a po ich 

śmierci cały majątek miał przejść na córkę. 

Stella tak naprawdę pamiętała tylko swoich drugich rodziców. Iana nie pamiętała 

wcale, czasami miała tylko jakieś mgliste wspomnienia mamy albo tak jej się tylko 

zdawało. Większość wiadomości na ten temat uzyskała dopiero, jako osoba 

pełnoletnia. Teraz pojawił się ojciec. Na dodatek, w dość dramatycznych dla niego 

okolicznościach. Nazwisko Fernandez było nazwiskiem jej przybranych rodziców, bo 

tak sobie życzyła mama. Stella znała także nazwisko Iana i panieńskie nazwisko 

mamy, ale nie wiedziała, że Ian był jej drugim mężem. Schroeder pokazał jej 

dokumenty, z których wynikało, że jej matka była jego żoną i że się rozwiedli, zanim 

ona skończyła pierwszy rok życia. Widziała ich zdjęcia ze ślubu oraz swój pełny akt 

urodzenia. Tu nie mogło być żadnych wątpliwości. Była przekonana, że ojciec zataił 

prawdziwy powód rozwodu, ale to nie miało teraz większego znaczenia. Domyśliła 

się, że jej angaż do filmu nie był przypadkowy. Pewnie od jakiegoś czasu ojciec jej 

szukał. Dostała tę pracę, aby mógł ją kontrolować. Tylko, dlaczego po tylu latach 

chciał wiedzieć, gdzie jest i co robi? Nie bardzo wiedziała, dlaczego chciał ją 

odnaleźć. Miał wtedy drugą żonę i trójkę dzieci. 

Stella miała sporo wątpliwości, co do tego, jak ma się teraz zachować, i wiele obaw 

dotyczących przyszłości. Jak może się zmienić jej życie w obecnej sytuacji? Teraz 

pragnęła tylko Marka, jedynej osoby, której mogła wszystko opowiedzieć i zaufać. Ze 
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spaceru wrócili po północy, ale Stella była zadowolona, że mogli omówić wszelkie 

dręczące ją wątpliwości. Po tych wszystkich przeżyciach czuła się strasznie 

zmęczona. Zasnęła od razu, ale miała jakieś dziwne sny nad ranem i po 

przebudzeniu czuła, że ktoś ją przed czymś ostrzegał. 

Następnego dnia rano po śniadaniu ponownie rozmawiała z ojcem. Okazało się, że 

prace nad filmem zostaną wstrzymane. Powiedział, że głównie z powodu tragedii, 

jaka go spotkała, nie może teraz zajmować się pracą i chciałby odpocząć w swojej 

posiadłości w Szkocji. Zaproponował Stelli, aby przez kilka dni została jeszcze  

w Barcelonie, a potem do niego przyjechała. Obiecał jej sielskie życie w zamku 

i podróże oraz liczne możliwości realizacji swoich pragnień. Jako wdowiec niemający 

nikogo poza nią obiecał jej wielomilionowy spadek. Na koniec rozmowy dostała kartę 

kredytową na jego nazwisko z podanym PIN-em i limitem wydatków. Powiedział jej, 

że po przybyciu do Szkocji otrzyma własną złotą kartę bez żadnych ograniczeń. 

Przełom 
 

Stella nie mogła się jeszcze otrząsnąć z szoku po tych rewelacjach, a tu na dodatek 

dostała możliwość wydawania znacznie więcej pieniędzy, niż dotychczas zarabiała. 

Trochę się obawiała, że ojciec będzie chciał nią rządzić i decydować, co i kiedy ma 

robić. W pracy zawsze był apodyktyczny. Nie wiedziała, jak teraz będzie ją traktował. 

Po rozmowie poszła na basen, aby się odprężyć. Kiedy wróciła do pokoju, na stoliku 

czekał na nią list od ojca, pełen ciepłych i miłych słów. Obok leżał nowy telefon 

specjalnie dla niej, w którym był wpisany jego numer, aby mogła się z nim 

kontaktować, kiedy tylko zechce. Z listu dowiedziała się, że właśnie wyjechał na 

lotnisko. Na oddzielnej kartce znajdowały się wszystkie dane, jak trafić do jego 

zamku w Szkocji. Jednocześnie obiecał, że jeżeli będzie miała jakieś problemy 

z podróżą, to on może po nią przysłać swój prywatny samolot lub samochód 

z kierowcą na lotnisko. 

Cała ekipa rozjechała się następnego dnia rano. Większość osób pojechała kręcić 

reklamówki na Korsykę, reszta do Londynu, a niektórzy skorzystali z okazji i wybrali 

się na urlop. Stella była szczęśliwa, że została sama z Markiem. Już od kilku dni 

myślała tylko o jednym: jak zatrzymać go na noc w swoim pokoju. Widziała, jak na 
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nią patrzy, i była pewna, że marzy o tym samym, co ona, chociaż jak na razie nie 

próbował nic zrobić w tym kierunku. 

Następnego dnia w tawernie, gdy Stella wyszła do toalety, do Marka podeszła 

piękna, młoda i trochę za bardzo wyzywająco ubrana Hiszpanka. 

– Mam na imię Marija – powiedziała. 

Potem bez dalszych wstępów dodała: 

– Wyglądasz bosko. Chciałabym się z tobą umówić. 

Marek się uśmiechnął i powiedział: 

– Teraz jestem zajęty. Może innym razem? 

Marija podała mu swoją wizytówkę i powiedziała: 

– Będę czekać. Na pewno nie pożałujesz. Będzie ci ze mną tak dobrze, jak nigdy 

w życiu – dodała i wyszła z tawerny. 

W tym momencie Stella już wracała na salę i zobaczyła nieznajomą kobietę 

odchodzącą od stolika Marka. 

– Kto to był? – spytała. 

– Nie wiem – odpowiedział Marek – choć właściwie to się domyślam – dodał po 

chwili. 

– To znaczy? – Stella zawiesiła głos, trochę poirytowana tym, że jakaś kobieta chce 

jej go odbić. 

– Myślę, że jest to prostytutka, ale taka luksusowa. Ona nie chodzi po ulicy ani nie 

zaczepia mężczyzn w lokalach i pewnie dlatego nie bardzo wiedziała, jak i co ma do 

mnie powiedzieć. Ktoś ją tu specjalnie przysłał. Chciała umówić się na spotkanie 

i czuję, że to jest pułapka. 

Obok Marka na stoliku leżała jej wizytówka. Stella wyciągnęła rękę po nią, mówiąc: 

– Oddaj mi ją. 

– Będzie mi potrzebna – odparł Marek. 
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– Masz zamiar się z nią umówić? 

– Nie. Wyślę kogoś z moich przyjaciół, aby sprawdził, kto i dlaczego ją tu przysłał. 

Po ostatnich przeżyciach i rozterkach Stella była nieco podenerwowana i nie chcąc 

robić z tego problemu, wstała i skierowała się do wyjścia. 

– Zostańmy tu jeszcze trochę – poprosił Marek. 

– Dlaczego mamy tu jeszcze siedzieć? 

– Zaraz będzie padało – odpowiedział. 

Stella zaśmiała się. 

– Dzisiaj, z bezchmurnego nieba spodziewasz się deszczu? Ja idę do hotelu, bo 

muszę się przebrać – odpowiedziała. 

– Proszę cię, posiedźmy tu jeszcze przez chwilę – odpowiedział Marek. 

Widząc, że Marek nie ma zamiaru wstać, sama wyszła na zewnątrz. Do hotelu był 

tylko kawałek. Gdy przechodziła przez plac, nagle lunął deszcz. Po chwili była cała 

mokra. Zaskoczona stanęła w najbliższej bramie, ale osłona to była niewielka. Nie 

wiedziała, co ma zrobić. W tym momencie podszedł do niej Marek z parasolem, 

dopiero co kupionym w sklepie obok tawerny. Teraz już nie było wyboru i musieli 

pójść do hotelu. Mimo iż było dość ciepło, przemoczona Stella cała trzęsła się 

z zimna. Gdy dotarli do pokoju, Marek powiedział: 

– Weź gorącą kąpiel, żebyś się nie rozchorowała, a ja zrobię ci herbatę. 

Stella stała pod prysznicem. Teraz czuła się znacznie lepiej, ale musiała jak 

najszybciej podjąć decyzję, jak dalej ma postępować z Markiem. Nie mogła czekać, 

aż jakaś inna kobieta go uwiedzie. Nie miała ochoty na żadne ryzyko. Nie bardzo 

rozumiała, dlaczego Marek nie nalega na zbliżenie. Była przyzwyczajona, że to 

mężczyźni inicjują randki i nalegają na seks. Marek nie robił niczego w tym kierunku, 

a ona nie mogła już dłużej wytrzymać. Może w klasztorze miał kontakty z innymi 

mnichami i został gejem? A może ma jakieś problemy? Chyba, że obawia się 

kontaktów po tak długiej przerwie? Setki różnych pytań cisnęły jej się do głowy. Nie 

była pewna, co ma zrobić, ale teraz nie miała już czasu na dalsze rozmyślania. Ta 
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hiszpańska prostytutka to był dzwonek alarmowy. Jeżeli Marek ma jakieś opory 

i musi się przełamać, to tylko z nią i to jak najszybciej. Błyskawicznie opracowała 

plan akcji. Przez chwilę się koncentrowała. Potem nabrała głęboko powietrza  

w płuca. Skoczyła mocno pod prysznicem na pięty, aby był jak największy hałas. 

Głośno krzyknęła i szybko się położyła. Marek usłyszał hałas i krzyk. Zajrzał do 

łazienki. Stella leżała pod prysznicem, jęcząc i prosząc o pomoc. Szybko do niej 

podbiegł, wyłączył wodę, delikatnie ją podniósł, owinął ręcznikiem kąpielowym i na 

rękach zaniósł do łóżka. Stella, jęcząc, zaczęła się tłumaczyć, że się pośliznęła  

i upadła, a teraz bolą ją plecy. Marek ostrożnie ją wytarł i powolutku kawałek po 

kawałku zbadał, nie stwierdzając niczego złego. Plan Stelli jak na razie przebiegał 

bez zakłóceń. Była świeżo wykąpana i w łóżku, a jej ukochany siedział obok 

i delikatnie dotykał jej ciała. Fakt, że bardziej jako lekarz niż kochanek, ale powoli 

sytuacja zaczęła się zmieniać. Marek uspokoił się, że nic się jej nie stało. 

Tymczasem Stella szykowała następną część planu. 

– Chyba dzisiaj już nigdzie nie pójdziemy – powiedziała, a po chwili dodała:  

– Możesz mi wytłumaczyć, skąd wiedziałeś, że będzie padał deszcz? 

– To bardzo proste. Siedzieliśmy w tawernie i widzieliśmy błękitne, bezchmurne 

niebo. Powoli zaczął wiać wiatr z przeciwnej strony. Nagle wszystkie owady zaczęły 

latać bardzo nisko i szukać schronienia przed deszczem. Wszyscy wiedzą, że przed 

deszczem ptaki latają nisko, ale one są tylko tam, gdzie jest więcej owadów. To 

owady uciekają przed deszczem, który jest dla nich niebezpieczny. Dlatego 

wiedziałem, że zaraz spadnie deszcz. O tej porze w Barcelonie opady to rzadkość, 

ale się zdarzają. Jak widzisz, padało bardzo krótko i znowu mamy ładną pogodę. 

– Skoro jesteś takim jasnowidzem, to powiedz mi jeszcze, skąd się wzięła w tawernie 

ta Hiszpanka. 

– Nie mam pojęcia. Przeczucie mówi mi, że nie była tam przypadkowo. Sądzę, że 

jest zawodową prostytutką i zazwyczaj ktoś jej dostarcza klientów. Nie bardzo 

wiedziała, jak ma mnie do siebie zwabić. Myślę, że przyjechała tu tylko po to, aby 

mnie namówić na spotkanie. Dzięki wizytówce, którą zostawiła, moi przyjaciele ustalą 

więcej szczegółów. Obawiam się tylko, że nie będziemy mogli tu zbyt długo zostać. 

– Dlaczego? – spytała zdziwiona. 
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– Może to Chińczycy mnie szukają? – odpowiedział trochę niepewnie Marek. 

– A może to ją byś chciał opisać w swojej książce? – zapytała z niewinną minką. 

Marek roześmiał się: 

– Nie ma mowy. Nie podobała mi się wcale. Nie ma twojej klasy ani urody. Patrząc 

na nią, pomyślałem, że jest w środku pusta i próżna. Na dodatek nie ma twojego 

uroku. 

– No nie wiem – odpowiedziała Stella – mężczyźni są czasem nieprzewidywalni 

i podobają im się różne dziwne rzeczy. 

– Ale nie mnie. Mnie podobasz się tylko ty i nikt więcej na świecie. 

Stella zarumieniła się i trochę speszona zaczęła coś mówić. W tym momencie Marek 

zamknął jej usta pocałunkiem. A kiedy po chwili próbowała znowu coś powiedzieć, 

powtórzył go jeszcze raz. 

– Podobno pocałunki wymyślili mężczyźni, aby zamknąć kobietom usta – powiedział, 

gdy skończył. 

Roześmiali się razem. 

Marek zaczął Stellę delikatnie całować po szyi i ramionach, stopniowo schodząc na 

dekolt i piersi. Jednocześnie pieścił ją bardzo delikatnie rękami. Zanim Stella 

zorientowała się, co się z nią dzieje, już miała orgazm. Nigdy w życiu nie było jej tak 

dobrze. Tak naprawdę dopiero teraz przekonała się, co to jest. Poprzednio czasem 

bywało jej dobrze, ale nigdy nie było tak jak teraz. Zanim zdążyła mu powiedzieć, jak 

cudowne miała chwile, zaczął się następny. Marek pieścił ją teraz inaczej niż 

poprzednio, a rozkosz i podniecenie narastało coraz bardziej i bardziej. Tym razem 

orgazm był znacznie silniejszy i dłuższy. Nigdy w życiu nie wyobrażała sobie czegoś 

takiego. Kiedy zaczęła się uspokajać, dotarło do niej, że Marek tylko ją pieścił. 

Przeżyła cudowne chwile, ale teraz chciała, aby on też osiągnął taką rozkosz. Gdy 

pokazała mu, co chce, zatrzymał się na chwilę i zapytał: 

– Na pewno tego chcesz? 
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Zrozumiała od razu, że nie jest to pytanie o seks, ale i o wszystkie inne sprawy. Że 

pyta, czy chce być jego, z nim, na zawsze, czy chce mieć z nim dzieci i spędzić 

razem całe życie. 

– Tak, chcę – odpowiedziała. 

Była pewna swoich uczuć i tego, co pragnie tak, jak nigdy dotąd. Chciała być z nim 

na zawsze. To, co po tym nastąpiło, było jeszcze wspanialsze niż poprzednio. 

Wydawało jej się, że te cudowne chwile nigdy się nie skończą, a potem osiągnęła 

prawdziwą rozkosz. Rano czuła się jak nowo narodzona. Świat był zupełnie inny. 

Bardziej radosny, kolorowy i pełen wspaniałych dźwięków. Wiedziała, że tej nocy 

całe jej życie zmieniło się nieodwracalnie. Była naprawdę szczęśliwa, tak jak nigdy 

dotychczas. Czuła, że ma przy sobie mężczyznę swojego życia, dla którego warto 

żyć i umierać. Leżała z zamkniętymi oczami i marzyła o przyszłej rodzinie oraz 

wspaniałym wspólnym życiu. 

Niespodziewane kłopoty Stelli 
 

Kiedy całkowicie rozbudziła się z marzeń na jawie, okazało się, że Marek przyniósł 

już śniadanie do pokoju. Wypiła herbatę i zjadła troszeczkę, ale czuła się jeszcze 

osłabiona po szaleństwach tej nocy. Widząc, że Stella nie ma ochoty na opuszczenie 

łóżka, Marek pod pretekstem kupna prasy wyszedł z pokoju. Na dole kupił gazetę, 

a zaraz obok w kwiaciarni piękną wiązankę kwiatów. 

Tymczasem Stella przypomniała sobie, że musi jeszcze zadzwonić do Roberta 

Wrighta, jej byłego chłopaka. Od dłuższego czasu nie układało się między nimi. Od 

dwóch lat mieszkali ze sobą w Nowym Yorku, gdy nie miała żadnych wyjazdów, ale 

zauważyła, jej uczucia do niego stopniowo gasły. Bob nie przejawiał żadnych chęci 

do czegoś więcej niż mieszkanie razem. Uznała, że nie nadaje się na męża. Na 

dodatek dowiedziała się od koleżanek, że gdy jej nie ma, on szuka okazji do skoków 

w bok. Dwa miesiące temu powiedziała mu, że chce zakończyć znajomość 

i Bob ma się wyprowadzić z jej mieszkania. Wypłakał możliwość zostania jeszcze 

jeden miesiąc i obiecał, że jak najszybciej znajdzie sobie inne lokum. Obiecywał też, 

że się zmieni, choć Stella już na to nie liczyła. Zostawiła na później ostateczną 
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rozmowę, co do terminu wyprowadzki, a teraz chciała jak najszybciej załatwić tę 

sprawę do końca. Wykręciła numer do niego. 

– Cześć, Bob – powiedziała – mam dla ciebie kilka wiadomości. Po pierwsze, masz 

się wyprowadzić z mieszkania do końca miesiąca lub sam będziesz za nie płacił. Ja 

już tam nie wrócę. Po drugie, między nami wszystko jest już definitywnie skończone 

i nie dostaniesz następnej szansy. Po trzecie, mam już kogoś innego. 

– Ale ja się chcę z tobą ożenić – odpowiedział Bob. – Ja się zgodzę na wszystko, co 

zechcesz. Wybaczę ci wszystko, jeśli do mnie wrócisz. 

– No cóż, jak chcesz więcej prawdy, to dodam, że mam teraz kogoś, kto zaspokaja 

mnie w łóżku tak, jak ty nigdy nie potrafiłeś. Przez cały czas, jak byłam z tobą, nie 

miałam nigdy orgazmu i zawsze myślałam, że to moja wina. Nie wiedziałam, że to ty 

nie potrafiłeś mnie rozbudzić. Sądzę, że powinieneś przestać myśleć tylko o sobie. 

– Może teraz, jak już się rozbudziłaś, to będzie nam razem lepiej? 

– Z nami to już koniec. Pamiętaj o mieszkaniu. Albo sam będziesz płacił, albo się 

wyprowadzasz do końca miesiąca. 

Na tym Stella zakończyła rozmowę. Wiedziała, że ją oszukiwał, ale brak satysfakcji 

w łóżku traktowała jako swój problem. Teraz wiedziała, że z nią jest wszystko 

w porządku. 

Ostatnio różne sprawy nie układały się tak dobrze, jak by mogły, ale teraz, od tej 

nocy cały świat nabrał innych barw. Była pewna, że nic i nikt nie może zakłócić ich 

szczęścia. Marzyła tylko o tym, aby na zawsze zostać z ukochanym mężczyzną. 

Zapomniała nawet o tej Hiszpance, która chciała go uwieść. Zresztą, Marek 

powiedział jej w nocy, że ją kocha i że żadnej innej kobiety poza nią nigdy już nie 

pokocha. 

Po kilku minutach wrócił Marek z bukietem przepięknych kwiatów. Przez następnych 

kilka dni było jak w bajce. Chodzili rano na spacery nad morze, potem zwiedzali 

Barcelonę, jedli w tawernach, kiedy mieli na to ochotę, i kochali się namiętnie 

wieczorami oraz rano zaraz po przebudzeniu. A kiedy Stella odpoczywała zmęczona, 

Marek pisał swoją książkę lub biegał wzdłuż plaży. 
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W środę wcześnie rano Marek musiał wyjść w sprawie dodatkowych materiałów do 

książki. Stella pospała trochę dłużej, a później wybrała się na basen. Schodząc do 

recepcji, nagle zobaczyła Boba Wrighta siedzącego w holu z kwiatami i czekającego 

na nią. To był dla niej szok. 

– Co ty tu robisz ? – zapytała gniewnie. 

– Chcę się z tobą ożenić – odpowiedział. 

Wybuchnęła śmiechem: 

– Może kilka miesięcy temu bym się nad tym zastanowiła, ale teraz nie masz na to 

żadnych szans. 

– Ja wiem, że masz kogoś, ale on cię zostawi, a ja będę przy tobie na zawsze. 

– Jesteś śmieszny. Powiedziałam ci, że to już koniec i dlaczego. 

– Daj mi jeszcze jedną szansę – odpowiedział. 

– Nie i nie chcę cię tu więcej widzieć – odparła. 

– Potem możesz tego żałować. 

– Posłuchaj. Nawet jakbym miała zostać sama, to znajdę sobie następnym razem 

innego faceta, ale do ciebie nigdy już nie wrócę. Zrozumiałeś? 

Wściekły Bob bez słowa ruszył przez hol w kierunku wyjścia. W tym momencie Stella 

zobaczyła Marka, który właśnie wrócił z jakąś paczką. Nie chcąc mieć przed nim 

żadnych tajemnic, a potem dodatkowych kłopotów, od razu wyjaśniła mu, o co 

chodzi, kto to jest i skąd się tu wziął. 
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Kto za tym stoi? 

Zlecenie 
 

Tego samego dnia po południu, kiedy wędrowali po mieście, Marek zauważył, że za 

nimi stale chodzą jacyś dwaj chłopcy wyglądający na około 16-17 lat. Od razu zwrócił 

na nich uwagę, bo starali się przed nimi ukrywać. W pewnej chwili doszli do miejsca, 

gdzie był częściowo rozebrany kamienny mostek, a pod nim puste koryto strumienia. 

Na mostku był zdjęty bruk i barierka. Przejście było prowizoryczne po drewnianej 

wąskiej kładce. Z prawej strony stały rusztowania wokół pomnika. U góry na deskach 

kucnął jakiś chłopak. Ruch w tym miejscu był niewielki. Marek, wiedziony 

przeczuciem, przytrzymał Stellę za rękę i sam pierwszy wszedł na kładkę. Kiedy 

przechodził obok chłopaka, ten skoczył na niego z góry, chcąc go zrzucić z kładki. 

Marek jedną ręką przytrzymał go nad sobą, aby nie spadł za szybko, po czym drugą 

zaciśniętą w pięść zadał mu cios w klatkę, aż usłyszał trzask łamanych żeber. 

Ponieważ jednocześnie przykucnął, napastnik przeleciał nad nim i spadł na 

kamienie, które były na dnie wyschniętego koryta strumienia. Po krzyku, jaki wydał 

z siebie napastnik, od razu wiedzieli, że jego upadek musiał być bardzo bolesny. 

Na dole stało czterech innych wyrostków podobnych do niego, z kijami, gotowych do 

ataku. Trochę dalej siedział na kamieniu jeszcze jeden i widząc, co się dzieje, zerwał 

się z miejsca i zaczął głośno przeklinać, machając rękami. Marek z uśmiechem 

pomachał im ręką. 

– Co to było? – spytała Stella przerażona tą sytuacją.  
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– A nic takiego. Chłopcy się bawią. Fakt, że dość durnie, ale nic się nie stało. 

Poszli dalej, ale Marek widział, że stale są pod obserwacją. Był ciekaw, kto 

i dlaczego nasłał na nich tych chłopaków. Nie był pewien, czy chcieli zaatakować 

tylko jego, czy też Stellę. Dwie godziny później odprowadził Stellę do hotelu i umówił 

się, że będzie z powrotem dopiero na kolacji. Powiedział, że ma pewną sprawę do 

załatwienia na mieście. Na szczęście, Stella nie dopytywała się o szczegóły. 

Po wyjściu z hotelu szedł spokojnie w stronę centrum miasta, a kiedy śledzący go 

chłopcy byli dość blisko, zaczął iść w ich kierunku. Potem zaczął ich gonić niezbyt 

szybko – tak, aby mogli go doprowadzić do reszty grupy. Po kilku minutach byli już 

w dawnej dzielnicy żydowskiej El Call. Liczne wąskie, kręte uliczki, w których może 

zgubić się każdy, kto nie zna tej części miasta, zdawały się nie sprzyjać pościgowi, 

ale Marek wiedział, że ci chłopcy chcą go doprowadzić do całej grupy. I rzeczywiście, 

w pewnej chwili po przejściu przez starą bramę znalazł się na podwórku otoczonym 

ze wszystkich stron wysokimi kamienicami. Z dwóch stron ściany budynków nie miały 

okien, a samo miejsce było bardzo ciche, ponure i wyglądało na mało uczęszczane. 

Wszystkie domy wokół podwórza były stare i zaniedbane. 

Na podwórku stało sześciu chłopaków, oprócz tych dwóch, których gonił Marek. 

Kiedy podszedł do nich, wszyscy wyciągnęli nunchaku, oprócz jednego, który 

wyglądał na ich przywódcę. 

– Otoczcie go – rozkazał. 

Chłopcy, machając bronią, rozsunęli się i zaczęli otaczać Marka. 

– Może porozmawiamy? – zaproponował Marek. 

– Nie ma, o czym. Dostaliśmy zlecenie na ciebie – odpowiedział ten, który dowodził. 

– Mogę się chociaż dowiedzieć, dlaczego? 

– Nie, bo sami nie wiemy. 

W tej sytuacji Marek nie miał wyboru, pozostała mu tylko walka. Zaczął się powoli 

cofać pod ścianę i kiedy przeciwnikom wydawało się, że bez kłopotu będą go mogli 

pobić, nagle doskoczył do stojącego z prawej strony chłopaka i kopnął go w rękę, 

w której trzymał nunchaku. Metalowa wolna część nunchaku, która nagle zmieniła 
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kierunek, uderzyła chłopaka w nos z dużą siłą. Marek szybko złapał go za rękę 

i zanim ktokolwiek zdążył się ruszyć, rzucił go przez siebie, przytrzymując ramię, aż 

usłyszał trzask wyłamywanego barku. Chłopak krzyknął i padł zemdlony na ziemię. 

Marek, korzystając z zaskoczenia, natychmiast zaatakował następnego. Mocnym 

kopnięciem rzucił go na ziemię, wyrwał mu nunchaku z ręki i szybkim ciosem złamał 

mu łokieć. Chłopak leżał, krzycząc z bólu. 

– Może wystarczy tej zabawy? – zapytał Marek. 

– Atakujcie go wszyscy naraz! – krzyczał z tyłu ich dowódca. 

Marek nadal nie miał wyboru. Mógłby uciec, ale musiał się dowiedzieć, kto zlecił im 

tę robotę. Mając już broń w ręku, następnemu napastnikowi jednym ruchem rozbił 

lewy bark i zaraz potem łokieć prawej ręki, w której trzymał nunchaku. Po kilku 

następnych minutach został przed Markiem tylko jeden chłopak i ich dowódca 

siedzący na kamieniu i przyglądający się temu, co się dzieje na placu. Marek ustawił 

się tak, aby nikt nie widział, że coś mówi do przeciwnika, i odezwał się do niego 

przyciszonym głosem: 

– Dlaczego nie pójdziesz do seminarium? Byłby z ciebie bardzo dobry ksiądz.  

Chłopak stanął zdziwiony. 

– Machaj tym nunchaku i atakuj mnie, a nie stój – powiedział do niego Marek. 

Nie chciał mu zrobić krzywdy, ale musiał udawać walkę, aby przez chwilę z nim 

porozmawiać. 

– Słuchaj uważnie. Wiem, że będziesz świetnym księdzem. Po walce udawaj, że 

masz bóle kręgosłupa i nie możesz z nimi chodzić na żadne rozróby. W przyszłości, 

jako ksiądz będziesz musiał pomagać im oraz ich rodzinom. Idź z mamą do kościoła 

i poproś proboszcza o pomoc. Powiedz, że chcesz być księdzem. 

– Skąd pan to wie? 

– Ja czasami widzę przyszłość. Wiem, że to twoje powołanie. 

Następnie złapał go za rękę i przerzucił przez siebie, co wyglądało bardzo 

efektownie. Jednak w ostatniej chwili przytrzymał go tak, aby padając, chłopak nie 
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zrobił sobie krzywdy. Każdemu z pozostałych młodocianych bandytów coś specjalnie 

złamał, aby przez dłuższy czas nie mogli napadać na ludzi i aby mieli nauczkę na 

dłużej. Teraz skierował się w stronę chłopaka siedzącego na kamieniu. Ten wstał 

i wyciągnął z kieszeni pistolet. Marek zakręcił nunchaku i rzucił w jego stronę. Zanim 

młody bandyta zdążył użyć pistoletu, został uderzony w głowę i padł na ziemię. 

Marek podszedł do niego, wyjął mu z ręki pistolet, sprawdził, ile jest naboi w środku 

i czy jest odbezpieczony. Spojrzał na pozostałych chłopaków – nadal wszyscy leżeli 

na ziemi. Przyłożył ich dowódcy pistolet do stopy i nacisnął na spust. Huk wystrzału 

i krzyk chłopaka poderwał na nogi wszystkich jego kompanów. 

– Kto zlecił wam robotę? – zapytał Marek.  

– Niczego się od nas nie dowiesz! – usłyszał w odpowiedzi. 

Marek przyłożył mu pistolet do prawego łokcia i ponownie nacisnął na spust. Zrobił to 

celowo. Wiedział, że po przestrzeleniu stopy bandyta będzie kulał do końca życia, 

a druga kula w łokieć była po to, aby nie mógł prawą ręką nikogo bić. Na pewno też 

nie będzie już używał nunchaku. Chłopak ponownie wrzasnął. 

– Słuchaj uważnie – powiedział Marek – mam jeszcze trzy kule. Teraz odstrzelę ci 

małego i do końca życia będziesz sikał przez rurkę, a o seksie to będziesz mógł 

zapomnieć na zawsze – ta groźba zrobiła wrażenie na wszystkich chłopakach. 

– Nie strzelaj więcej – odezwał się ten, który miał zostać księdzem. My pracujemy dla 

Grubego Hektora. 

– Dlaczego chcieliście mnie pobić i kto zlecił tę robotę?  

– My dostajemy tylko zlecenia i nikt nam nie mówi, kto i dlaczego płaci za zlecenie. 

– Gdzie znajdę Grubego Hektora? 

– Ma knajpę koło portu. Nazywa się Pod Kulawym Piratem. 

– Dzięki. Mam nadzieję, że więcej was nie spotkam, bo inaczej będę musiał was 

pozabijać – odpowiedział Marek. 
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Pod Kulawym Piratem 
 

Wyszedł z podwórza przez bramę na ulicę i po przejściu kilku następnych uliczek 

wrzucił pistolet, po rozłożeniu na części, do kanału. Kawałek dalej, idąc przez plac, 

złapał taksówkę. 

– Wiesz, gdzie jest knajpa Pod Kulawym Piratem? – zapytał taksówkarza, gdy już 

siedział w środku. 

Taksówkarz spojrzał na niego ze strachem. 

– Tak, wiem – odpowiedział. 

– No to jedziemy tam. 

A kiedy taksówka ruszyła, zapytał: 

– Możesz mi powiedzieć, kto tam chodzi, i coś o szefie tej knajpy? 

– Ja nic nie wiem. 

– Słyszałeś coś o Grubym Hektorze? 

– Ja tam nie bywam. Tam często są rozróby. To jest miejsce, gdzie głównie 

przychodzą marynarze i przemytnicy, aby się napić i pohandlować nielegalnym 

towarem. 

– Muszę porozmawiać z właścicielem. Jego ludzie na mnie napadli i nie wiem, 

dlaczego – powiedział Marek. 

Taksówkarz przestraszył się. 

– Niech pan tam nie idzie. On ma kilku bandytów do ochrony i ludzi od czarnej 

roboty. Nie wyjdzie pan stamtąd żywy. 

– Zapłacę ci za kurs w jedną stronę od razu, ale chciałbym, abyś na mnie poczekał. 

Będę jechał z powrotem do centrum. 

– Ja się boję – odpowiedział taksówkarz. 
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– Nie ma, czego. Ty mnie tylko zawozisz i odwozisz, i nie wiesz, po co ja tam jadę. 

Będę potrzebował około dwudziestu minut na rozmowę, a w razie jakichś komplikacji 

– do pół godziny. Podaj mi swój numer telefonu, to zadzwonię, gdybym szybciej 

skończył, i wtedy po mnie podjedziesz. 

– Dobrze. Będę stał trochę dalej i podjadę, jak pan zadzwoni. 

Marek wysiadł przed knajpą. Wcześniej taksówkarz pokazał mu, gdzie będzie stał, 

i podał numer telefonu. Było jeszcze dość wcześnie. Drzwi były zamknięte. Marek 

musiał mocno zastukać, żeby ktoś się ruszył w środku. Po chwili drzwi otworzył 

oprych wyglądający na ochroniarza i widząc obcego, zapytał: 

– Czego?  

Chciałem rozmawiać z Grubym Hektorem. 

– Byłeś umówiony? 

– Nie. 

– No to spadaj – bez owijania w bawełnę odpowiedział oprych. 

– Mam interes do szefa. 

– Dzisiaj jest zajęty. Przyjdź innym razem. Widzisz, że lokal jest zamknięty. 

Marek odwrócił się, jakby chciał odejść, a potem z półobrotu prawym sierpowym 

powalił ochroniarza na podłogę. Następnie odciągnął nieprzytomnego od wejścia aż 

pod ławkę i zamknął drzwi na zamek, aby uniknąć jakiejś niespodziewanej wizyty. 

Przeszedł przez salę pełną pustych stolików i wszedł do następnego pomieszczenia. 

Na jednych drzwiach była wywieszka z napisem „biuro”. Otworzył drzwi. Za niskim 

blatem, na którym stał komputer, zobaczył małego, grubego mężczyznę o czarnych 

włosach i szarych chytrych oczach. Od razu domyślił się, że jest to Hektor. Ten 

gniewnie spojrzał na przybysza i zapytał: 

– Co pan tu robi? 

– Szukam właściciela – odpowiedział Marek. 

– Jestem zajęty. 
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– Mam tylko jedno pytanie. Kto ci dał zlecenie na mnie? 

Gruby spojrzał na Marka ze zdziwieniem. 

– Dzisiaj twoje szczeniaki napadły na mnie i musiałem im połamać kości. Chciałbym 

wiedzieć, dlaczego ich na mnie nasłałeś. 

– Nie wiem, o co chodzi – odpowiedział. Jednocześnie musiał nacisnąć jakiś 

przycisk, bo za chwilę do biura weszło dwóch dobrze zbudowanych osiłków. Oni 

wytłumaczą panu wszystko. Proszę przejść tam, gdzie będziecie mogli spokojnie 

porozmawiać. 

– Okej – odpowiedział Marek – jak skończę z nimi rozmawiać i będę miał jeszcze 

jakieś pytania, to tu wrócę. 

Wszyscy trzej zarechotali. Jeden otworzył drzwi i wyszedł pierwszy, następnie Marek, 

a za nim drugi bandyta. Po wyjściu jeden z nich próbował złapać Marka za rękę, ale 

on się od razu wyrwał i powiedział: 

– Chyba widzisz, że sam idę. 

Po przejściu korytarza pierwszy bandyta otworzył drzwi na zaplecze. Wszyscy trzej 

wyszli na podwórze, po czym ostatni oprych szybko zaryglował drzwi. Marek 

rozejrzał się po podwórzu otoczonym z trzech stron wysokim, solidnym parkanem, 

a z czwartej strony ścianą knajpy. Przed nim stało trzech bandytów, każdy 

z drewnianą pałką, a po chwili ci dwaj, którzy go przyprowadzili, także mieli takie 

same w rękach. 

– Dzisiaj kilku chłopaków napadło na mnie w mieście. Przyjechałem tu, aby zapytać, 

kto i dlaczego zlecił pobicie mnie. 

– Trza było zapytać szefa. My nie jesteśmy od dyskusji – odpowiedział jeden z nich. 

Teraz Marek zwracał się już bezpośrednio do niego. 

– Szef powiedział, że wy mi to wyjaśnicie. 

– No to masz wyjaśnienie – odpowiedział jeden z nich i rzucił się na Marka z pałką. 
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Zanim go dosięgnął, został kopnięty w splot słoneczny i po chwili dostał jeszcze raz 

pięścią w brodę. Głowa odskoczyła mu do tyłu. Nie zdążył paść na ziemię, gdy 

Marek złapał go za rękę i rzucając przez siebie, złamał mu bark. Wszyscy słyszeli, 

jak pękały mu kości. Napastnik krzyknął i padł nieprzytomny na ziemię. Pozostała 

czwórka, trochę zaskoczona umiejętnościami walki nieznajomego, starała się go 

otoczyć i zaatakować równocześnie ze wszystkich stron. Ale Marek nie czekał na to, 

co oni zrobią. Podniósł pałkę pierwszego bandyty i ruszył do przodu. Po kilku 

minutach czterech przeciwników leżało nieprzytomnych, z połamanymi rękami 

i rozbitymi głowami na ziemi. 

– Wolisz porozmawiać czy mam cię zabić? – zapytał Marek ostatniego bandytę. 

– Co chcesz wiedzieć? 

– Kto i dlaczego zlecił napaść na mnie? 

– Był tu taki jeden chłopak. Wyglądał na Amerykanina. Śmiesznie mówił po 

angielsku. Chyba to za dziewczynę. Nie miał pieniędzy i szef się śmiał, że tu 

przyszedł. 

– Co dalej? Ktoś go polecił? 

– Chłopak gdzieś zadzwonił i jakiś stary przyjaciel szefa poręczył, że zapłaci za 

robotę. Boss bardzo się cieszył, bo ten jego przyjaciel był zawsze bardzo hojny i na 

pewno da więcej niż za normalne zlecenie. Na dodatek, szef dowiedział się, że on 

żyje, mimo iż wiele lat temu miał pogrzeb. 

– Coś jeszcze wiesz? 

– Nie, to wszystko. 

– Dobrze. Teraz połóż się na ziemi i udawaj, że jesteś nieprzytomny. Jak was znajdą, 

to się nie przyznawaj, że ze mną rozmawiałeś. Możesz nawet stracić pamięć po 

uderzeniu w głowę. 

Marek otworzył drzwi, wszedł do środka i zamknął je za sobą na dużą metalową 

zasuwę. Przeszedł przez korytarz i wszedł ponownie do biura. Gruby był 

zaskoczony, widząc go z powrotem. 
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– Rozmawiałem z nimi i nic nie wiedzą. Ty, jako szef, przyjmujesz zlecenia. Muszę 

zaraz wiedzieć, kto ci zlecił tę robotę. 

Marek położył ręce na blacie, czekając na ruch przeciwnika. Spodziewał się ataku 

i był na niego przygotowany. Gruby nagle chwycił nóż, który miał ukryty pod blatem, 

i chciał go wbić Markowi w rękę. Ale nie spodziewał się, że nie będzie wystarczająco 

szybki. Nóż utkwił w blacie, a Marek złapał go za rękę i zaczął ciągnąć w swoją 

stronę. Gdy przeciwnik zaparł się o blat drugą ręką, Marek nagle złapał nóż i wbił 

w blat tam, gdzie Gruby trzymał rękę, przebijając ją na wylot. Ten wrzasnął i zrobił 

się cały blady. Marek spokojnie powiedział: 

– Jeden głupi ruch, a utnę ci rękę. Jak nie będziesz odpowiadał na moje pytania, to 

obetnę ci nie tylko ręce. Powinieneś się pospieszyć z odpowiedziami, bo twoi ludzie 

leżą tam na podwórzu nieprzytomni, z połamanymi rękami i nogami, a kilku mocno 

krwawi. Jak szybko nie uzyskają pomocy lekarza, to umrą. Będziesz miał ich na 

sumieniu. 

Gruby stał blady i spocony, trząsł się ze strachu i bólu. 

– Mów, kto tu był ze zleceniem! – krzyknął Marek. 

– Taki chłopak. Nigdy go wcześniej nie widziałem. 

– Skąd on był! 

– Nie wiem. Chyba obcokrajowiec. 

– Jeszcze jedno „chyba”, a będziesz miał nóż w drugiej ręce. Jak wyglądał! 

Opis zgadzał się z wyglądem byłego chłopaka Stelli. 

– Ile zapłacił za zlecenie? 

– Tysiąc euro. 

– Chcesz, abym cię zabił? Czemu kłamiesz! On nie miał pieniędzy! – Marek krzyczał 

mu w twarz, chcąc go jeszcze bardziej zastraszyć. 

– Obiecał, że odda pieniądze. 

Marek wybuchnął śmiechem. 
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– Słuchaj, jestem miłym, sympatycznym facetem, ale jeszcze jedna taka bzdura, 

a będę musiał ci obciąć rękę! 

Dla podkreślenia, że nie kłamie, złapał za nóż i go lekko przekręcił. Gruby zawył 

z bólu. 

– Mów prawdę! – krzyknął Marek. 

– Jego znajomy poręczył, że odda za niego pieniądze. 

– Skąd go znasz? Nie wierzę, że przyjąłeś robotę bez pieniędzy! 

– To nie ma związku ze zleceniem. 

Marek złapał za nóż i wyciągnął go z ręki Grubego. Następnie złapał go za drugą 

rękę i zaczął ciągnąć przez blat w swoją stronę. 

– Nie! – krzyknął Gruby. 

– Mów, kto płacił za zlecenie! 

– Nie mogę powiedzieć. Zabije mnie za to. 

– Słuchaj uważnie – ostro zaczął Marek – ja tu jestem na wakacjach. Przyleciałem 

z Ameryki. Nikt nie wie, że tu przebywam. Nie wiem, dlaczego ktoś nasyła na mnie 

takich dupków jak ty i twoi ludzie. Mam ważną robotę do wykonania – zlecenie warte 

wiele milionów dolarów – i muszę mieć pewność, że ten napad nie ma związku 

z moimi planami. Jak sam nie powiesz, to zaraz zobaczysz, co to są tortury. 

– Ja wszystko powiem – łkał roztrzęsiony Gruby Hektor. 

Marek przysunął mu nóż do piersi i krzyknął: 

– Mów teraz prawdę! 

– Ten chłopak nie spodziewał się, że trzeba będzie tyle zapłacić. Zadzwonił do 

kogoś, kto mu mnie polecił. Jak mi oddał słuchawkę, okazało się, że to jest mój 

dawny przyjaciel. Wszyscy myśleli, że zginął w wypadku wiele lat temu. 

– Skąd wiesz, że to był on? 
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– Podał mi kilka szczegółów z przeszłości i stare hasło. Kiedyś był wysoko w mafii, 

a potem miał wypadek. Do dzisiaj policja i chyba wszyscy jego starzy znajomi myślą, 

że on nie żyje. Nie wiem, jak teraz się nazywa i co robi, ale powiedział, że przyśle mi 

te pieniądze, i ja mu wierzę. To bardzo słowny człowiek. 

– Dlaczego płaci za to zlecenie? 

– Powiedział, że zawsze spłaca długi swojego przyszłego zięcia. 

To Markowi wystarczyło. Nic więcej nie chciał wiedzieć. Był pewien, że Gruby nic 

więcej nie wie na ten temat. 

– Nie musisz mówić nikomu tego, co mnie powiedziałeś. Sprawa zamknięta. Teraz 

ratuj swoich ludzi tam na podwórzu. 

Marek wyszedł na zewnątrz. Za rogiem, w miejscu, gdzie się umówili, stała taksówka. 

Wsiadł i powiedział do taksówkarza: 

– Jedziemy z powrotem do centrum. 

– Bałem się o pana. 

– Nie było powodu. Pogadałem z właścicielem i wracam do hotelu. 

Wysiadł w tym samym miejscu, gdzie wsiadł do taksówki. Wiedział, że jak najszybciej 

musi wyjechać z miasta. Ponieważ był już wieczór, zabrał swoje rzeczy z hotelu  

i przeniósł się do znajomego Tybetańczyka, który mieszkał na obrzeżach miasta. 

Upewnił się, że nikt go nie śledził. Potem zadzwonił do Stelli i wytłumaczył jej, że 

musi pilnie wyjechać z miasta, ale wróci jutro tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. 

Strzały na plaży 
 

Rano, zaraz po śniadaniu Marek przyszedł do Stelli i powiedział: 

– Jedziemy na plażę za miasto. Wypożyczyłem samochód. 

Nie było jeszcze gorąco, ale trochę osób już wypoczywało nad morzem. Marek chciał 

przekonać Stellę do wyjazdu razem z nim z Hiszpanii. Prawdopodobnie jej ojciec był 
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szefem mafii. To z jego polecenia Marek miał zostać pobity, a może nawet zabity. 

Ten Amerykanin miał zostać jej mężem. 

Marek nie chciał Stelli wszystkiego tłumaczyć, tym bardziej, że jego wiadomości 

opierały się tylko na słowach Grubego Hektora. Kiedy tak szli plażą i rozmawiali, 

nagle Marek poczuł na policzku takie dziwne uczucie, jakie miał zawsze, gdy na 

skórę padał mu promień lasera. Gwałtownie się schylił i zobaczył świetlistą plamkę 

na Stelli, a po chwili plamka znów przesunęła się na niego. Schował się za Stellę, nic 

jej nie mówiąc. Wiedział, że jej nic się nie może stać – to on jest celem snajpera. 

Celował do niego ktoś z wysokiej skarpy ciągnącej się wzdłuż plaży. W pewnej chwili 

niczego nieświadoma Stella schyliła się, aby podnieść muszelkę, i Marek przez 

moment nie miał żadnej osłony. Rzucił się do wody między kamieniami. W tym 

samym momencie kula trafiła w kamień obok niego. Kilka osób zatrzymało się  

i zaczęło się rozglądać. Marek przytomnie zza kamienia wystawił samą czapkę i po 

chwili kula przeszyła ją na wylot. Obok przechodziło kilku turystów. Zatrzymali się  

i zaczęli się rozglądać, skąd ktoś może strzelać. 

Marek spojrzał na skarpę i zauważył ruch w pewnym miejscu. Pokazał ręką kierunek 

i wszyscy z zainteresowaniem zaczęli patrzeć w tamto miejsce. Dwie osoby miały 

lornetki i próbowały zobaczyć coś więcej. Tymczasem Marek złapał Stellę za rękę  

i korzystając z zamieszania, pobiegł z nią kilkadziesiąt metrów dalej, do miejsca, 

gdzie skarpa zbliżała się do wody, zostawiając tylko wąski skrawek plaży. Za tą 

naturalną osłoną byli już bezpieczni. Wtedy Marek zobaczył stare, dość mocno 

zniszczone kamienne schody, które wyglądały na nieużywane od dawna. Prowadziły 

one na górę. 

– Ktoś do ciebie strzelał – raczej stwierdziła niż zapytała Stella. 

– Tak, i zaraz sprawdzę, kto to był – odpowiedział Marek. 

– Nie zostawiaj mnie tu samej – poprosiła, łapiąc go za rękę. 

Nie mając wyboru, wsadził ją sobie na plecy i wbiegł najszybciej jak mógł po 

schodach na górę. Stella w pierwszej chwili chciała zaprotestować, bo przecież sama 

mogła wejść po schodach. Zamilkła, gdy zobaczyła, jak szybko z nią biegnie. Na 

pewno sama by za nim nie zdążyła. Na górze schodów była głęboka i na ponad 

cztery metry szeroka wyrwa w skarpie. Przez wiele lat powoli ta część wzgórza 
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odsuwała się od reszty, podmywana okresowo przez fale. Można było wejść tylko do 

tego miejsca. To, dlatego schody nie były używane i nikt tutaj nie wchodził. 

– Zaczekasz tutaj? – zapytał Marek. 

– Nie – kurczowo ścisnęła mu rękę. 

– Przejdę z tobą tędy – pokazał na wąską rurę biegnącą przez tę wielką wyrwę. 

Zabrakło jej tchu, jak to zobaczyła. 

– Nie bój się. Zamknij oczy, a ja cię przeniosę. 

Sama nie wiedziała, czego bardziej się boi: zostać tutaj czy dać się przenieść. Marek 

nie miał czasu na dyskusję. Wziął ją na ręce i przebiegł szybko po rurze na wąski 

kawałek trawnika pomiędzy urwiskiem a kamiennym murkiem. Przez jedną z dziur 

zobaczyli, że przez otoczony drzewami placyk przechodzi dość szybkim, sprężystym 

krokiem zakonnica. Niosła ona sporych rozmiarów czarną walizkę. Stella rozejrzała 

się wkoło. Po drugiej stronie placyku zobaczyła stary, kamienny, na pewno od dawna 

już nieczynny kościółek. Wokół niego rosły stare drzewa i znajdowały się 

pozostałości po pięknym niegdyś parku. Całość otaczał kamienny murek, teraz już 

z licznymi wyrwami. Obok kościółka zaczynała się stara brukowana droga biegnąca 

w dół, zapewne w kierunku nieodległego miasteczka. 

Marek po cichu przeskoczył przez murek i podszedł szybko od tyłu do zakonnicy. 

Stelli wydało się dziwne, że zakonnica szła z tą walizką od strony skarpy w kierunku 

nieczynnego kościoła. 

– Gdzie idziesz, ofermo! – zawołał Marek za zakonnicą. 

Gdy ta się odwróciła i zobaczyła Marka, nastąpiła bardzo dziwna rzecz. Jedną ręką 

zrzuciła na plecy kaptur i oczom zaskoczonej Stelli ukazała się twarz mężczyzny 

w wieku około trzydziestu lat. Po chwili zrzucił habit i okazało się, że ma u pasa 

pistolet i nóż. Od razu sięgnął ręką po pistolet. 

– Nie próbuj tego! – powiedział Marek, ale on już miał pistolet w ręku. 
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Za późno było na dalszą dyskusję. Marek jednym kopnięciem wytrącił mu pistolet 

z ręki. Zaraz potem drugim kopnięciem odrzucił nieznajomego o kilka kroków do tyłu. 

Zanim przeciwnik zdążył ponownie złapać równowagę, Marek podniósł pistolet. 

– Chcę tylko porozmawiać  

Mężczyzna wyciągnął nóż zza pasa i rzucił się na Marka. Strzelanie do uzbrojonego 

w nóż przeciwnika nie miało sensu. Marek nie chciał go zabić. Musiał się tylko 

dowiedzieć, kto i dlaczego go tu przysłał. Szybko schował pistolet do kieszeni i po 

dwóch ciosach oszołomiony mężczyzna dał sobie wykręcić rękę. Marek 

przyprowadził go do miejsca, gdzie siedziała Stella. 

– Siadaj! – powiedział i pchnął go na ziemię. Sam usiadł naprzeciwko. – Kto cię 

przysłał i dlaczego? 

– Niczego się ode mnie nie dowiesz. 

– To może powiesz mi, ile zapłacili ci za robotę? 

– Dziesięć tysięcy euro – odpowiedział. 

Marek zaczął się głośno śmiać. 

– Dobry dowcip– tam, gdzie mieszkam, nikt nie zgodziłby się na to za mniej niż dwa 

miliony dolarów. Gdy takiego dupka jak ty ktoś zapyta, czy chciałby zarobić milion, to 

każdy się zgadza, ale jak usłyszy, że chodzi o mnie, to od razu rezygnują. Wczoraj 

załatwiłem wszystkich ludzi Grubego Hektora, bo chcieli mnie pobić. Jeśli to on dał ci 

zlecenie, to możesz być pewien, że chciał, abym cię zabił, bo teraz nie ma, kto dla 

niego pracować. 

– No, byłem trochę zdziwiony, jak zadzwonił do mnie z tą ofertą, ale połowę kasy 

wziąłem z góry – odpowiedział strzelec. 

Marek otworzył jego walizkę. W środku był złożony karabinek z celownikiem 

laserowym, dwa pistolety, jakiś materiał wybuchowy, pojemnik z gazem i paralizator. 

– Chciałbyś jeszcze trochę pożyć? – zapytał Marek. 

– Co proponujesz? 
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– Wiesz, dlaczego dostałeś tę robotę? 

– Nie, ale teraz myślę, że Gruby dostał więcej za zlecenie i chciał zarobić moim 

kosztem, skoro sam ma kłopoty z ludźmi. Jakby mnie się nie udało, to pozbycie się 

konkurencji też ma swoją wartość. Ja zazwyczaj tylko strzelam, ale albo ja jemu, albo 

on mnie zabiera część zleceń. 

– A może zlecił ci robotę tylko, dlatego, że chciał się na mnie zemścić? 

Nieznajomy pokręcił głową. 

– Nie, znam go zbyt dobrze. On nie dałby dziesięciu tysięcy euro za zemstę, jest na 

to zbyt chytry. 

– Daruję ci życie, ale musisz zaraz wyjechać na kilka dni jak najdalej stąd. Nie 

możesz dzwonić do nikogo ani odbierać telefonów, przez co najmniej trzy dni. Nikt 

nie może wiedzieć, że ja żyję. Gdyby potem ktoś cię pytał, to powiesz, że byłeś 

pewien, że mnie trafiłeś, a potem miałeś inną pilną robotę i musiałeś zaraz wyjechać. 

– Dzięki – odpowiedział, po czym wyjął portfel, a z niego kartę kredytową i podał ją 

Markowi. – Z tyłu masz napisany kod do karty i możesz wypłacać gotówkę 

w bankomacie do pięciuset euro każdego dnia. Jak wypłacisz, to następnego dnia 

masz ten sam limit od nowa. Jeśli wybierzesz jednego dnia więcej, to karta zostanie 

zablokowana. To nie są moje pieniądze, więc możesz z niej korzystać, dopóki będzie 

działała. 

Wstał i Marek też wstał. Mężczyzna wziął swoją walizkę i poszedł w kierunku 

kościoła, gdzie tuż przy bocznej ścianie w cieniu wielkiego drzewa stał jego 

samochód. 

– Pamiętaj, nie dzwoń do nikogo przez kilka dni! – zawołał za nim Marek. 

Schodzili powoli z góry brukowaną uliczką, przy której stały stare kamienne domy. 

Większość wyglądała na opuszczone od dawna, niektóre miały zabite deskami drzwi 

i okna. Nagle za nimi pojawił się ten samochód. Marek szybko popchnął Stellę 

w bramę najbliższego domu, a sam wyszedł na środek jezdni. Dopiero teraz 

zrozumiała, o co chodzi – kierowca chciał ich przejechać. Teraz jechał prosto na 

Marka. Ten stał uśmiechnięty, jakby to była zwykła zabawa. Ze strachu nie mogła się 
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ruszyć, czuła, że jest cała sparaliżowana. Samochód z rykiem silnika wciąż 

przyspieszał. Marek w ostatniej chwili wskoczył nogami na maskę, odbił się w górę 

i wylądował za samochodem. Odwrócił się i pomachał radośnie kierowcy ręką, 

śmiejąc się głośno, jakby zrobił mu fajny kawał. 

– Dlaczego to zrobiłeś? – Stella była roztrzęsiona. 

– Bałem się o ciebie. 

– O mnie? – zdziwiła się. 

– Tak. Gdy zobaczyłem, że otwiera oba okna na raz, byłem pewien, że będzie 

strzelał przez okno z pistoletu. Oczywiście, tylko do mnie, ale mógłby się pomylić 

i przypadkiem trafić ciebie. Gdy stałem przed samochodem, to nie miał jak strzelać, 

więc tylko próbował mnie przejechać. W tym momencie byłaś bezpieczna. 

Nagle usłyszeli wybuch. Na dole uliczki, tam, gdzie przed chwilą był samochód, 

pojawił się słup dymu i ognia. 

– Mówiłem mu, żeby do nikogo nie dzwonił – odezwał się poirytowany Marek.  

– Co się stało? 

– Myślę, że miał bombę w samochodzie. Pewnie zleceniodawca nie chciał mieć 

świadków. Umówili się, że ma zadzwonić po robocie, jak już będzie w samochodzie. 

Wtedy ktoś odpalił bombę, aby zatrzeć ślady do niego. 

Marek wziął Stellę za rękę i spokojnie poszli w drugą stronę. 
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Podróż do Francji 

Wyjazd 
 

Po południu Marek wypożyczył motor. Poszli do centrum handlowego i kupili 

kombinezony do jazdy. Za wszystko zapłacił kartą kredytową, którą dostał od strzelca 

wyborowego. Następnie wybrał z bankomatu pięćset euro. Wyjechali z hotelu, 

mówiąc w recepcji, że wrócą jutro wieczorem, bo chcieliby zwiedzić południe 

Hiszpanii. Zabrali ze sobą informatory o Walencji, Alicante 

i Maladze, tak, aby widział je recepcjonista. Marek dojechał tylko do Tarragony, gdzie 

wypożyczyli terenowy samochód, zostawiając motor i kombinezony. Tym razem za 

samochód zapłacił gotówką, aby nikt nie wiedział, gdzie i czym pojechali. Teraz udali 

się na północ, aby nad Atlantykiem przekroczyć granicę z Francją. Po drodze 

zatrzymali się nad jeziorem w lesie, aby mieć czas tylko dla siebie. Nie spieszyli się, 

sądząc, że nikt nie wie, gdzie są. Ta przerwa w podróży i ustronne miejsce uratowały 

ich przed atakiem na trasie, o czym dowiedzieli się znacznie później. Ci, którzy ich 

ścigali, zgubili ich ślad właśnie wtedy. 

Na noc zatrzymali się na przedmieściach San Sebastian w stojącym na uboczu 

małym rodzinnym hoteliku. Rano przed wejściem pojawiło się dwóch podejrzanych 

facetów o dość kwadratowych figurach i grubych karkach. Marek od razu zobaczył 

ich przez okno. Po chwili pytali właścicielkę o gości, którzy przyjechali samochodem 

wczoraj wieczorem około dwudziestej. Następnie wyszli na zewnątrz. Marek 

wyskoczył przez okno i podkradł się pod ich samochód. Usłyszał, jak jeden z nich 

dzwonił do kogoś. 
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– Szefie, mamy ich. Są w hotelu w San Sebastian. Mieliśmy kłopoty z samochodem, 

straciliśmy ponad dwie godziny i nie zdążyliśmy złapać ich na trasie. Potem się 

zgubili i dopiero teraz ich namierzyliśmy. 

Przez chwilę słuchał poleceń, a potem odpowiedział: 

– Tak, wyciągniemy go z hotelu do lasu. 

Marek szybko wrócił do pokoju. Uprzedził Stellę, że musi wyjść na dwadzieścia 

minut, i zszedł do holu. Kiedy obaj ponownie weszli do hotelu, Marek właśnie 

schodził po schodach. Na ich widok powiedział: 

– Myślałem już, że się was nie doczekam. 

Widząc ich zaskoczenie, dodał: 

– Mieliście nas dogonić na trasie. 

– Były problemy z samochodem – odpowiedział jeden z nich, bardzo zaskoczony 

takim obrotem sytuacji. 

– Idziemy do samochodu – stanowczo zadecydował Marek. – Ja poprowadzę. 

Wsiedli do ich samochodu. Marek włączył silnik i ostro ruszył polną drogą w las. 

– Nic nie rozumiem – odezwał się ten większy – mieliśmy zlecenie na ciebie i co 

teraz? 

– Co tu jest trudnego do zrozumienia? Mieliście wykonać robotę i zlecenie nadal jest 

aktualne, ale miało być bez świadków. Dlatego jedziemy tam, gdzie nikogo nie ma. 

Po kilkuset metrach zatrzymał samochód w lesie. 

– Wysiadać! – powiedział. 

– No i co teraz? – zapytał ten trochę mniejszy. 

– Atakujcie! – krzyknął Marek. 

Trochę zdziwiony większy oprych rzucił się na Marka, lecz za chwilę leżał na ziemi. 

Wstał zaskoczony tym, co się stało. 
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– Atakujcie obaj naraz! – krzyknął Marek. 

Ruszyli posłusznie do ataku. Po chwili obaj leżeli na ziemi. 

– Wstawać! Bierzcie się do roboty! Nie macie szans na wygraną, jak będziecie się 

tak niemrawo ruszać! Macie jakiś sprzęt? 

Większy ruszył do samochodu i wyciągnął z bagażnika metalową rurkę. 

– Bardzo dobrze – pochwalił go Marek. 

Potem spojrzał na drugiego. 

– A ty, co – krzyknął – będziesz tak stał?! 

Wtedy drugi wyciągnął nunchaku i zadowolony z siebie zaczął nim kręcić różne 

figury. Marek, nie czekając, aż się na coś zdecyduje, kopnął go w rękę tak, że sam 

się uderzył w bark. Drugim kopnięciem w klatkę przewrócił go na ziemię. Spojrzał na 

większego i krzyknął: 

– Dlaczego mnie nie atakujesz! Na co czekasz! 

Dryblas podszedł, machając rurką. Marek kopnął go w rękę i po chwili jego broń 

leżała w krzakach. 

– No i na co teraz czekasz? Nie masz już pomysłu, co robić? 

Większy wyciągnął pistolet. 

– Co na to powiesz? – zapytał zadowolony z siebie. 

Marek przesunął się tak, aby być pomiędzy bandytami, i krzyknął: 

– Strzelaj! – Po czym wykonał unik w ostatniej chwili, gdy napastnik naciskał na 

spust. 

Huknął strzał. Kula utkwiła w drzewie obok drugiego bandyty. 

– Co robisz, idioto! – wrzasnął mały. – O mało mnie nie zabiłeś! 

– Fatalnie walczycie – powiedział Marek. – Będzie wam potrzebny trener przed 

prawdziwą robotą. 
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– To nie było naprawdę? – spytał mniejszy. 

– Sam zleciłem tę robotę, bo chciałem zobaczyć, co potraficie – odpowiedział Marek. 

Większy szybko schował pistolet, zaskoczony takim obrotem sprawy. 

– To nie dostaniemy tych dziesięciu tysięcy dolców? – Znowu zapytał mniejszy. 

– Dostaniecie, ale prawdziwa robota dopiero przed wami i możecie dostać dużo 

więcej. Może nawet sto tysięcy, jak się wam uda zabić tego, kogo szukamy. Jak nie, 

to przyjedzie zawodowy zabójca z Azji, ale on bierze dużo więcej za taką robotę. 

– Pan Kimberly wspominał coś o nim – wygadał się mniejszy. 

Marek już wiedział, że jest to dyrektor w firmie Schroedera. Stella wspominała o nim 

kilka dni temu. 

– Teraz zabiorę was w góry, gdzie nikt nie będzie wam przeszkadzał w treningach. 

Wrócimy na chwilę do hotelu po moją dziewczynę i zaraz tam pojedziemy. Oddajcie 

telefony komórkowe, żeby nikt was nie namierzał. 

Oddali telefony i wsiedli do samochodu. Marek ponownie prowadził. Wrócili na 

parking przed hotelem. Marek szybko poszedł do pokoju po Stellę i wyjaśnił jej, kim 

są te oprychy. Poprosił ją, żeby niczemu się nie dziwiła i nic przy nich nie mówiła. 

Pojechali wąskimi drogami wysoko w góry. Po drodze Marek wypytał ich o inne 

umiejętności walki. Potem wytłumaczył im, że przeciwnik będzie bardzo 

niebezpieczny i przebiegły. Obiecał, że po kilku dniach treningów będą mogli się 

z nim zmierzyć i jeśli wygrają, to na pewno zarobią dużo więcej pieniędzy. Kiedy 

dojechali w odludne miejsce, gdzie nie znajdowały się żadne domostwa, a na łące na 

dość stromym zboczu widoczny był mały pasterski szałas, Marek powiedział: 

– Wejdźcie tam na górę i poczekajcie na mnie. Będę przed wieczorem 

z przewodnikiem i pójdziemy do obozu, gdzie będziecie mieli szkolenie. 

Pożegnali się i Marek ze Stellą pojechali dalej. 

– Co teraz z nimi będzie? – zapytała. 

– O nich się nie martw. Jutro lub pojutrze wrócą sami lub ktoś po nich przyjedzie, 

o ile dotrą gdzieś, gdzie jest telefon. 
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– Tu chyba mało ludzi się pojawia? 

– Na to liczę. Nie są nam do niczego potrzebni. 

Zatrzymali się na chwilę i Marek z telefonów obu oprychów wyjął karty i wyrzucił 

przez okno. 

Przeprawa przez Pireneje 
 

Przejechali sporo kilometrów po krętych, wąskich drogach prawie bezludnej okolicy. 

Zatrzymali się na nocleg w małym miasteczku. Nie było tam hotelu, tylko rodzaj 

pubu, a na górze dwa pokoje dla gości. Spokojnie zjedli kolację i poszli spać. W nocy 

obudziły Marka jakieś dziwne hałasy. Ktoś był przy ich samochodzie. Po chwili 

zorientował się, że jacyś ludzie otwierają samochód, a potem coś w nim montują. 

– No to nas namierzyli – pomyślał – i pewnie zainstalowali tam ładunek wybuchowy. 

Teraz miał problem. Jakim sposobem ich znaleźli? Poprzednio trafili do hotelu w San 

Sebastian bez żadnych problemów. Nie złapali ich na trasie tylko z powodu kłopotów 

z samochodem. Przecież mieli wyłączone telefony. Zostawił specjalnie motor  

z wypożyczalni w Tarragonie. Nie sądził, żeby ten samochód miał GPS, chociaż 

wszystko było możliwe. Skąd wiedzieli, że wypożyczyli samochód? Przecież 

wyjechali z hotelu na motorze. Nikt nie wiedział, w którą stronę się udają. 

Oczywiście, teraz mogli się już tego domyślać, ale jak ich znaleźli w San Sebastian? 

Po cichu, nie budząc Stelli, zaczął przeglądać wszystkie swoje i jej rzeczy  

w poszukiwaniu jakiegoś nadajnika. Po kilku minutach znalazł w jej torbie telefon, 

który dostała od ojca. Nie miał wątpliwości. Mimo iż wyłączony, wysyłał sygnały, 

dzięki którym byli śledzeni. Wyjął baterię i przejrzał resztę jej rzeczy. Na razie nie 

było powodu do niepokoju. Przeciwnik czekał, aż on wsiądzie do samochodu. Po 

chwili namysłu zmienił zdanie. Przecież ściga ich ojciec Stelli, który chce pozbyć się 

tylko jego. Córka jest mu do czegoś potrzebna. Nie będzie ryzykował jej życia. 

Możliwe, że zamontowali mu aparaturę podsłuchową, bo bomba może wybuchnąć 

nawet przez przypadek. Może ma teraz lepszy GPS albo urządzenie, które zdalnie 

sterowane wyłączy silnik w odpowiednim momencie? Pewnie myślą, że jak ich 

zatrzymają w górach, to będzie szansa na ich rozdzielenie. Jednego był pewien, że 
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jego chcą zabić, a Stelli nie stanie się żadna krzywda. Przez moment rozważał opcję 

wysłania Stelli na lotnisko, aby mogła polecieć od razu samolotem do Szkocji. 

Samemu byłoby mu łatwiej umknąć przed pościgiem. Może gdyby Stella była  

w zamku ojca, to nikt by go nie ścigał? Po zastanowieniu doszedł jednak do wniosku, 

że dla niej pobyt z ojcem może być bardziej niebezpieczny niż wędrowanie z nim 

przez góry. 

Nie obudził Stelli ani nie powiedział jej po przebudzeniu, co się dzieje. Rano 

spokojnie zjedli śniadanie. Potem Marek załatwił z miejscowym sklepikarzem, że ten 

podrzuci ich swoim samochodem do sąsiedniego miasteczka. Na podwórzu wsiedli 

do samochodu dostawczego i niezauważeni przez nikogo opuścili miejscowość. Gdy 

odjechali kawałek, Marek poprosił kierowcę, aby wysadził ich przy lesie. Stella była 

trochę zdziwiona tą sytuacją, ale szybko się uspokoiła po wyjaśnieniach, co 

i dlaczego muszą teraz zrobić. Bez pośpiechu poszli ścieżką przez las, a potem 

przez łąkę w kierunku granicy. Po drodze kilkakrotnie się zatrzymywali, aby Stella 

odpoczęła. Kiedy siedziała, aby nabrać sił przed dalszą wędrówką, mogli 

przynajmniej spokojnie porozmawiać. Marek wytłumaczył jej, kto i dlaczego ich ściga. 

Poprosił ją, że jeżeli będzie musiała wrócić do ojca, ma nic nie mówić, co wie na jego 

temat, obojętnie, co by się działo. 

– Ludzie twojego ojca chcą mnie zabić, ale tobie nic się nie może stać. Nie wiem, 

dlaczego tak zależy mu na kontroli nad tobą. On nie jest człowiekiem, który martwi 

się o ciebie. Ma na pewno w tym swój interes. Był, a może nadal jest szefem mafii 

i bądź bardzo ostrożna, cokolwiek przy nim mówisz. 

Po drodze Marek dawał Stelli lek homeopatyczny, aby miała więcej siły do marszu. 

Wieczorem zatrzymali się w opuszczonym pasterskim szałasie. W okolicy nie było 

śladów obecności żadnych ludzi. Stella zmęczona zasnęła. Marek obudził ją w nocy 

i powiedział: 

– Teraz przejdziemy przez góry na drugą stronę. We Francji wsiądziemy w pociąg 

i spokojnie będziemy mogli dojechać do Paryża. Później samolotem lub 

samochodem możemy dotrzeć do Anglii. Gdyby doszło do sytuacji, że musisz 

zostać, nikt nie zrobi ci krzywdy, najwyżej odwiozą cię do ojca. Pamiętaj, że 

Schroeder chce, abyś wyszła za mąż za Boba. 
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– Nigdy! – gniewnie odpowiedziała Stella. – I już mnie nie denerwuj takimi 

rozważaniami. 

– No to idziemy – z uśmiechem odparł Marek. 

Obóz Basków 
 

Szli powoli. Marek pierwszy, uważnie i ostrożnie pokazując Stelli wszelkie pułapki. 

Kiedy dotarli do stromej ściany na końcu wąwozu, Marek powiedział: 

– Wygląda na to, że tu często ktoś chodzi, – po czym wdrapał się na górę po 

stojącym obok drzewie. 

Po chwili był z powrotem. 

– Jedyne przejście jest przez obóz Basków. Wszyscy śpią. Jeżeli przejdziemy po 

cichu, to rano zejdziemy z gór już do Francji. Dasz radę? 

Stella w milczeniu kiwnęła głową, a potem mocno ścisnęła jego rękę. 

– Zaczekaj chwilę, opuszczę drabinkę. 

Znowu zniknął i po chwili miała przed sobą całkiem stabilną drabinkę linową do 

wejścia na górę. Przechodzili bardzo cicho między szałasami i ziemiankami, do 

których widać było tylko wyjścia. Kiedy już wydawało się, że zaraz będą poza 

obozem, nagle za sobą usłyszeli jakiś trzask. Marek od razu wiedział, że był to 

odgłos odbezpieczanego karabinu. Szeptem powiedział do Stelli: 

 – Nic nie mów. 

Wziął ją za rękę i spokojnie się odwrócili. Przed nimi stał brodaty mężczyzna 

z karabinem w rękach. 

– Witam – powiedział Marek. – Przepraszamy, ale musimy przejść przez wasz teren. 

Nieznajomy bez słowa wskazał im karabinem, gdzie mają iść. Po chwili byli w jego 

ziemiance. Od wejścia wyglądała na większą niż inne. Stella od razu domyśliła się, 

że to musi być dowódca tej grupy. 

– Co tu robicie? – zapytał. 
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– Wędrujemy do Francji i przypadkowo trafiliśmy na wasz obóz. Nie chcieliśmy 

przeszkadzać, tylko przejść na drugą stronę. 

Dowódca uśmiechnął się i powiedział: 

– Mam na imię Jose – możecie się przedstawić? 

– Stella. 

– Marek. 

– No, to teraz wiem, że to was wszyscy szukają. Jest niezła nagroda za znalezienie 

Stelli i nie mniejsza za zabicie ciebie – zwrócił się do Marka. 

– Niestety, zabicie mnie jest bardzo ryzykowne – odparł Marek. 

– Co masz na myśli? 

– Osoba, która nas poszukuje, jest szefem mafii i nie chce, aby ktoś znał jej twarz. 

Płaci dobrze za każdą robotę, ale potem zabija wszystkich, którzy go widzieli. Jak 

sam nie będzie mógł was zabić, to przyśle innych, którzy zrobią to z radością. Za 

dużą kasę oczywiście. Nikt nie wie, jak on wygląda. Policja myśli, że on nie żyje od 

wielu lat. Zmienił wygląd i bardzo pilnuje tego, aby nikt się nie dowiedział, kim on jest. 

Niestety, jeżeli mnie zabijecie, to będzie musiał sprawdzić, czy to na pewno jestem 

ja. 

– Pomyślę nad tym rano. 

Po chwili milczenia Marek, widząc na stole szachy, zapytał, wskazując na nie: 

– Dobrze grasz? 

Roześmiał się i powiedział: 

– Jakbym nie walczył o wolność mojego kraju, to byłbym mistrzem szachowym. 

– Może zagramy? Jak wygram, to pozwolisz nam odejść? 

– Nie masz szans na wygranie ze mną. 

– Chciałbym się o tym przekonać – odpowiedział Marek. 
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Usiedli przy stole i Jose rozłożył szachy. W trakcie gry Marek zaczął opowiadać, że 

sam walczy o wolność swojego narodu. Obecnie ma o wiele trudniejsze zadanie od 

Jose i to jest główny powód jego obecnej sytuacji. Okupanci, chcąc go złapać lub 

zabić, opłacają mafię i różnych bandytów. Następnie wykazał się dużą znajomością 

sytuacji i problemów Basków oraz ich historii. Grali, rozmawiając, a Stella widziała, 

że między Jose a Markiem nawiązuje się nić sympatii. Marek wygrał, ale Jose był zły 

i niezbyt chętny, aby pozwolić im odejść. 

– Zagrajmy jeszcze. Do trzech wygranych. 

– Dobrze – zgodził się Marek, bo tak naprawdę nie miał innego wyjścia. 

Wygrał drugą partię szybciej niż pierwszą i zaczęli grać po raz trzeci. Kiedy stało się 

jasne, że Jose nie wygra również tej partii, Marek zaproponował dokończenie gry 

innym razem. 

– Ja i moi przyjaciele chętnie pomożemy wam w walce o wolność kraju Basków, jak 

będziecie nas potrzebować. A dzisiaj musimy już iść, aby zdążyć schować się 

w bezpiecznym miejscu, zanim nastanie dzień. Nie chciałbym wędrować przez 

granicę w ciągu dnia. 

Jose wstał, odprowadził ich do końca obozu i wskazał drogę, którą powinni pójść 

dalej. Pożegnali się serdecznie. 

Niebezpieczne góry 
 

Ruszyli przed siebie. Stella nie mogła się nadziwić, jak to się stało, że Jose ich 

wypuścił. 

– To bardzo dziwne – szepnęła do Marka, gdy już odeszli kawałek od obozu. 

– Mam wsparcie i pomoc Starego Mędrca, który mieszka w Tybecie i ma niezwykłą 

moc. W trudnych chwilach to on mi pomaga, gdyż idę ścieżką przeznaczenia i nie 

mogę zostać sam w walce o słuszną sprawę. 

Wędrowali powoli, czekając na świt. Gdy się rozjaśniło, szli znacznie szybciej, ale 

tylko przez dwie godziny, potem Stella opadła z sił i musieli poszukać schronienia, 
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aby mogła odpocząć. W wąwozie tuż pod stromą ścianą stał mały domek z bali. 

Wyglądał na niezamieszkały od dawna. W środku było trochę sprzętów, kubki, kilka 

talerzy i garnków. Marek przyniósł świeże gałęzie na posłanie. Kiedy Stella 

wyczerpana marszem odpoczywała, zorganizował jedzenie z tego, co można było 

znaleźć w lesie. Mieli, więc jagody, grzyby i jajka. Marek rozpalił ogień w kominku 

z suchych kawałków drewna, aby nie było dymu. Po jedzeniu Stella spała, a Marek 

poszedł obejrzeć okolicę. Stella, zmęczona nocnym marszem, spała dość długo. Gdy 

wrócił, nie budził jej. Mieli czas. W dzień nadal było zbyt niebezpiecznie na wędrówkę 

przez granicę. Potem, zamiast zbierać się do wymarszu, zaczęli się kochać. Stelli 

nigdy w życiu nie było tak dobrze. Za każdym razem było jej lepiej niż poprzednio, 

a może tylko tak jej się zdawało. Nie martwiła się o to, co dalej nastąpi. Chciała 

Marka mieć tylko dla siebie na całe życie. Trochę niepokoił ją fakt, że ojciec ma 

wobec niej jakieś plany, ale wiedziała, że w niczym mu się nie podporządkuje. Marek 

i jej szczęście były ważniejsze niż wszystkie pieniądze ojca i jego interesy. Późnym 

popołudniem, gdy już było chłodniej, wyruszyli w dalszą drogę. 

Nie wiedzieli, że pościg jest tuż-tuż za nimi. Schroeder, gdy tylko dowiedział się 

o trudnościach z pozbyciem się Marka, sam przyleciał do Hiszpanii i nadzorował całą 

akcję. Dzięki swoim kontaktom szybko zorganizował dwie dziesięcioosobowe grupy 

bandytów uzbrojonych w maczety i dodatkowo jedną grupę złożoną z jedenastu osób 

wyposażonych w długie kije. Ponieważ Schroeder obiecał dużą nagrodę pieniężną, 

wszyscy byli zainteresowani znalezieniem uciekinierów jak najszybciej, aby ubiec 

innych. 

Marek i Stella, omijając naturalne przeszkody i pojedyncze domostwa w górach, 

powoli zbliżali się do granicy. W pewnej chwili zobaczyli za sobą kilkaset metrów 

poniżej ścigającą ich grupę ludzi. Do zmierzchu było jeszcze trochę czasu. Niestety, 

Stella nie mogła iść tak szybko jak Marek. Postanowili gdzieś się ukryć. Po godzinie 

okazało się, że na drugim zboczu idzie inna grupa. Schowali się, więc w małej grocie 

i czekali na zmrok. Kiedy zrobiło się ciemno, Marek wyszedł z ukrycia i sprawdził 

sytuację na zewnątrz. Jedyne przejście było wąską ścieżką wzdłuż strumienia. 

Z jednej strony byli osłonięci krzakami, a z drugiej dość wysokimi skałkami. Po trzech 

godzinach marszu, na łące będącej częścią dość stromego stoku, zobaczyli mały 

opuszczony pasterski szałas. Schowali się w nim, aby przeczekać, aż pościg oddali 

się lub ścigający wrócą spać do miasteczka. Marek nie spodziewał się, że z powodu 
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sporych odległości Schroeder nakazał wszystkim poszukującym ich ludziom zostać 

w górach. Jego ochrona przywiozła jedzenie, materace i namioty, aby nikt nie musiał 

wracać do miasteczka. Oszczędzali w ten sposób czas i zmniejszali szanse na 

udaną ucieczkę Marka i Stelli. 

Leżeli w szałasie. Wkoło panowała cisza i słychać było tylko słabe odgłosy leśnych 

zwierząt. Przytulali się do siebie i mówili szeptem prosto do uszu. Nie mogło to trwać 

zbyt długo. Oboje pragnęli tego samego. Stelli, jak już wcześniej zauważyła, za 

każdym razem było coraz lepiej. Jednak tym razem jej reakcja była nieprzewidywalna 

dla niej samej. W trakcie, nie wiedząc, co robi i nie mogąc się opanować, zaczęła 

krzyczeć. Jej krzyk odbijał się od gór i ścian wąwozów. Odbite krzyki nakładały się na 

siebie. Wszyscy z grup pościgowych słyszeli jej głos, zwielokrotniony przez echo. 

Nikt nie był w stanie ustalić, skąd pochodzi i co się stało. 

Gdy Stella umilkła, Marek szepnął jej od ucha: 

– Nic nie mów. Teraz musimy być bardzo cicho. 

– Przepraszam, nie chciałam. Nie mogłam się opanować – szeptała skruszona. 

– Nic się nie stało. Krzyk odbijał się od gór i przez echo nie wiedzą, gdzie jesteśmy. 

Tymczasem w obozie Schroedera zapanowała panika. Nikt nie miał pojęcia, co się 

stało. 

– Pewnie niedźwiedź ich zaatakował albo spadli w jakąś rozpadlinę, idąc po ciemku 

– ktoś powiedział. 

Niestety, nic nie mogli zrobić. Schroeder był wściekły. Sprawa była zbyt poważna 

i tak naprawdę sam nie wiedział, dlaczego tak bardzo mu przeszkadzał ten facet. 

W sumie to, kto jest przy jego córce, było sprawą drugorzędną. Miał dokładnie 

przemyślany plan i chciał go jak najszybciej zrealizować. Wolałby oczywiście tego 

dupka Boba, bo ten nowy mógłby być niebezpieczny. Nie miał pewności, czy tamten 

znalazł się właśnie teraz przez przypadek, czy też ktoś go specjalnie podstawił. 

Niemniej dla jego planów nie było to aż tak ważne. Schroeder klął w duchu, że Stella 

jest tam, gdzieś w górach narażona na niebezpieczeństwo. Przez moment myślał 

o niedźwiedziu, nie zdając sobie sprawy, że szansa na spotkanie niedźwiedzia 

w tych górach jest bardzo niewielka. Zdenerwowany zapytał przewodnika: 
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– Jakie groźne zwierzęta mogą być w tych górach? 

– Poza niedźwiedziami można spotkać dzikie świnie, wilki, kozice i rysie. 

Ta odpowiedź wcale go nie uspokoiła. Jedyne, co mógł zrobić, to czekać do świtu 

i jak najszybciej rozpocząć poszukiwania. Jednocześnie doszedł do wniosku, że nie 

będzie można zabić Marka przy Stelli. Po niespokojnej nocy wszyscy wyruszyli na 

poszukiwania. Jednakże wszelki ślad po uciekinierach zaginął. 

Rancho Pierra 
 

Marek ze Stellą dotarli do Francji bez dodatkowych kłopotów. Schodząc w dolinę, 

natrafili na wielki druciany płot w rzadkim lesie. Gdy doszli do bramki, wyglądającej 

na bardzo starą, po drugiej stronie ogrodzenia pojawiły się trzy wilki. Stella widziała 

takie same w filmach przyrodniczych i w zoo. Marek ucieszył się i zaczął do nich 

mówić. Po chwili jeden z nich zawrócił i pobiegł w stronę drewnianego domku 

widocznego między drzewami. 

– Zaraz przyprowadzi gospodarza – powiedział Marek. 

– Ja się ich boję – odpowiedziała. 

– Nie ma, czego. Są spokojne i bardzo miłe. 

Po dłuższej chwili pojawił się gospodarz, wyglądający na odludka starszy mężczyzna 

z dubeltówką w ręku. 

– Czego chcecie? – zapytał niezbyt miłym tonem. 

– Witaj – odpowiedział z uśmiechem Marek – potrzebujemy twojej pomocy. Te 

piękne wilki powiedziały mi, że jesteś dobrym człowiekiem i chętnie nam pomożesz. 

Zaśmiał się głośno. 

– Skoro tak, to wejdźcie i zobaczymy, czy was nie zjedzą. 

– Marek mówił, że są miłe i sympatyczne – odpowiedziała Stella. 

– Raczej nie lubią obcych, ale jeżeli was zapraszają, to ja nie mam nic przeciwko 

temu. 
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Gospodarz otworzył im furtkę. Weszli. Wilki rzeczywiście zachowywały się tak, jakby 

znały Marka od dawna. Biegały wokół niego jakieś takie radosne i lizały go po ręce – 

tylko jednej, bo drugą trzymał pod łokieć wystraszoną Stellę. 

– Dziwne, że tak was witają – powiedział gospodarz. 

– Mam na imię Stella, a on Marek – dokonała prezentacji Stella. 

– Mówcie mi Pierre. Zjecie coś?  

– Tak, chętnie – odpowiedzieli prawie równocześnie. 

Po drugiej stronie domu było niewidoczne z zewnątrz podwórko otoczone 

zabudowaniami gospodarczymi. Przed budą leżał przywiązany jeszcze jeden wilk. 

Wyglądał groźnie, aż Stellę przeszły ciarki po plecach, gdy na nią spojrzał. 

– Do tego lepiej się nie zbliżać – powiedział Pierre. 

Pod daszkiem obok wejścia do chaty wisiała duża klatka, w której siedział sokół. 

Stella usiadła przy stole na podwórzu, Marek przez chwilę tarmosił wszystkie trzy 

wilki, a gdy gospodarz przyniósł jedzenie, powiedział: 

– Ja najpierw porozmawiam z tamtym. 

Spokojnie podszedł do uwiązanego wilka, który wstał, widząc idącego do niego 

człowieka. Marek położył mu rękę na łbie, potem podrapał za uszami. Zdjął mu 

łańcuch z obrożą. Potem położyli się obaj na trawie i wyglądali, jakby sobie 

rozmawiali. Patrząc na nich z daleka, ktoś obcy mógłby pomyśleć, że właściciel leży 

ze swoim ulubionym psem. Po kilku minutach przyszli razem do stołu. 

– Pogadałem z nim jak mężczyzna z mężczyzną. Nie będzie już sprawiał kłopotów. 

Wytłumaczyłem mu, że ona – pokazał na wilczycę – w tym roku będzie chciała 

zostać matką, a on może być ojcem i nie powinni walczyć między sobą o władzę. 

– Rozmawiasz z wilkami? – zapytał zdziwiony gospodarz. 

– Od czasu do czasu. 

Pierre spojrzał na Marka i powiedział: 
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– Miałem sen, że przybędzie do mnie podróżnik, któremu mam pomóc. Nie 

myślałem, że stanie się to naprawdę, od lat nikt u mnie nie gościł. 

Po chwili przerwy zapytał: 

– Skąd wiesz, że ona chce mieć młode? 

– Sama mi to powiedziała. 

– Co mogę dla was zrobić? – spytał Pierre. 

– Chcemy tu tylko przenocować, a jutro idziemy dalej. 

– Szkoda. Myślałem, że zostaniecie u mnie przez kilka dni. 

W tym momencie usłyszeli ryk silników. Trzy motory zatrzymały się przed furtką, 

przez którą niedawno wszedł Marek ze Stellą. Wilki rzuciły się do płotu, jakby diabeł 

w nie wstąpił. Pierre niespiesznie wziął dubeltówkę w ręce i poszedł za nimi. 

– Szukamy dwojga ludzi, którzy kręcą gdzieś w tej okolicy. 

– Tu nie ma nikogo. 

– Otwórz bramę! – krzyknął jeden. 

– Moje wilki bardzo lubią ludzkie mięso – odpowiedział z uśmiechem Pierre. 

Motocykliści popatrzyli na wilki, a te miały takie miny, jakby tylko czekały, aby rzucić 

się na przybyszów. 

– Szukamy kobiety i mężczyzny. Nie widziałeś ich tutaj? 

– Od miesiąca nie widziałem nikogo. Nikt tu do mnie nie przychodzi od lat. Mam za 

mało mięsa dla wilków, więc wszystkich chętnie zapraszam do środka. 

W odpowiedzi usłyszał tylko wiązankę przekleństw i intruzi odjechali. 

Podczas posiłku rozmawiali tak, jakby się znali od dawna. Później Pierre dał gościowi 

rękawicę i Marek mógł z bliska podziwiać sokoła i głaskać jego piękne pióra. 

Następnie wypuszczał go na polowanie. Ptak bardzo szybko wracał z małymi 

zdobyczami. Niestety, po godzinnej zabawie ptak znowu musiał wrócił do swojej 

klatki. 
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Walka nad strumieniem 
 

Rano pożegnali się z Pierrem i wyruszyli w drogę, aby dostać się do miasteczka. 

Plan był prosty: mieli tam dotrzeć pieszo w dwie godziny, a dalej pojechać 

autobusem do dworca kolejowego. Potem pociągiem do Paryża. Niestety, szybko 

okazało się, że na ich drodze jest jedna ze ścigających ich grup. Chcąc nie chcąc, 

musieli wejść głębiej w las i trochę się cofnąć w kierunku gór. Krętą ścieżką dotarli do 

sporej polany w lesie, przeciętej przez głębokie koryto górskiego strumienia. Wody 

w nim nie było dużo, ale przejście na drugą stronę okazało się możliwe tylko po 

kładce zawieszonej na linach. Schowali się w dużym zagłębieniu na małej skałce 

blisko kładki. 

– Słyszę, że idzie tu grupa około dziesięciu ludzi z długimi kijami – powiedział Marek. 

Stella niestety nic nie słyszała. 

– Zaczekaj tu na mnie i się nie wychylaj. Zobaczę ich z bliska i zaraz wrócę – 

powiedział. 

Marek szybko zszedł na skróty i ukrył się niżej przy ścieżce. Grupa składała się 

z jedenastu ludzi i każdy z nich miał długi kij. Szli niezbyt cicho, jeden za drugim. 

Zaczekał, aż wszyscy go miną, i jednym ciosem ogłuszył ostatniego. Przywiązał go 

do drzewa jego paskiem, zakneblował i szybko ze zdobytym kijem wrócił do Stelli. Po 

kilku chwilach na polance pojawiła się cała grupa. 

– Gdzieś tu muszą być – powiedział prowadzący grupę. – Po śladach widać, że szli 

tu krótko przed nami. Musimy ich szybko znaleźć. 

Marek ponownie zostawił Stellę w ukryciu, a sam wszedł na inną skałkę. Po chwili 

zeskoczył na stojących na dole, ogłuszając kijem dwóch na raz. Reszta na jego 

widok ustawiła się w okrąg i szykowała do walki. Wydawało się, że wynik potyczki 

ośmiu ludzi wyćwiczonych w walkach na kije z jednym przeciwnikiem jest oczywisty. 

Jednakże po kilku minutach na placu boju zostało tylko dwóch walczących, reszta 

mocno poturbowana leżała na ziemi. Naprzeciw Marka stał ostatni przeciwnik – 

dowódca grupy.  
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Marek przywołał Stellę i poprosił ją, aby stanęła za nim. Na leżącym obok pniu 

złamał kij na pół, co wywołało szmer zdziwienia wśród kibicujących walce mocno 

poobijanych przeciwników. W oczach ostatniego napastnika zobaczył wyraz uznania 

dla jego siły. Następnie wyjaśnił Stelli, że ma powoli iść po kładce na drugą stronę, 

a on będzie szedł za nią. 

Oglądający walkę byli zdziwieni, widząc, co się dzieje. Dziewczyna szła wolno po 

huśtającej się mocno i na wszystkie strony kładce, składającej się z lin i słabo 

mocowanych, a często luźnych poprzecznych krótkich desek. Jedną ręką trzymała 

się lin, a drugą za pasek idącego tyłem za nią mężczyzny. Gdy musiała złapać się lin 

obiema rękami, on prawie opierał się o nią plecami. On miał w rękach dwa krótkie 

kije. Powoli posuwali się naprzód, a ich dowódca próbował atakować mężczyznę, 

idąc za nimi. Marek radził sobie z nim bez specjalnych problemów. W takich 

warunkach dwa krótkie kije były lepsze niż jeden długi. Na dodatek, przeciwnik 

musiał uważać, aby przypadkowo nie zrobić krzywdy Stelli. Dziewczyna dzielnie 

posuwała się naprzód, mimo tańczącej w powietrzu kładki. Nie wiedząc o tym, 

osłaniała Marka przed atakiem z drugiego brzegu. Tymczasem po drugiej stronie 

strumienia za krzakami siedział Schroeder z karabinkiem gotowym do strzału. Na 

razie nie mógł strzelać, bo albo miał na celowniku Stellę, albo dowódcę drugiego 

oddziału, atakującego Marka. Cel poruszał się między nimi. Nie było warunków, by 

go trafić bez ryzyka zranienia lub zabicia Stelli. Schroeder nie spieszył się. Czekał 

jeszcze na inną grupę uzbrojoną w maczety, która lada moment miała się tu zjawić. 

Pod kładką płynął strumień, ale od tego brzegu, skąd weszli na kładkę, był bardzo 

płytki. Woda płynęła głównie po drugiej stronie. Kiedy Stella stanęła na ziemi,  

a Marek był o krok za nią, gwałtownym atakiem zrzucił przeciwnika do wody. Jęk 

zawodu wydobył się z gardeł wszystkich kibicujących dowódcy z drugiego brzegu. 

Gdy odeszli kilka kroków od strumienia, z zarośli wyszedł Schroeder. Marek wcale 

nie zdziwił się tym faktem. 

– Odnalazłem was – powiedział. – Tu jest bardzo niebezpiecznie. Wszyscy go 

szukają – powiedział, wskazując na Marka. – Przyjechałem po ciebie – zwrócił się do 

Stelli – muszę cię stąd jak najszybciej wywieść. 

– Zabierzesz nas? – zapytała. 
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– Myślę, że ciebie mogę uratować, ale nie mam jak z nimi walczyć – odpowiedział. 

– Jedź z ojcem – odezwał się Marek – ja sobie z nimi poradzę, a potem do ciebie 

przyjadę. 

Chciała zaprotestować, ale w tym momencie zza kilku drzew wyszła grupa mężczyzn 

uzbrojonych w maczety. 

– Ja ich tylko uprosiłem, żeby nie robili krzywdy mojej córce – kłamał Schroeder.  

– Nie wiem, o co tu chodzi i dlaczego oni go ścigają. 

Marek nie miał czasu na idiotyczne dyskusje. Odwrócił się i wbiegł w jakieś 

wyrobisko wyglądające jak pozostałość po starej kopalni. Za nim rzucił się cały 

oddział z maczetami w rękach. Ojciec złapał Stellę za rękę i pociągnął do 

samochodu. Wsiadła do środka, a tymczasem cała banda pobiegła za Markiem. 

Stella była przerażona. Nie wiedziała, co się dzieje. 

– Możesz mu jakoś pomóc? – zapytała ojca. 

– Niestety, nie. Musimy stąd jak najszybciej odjechać – powiedział Schroeder. – Tu 

jest bardzo niebezpiecznie. On musi sobie sam poradzić. 

Ponieważ Stella była roztrzęsiona i bardzo zdenerwowana, ojciec dał jej tabletkę 

i kubek z wodą do popicia. 

– Weź tę tabletkę, na pewno ci pomoże. 

Udała, że łyka tabletkę, ale wodę wypiła do końca i poprosiła o jeszcze. Kiedy jej 

ponownie nalewał, wyrzuciła tabletkę przez okno. Widziała jeszcze, że drugi taki sam 

samochód z czterema ludźmi stał kawałek dalej. Ojciec uruchomił silnik i powoli 

zaczęli zjeżdżać krętą, stromą drogą przez las, zapewne na północ. Gdy już 

odjechali spory kawałek, nagle usłyszała za sobą głuchy wybuch. 

– Wygląda na to, że wysadził się w swojej kryjówce razem z napastnikami, którzy 

tam się wdarli – powiedział ojciec. – To na pewno były mafijne porachunki. 

Starała się wyglądać jak osoba bardzo śpiąca i mało kontaktująca, co się wkoło 

dzieje. Zaraz potem udawała, że śpi. Wiedziała, że to, co mówił ojciec, nie jest 

prawdą, ale rozumiała, że nie może dyskutować z nim i mówić, co wie o Marku. Tam 
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nie było żadnej kryjówki. Nie szli do tego miejsca. On nie był bandytą ani nie miał do 

czynienia z mafią. Milczała, a w myślach planowała, ma teraz robić i mówić. 

Zjechali samochodem po krętej drodze ponad dwa kilometry, ale w linii prostej było 

tylko kilkaset metrów. Zadzwonił telefon i ojciec w milczeniu wysłuchał jakiejś 

wiadomości. Niestety, sama nic nie słyszała. 

– W porządku – powiedział – wracajcie. 

Zjechał jeszcze kilkaset metrów, zatrzymał samochód i po chwili wyjął ze skrytki drugi 

telefon. Włączył go, a następnie nacisnął jeden przycisk. Po chwili usłyszała 

przytłumiony wybuch gdzieś w oddali. Domyśliła się, że to ci, co ojcu pomagali, 

wylecieli w powietrze razem z samochodem. Siedziała jak sparaliżowana, 

z zamkniętymi oczami. Udawała, że śpi i nic nie słyszy. Teraz już wiedziała, jak 

wyglądają mafijne rozliczenia. 

W grocie 
 

Marek wszedł dość wąskim korytarzem do dużej groty. Z jednej strony nie było 

ściany, tylko pionowo opadająca skała aż do strumienia, na oko mająca ponad 

trzydzieści metrów wysokości. Światło wpadało także przez niewielki otwór u góry 

sklepienia, znajdujący się ponad osiem metrów nad dnem groty. To chyba była część 

jakiejś starej kopalni. Nie widział żadnej możliwości ucieczki z tego miejsca – nad 

wielkim naturalnym oknem wisiał dość duży fragment skały uniemożliwiający 

zobaczenie czegokolwiek z góry i jakąkolwiek wspinaczkę. Za to z groty można było 

na wprost ujrzeć znaczny obszar położony poniżej po drugiej stronie strumienia. 

Marek czekał na ścigających go ludzi. Jako pierwszy wszedł do środka dowódca 

grupy, a za nim jeszcze dziewięciu ludzi. 

– Witaj, mam na imię Marek – powiedział do dowódcy grupy. 

– Jestem Alonso, ale nie mam ochoty na dyskusję z tobą – usłyszał w odpowiedzi. 

– Szkoda, bo mogę wam wszystkim uratować życie. Jak znam faceta, co wam zlecił 

tę robotę, to będzie was chciał wszystkich dzisiaj zabić. On nigdy nie zostawia 

świadków. 
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– Dostaniemy dużą kasę za ciebie. 

– Mam nadzieję, że wziąłeś zaliczkę, bo więcej i tak nie dostaniecie. Niestety, nie 

wydacie ani grosza z tych pieniędzy, jak mnie zabijecie. 

– Skąd ta pewność? 

– Po mnie ktoś tu przyjdzie, jeśli oni wysadzą wejście do tej groty, a beze mnie 

umrzecie tutaj z głodu. Nie ryzykuj niepotrzebnie życia swoich ludzi. 

W tym momencie usłyszeli głos kogoś dochodzący z góry – ktoś ich nie widział przez 

występ skalny, ale mogli go usłyszeć: 

– Macie go? 

Głos dochodził do nich przez wielkie naturalne okno nad strumieniem. 

– Tak! – odkrzyknął Alonso. 

– Zastrzel go! – krzyknął ktoś ponownie. 

– Marek domyślił się, że jest to jeden z ochroniarzy Schroedera. 

– Strzel tutaj – spokojnie szeptem powiedział Marek, pokazując na leżący stary 

pniak. 

– Alonso wyjął pistolet i strzelił w środek pniaka. 

– Przyłóż mu pistolet do głowy i strzel jeszcze raz! – usłyszeli rozkaz z góry. 

– Nie chcesz, abyśmy wynieśli ciało na zewnątrz? 

– Nie. Strzel mu jeszcze raz w głowę. 

W tym momencie Alonso zrozumiał, że Marek ma rację. Ponownie nacisnął na spust, 

a potem gestem przywołał wszystkich swoich ludzi do siebie. Stali teraz ciasno wokół 

Marka i Alonso. 

– Co teraz? – zapytał szeptem Marka Alonso. 

– Jeśli wysadzą wejście, ani jednym słowem nie możecie się zdradzić, że żyjecie. 

– Wychodzimy! – krzyknął Alonso. 
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– Stańcie tu pod ścianą – cicho powiedział Marek. 

– Stukajcie kamieniami, jakbyście wychodzili. 

Po chwili usłyszeli jakiś dziwny, jakby stłumiony wybuch, góra jęknęła i zadrżała, 

a lawina kamiennych bloków spadła na korytarz, którym przed chwilą weszli. 

Posypały się również małe kamienie i piasek ze stropu groty. Marek i Alonso stali 

obok siebie i pokazywali pozostałym, że mają milczeć. 

– Co się stało?! – usłyszeli krzyk z góry i po chwili: – Halo, żyjecie?! 

Nikt się nie odezwał. 

– Halo, jest tam kto?! – ponownie zawołał ten sam ochroniarz, a potem do swoich 

kompanów powiedział nieco ciszej: – Dobra robota. 

Usłyszeli jeszcze, jak ochroniarze Schroedera odjeżdżają samochodem, i nastała 

cisza. Wejście do groty było zasypane kamieniami i wyglądało na to, że nawet jakby 

mieli sprzęt, to wyjście tą drogą byłoby niemożliwe. Na szczęście, nikt przy wybuchu 

nie został ranny. Co niektórzy oberwali niezbyt mocno drobnymi kamieniami 

spadającymi ze sklepienia. Gdyby byli w korytarzu, wszyscy by zginęli. Na szczycie 

sklepienia był mały prześwit, pomiędzy korzeniami drzew. Ta dziura umożliwiała 

przeciśnięcie się jednego człowieka, tylko, że była stanowczo za wysoko, aby 

skorzystać z tej drogi. Alonso próbował złapać zasięg w telefonie komórkowym, ale 

zapewne w tym rejonie miałby problemy z łącznością, nawet stojąc na górze, a co 

dopiero w grocie. 

Nagle usłyszeli w oddali jakiś wybuch. Wszyscy spojrzeli pytająco na Marka. 

– Myślę, że Schroeder wysadził samochód ze swoimi pomocnikami. Jak już wam 

mówiłem, on nie lubi świadków. Teraz jest przekonany, że zarówno my, jak i jego 

ochroniarze, którzy mieli nas zabić, nie żyją. 

– Cwany facet – mruknął przez zęby Alonso. 

– Zaraz poinformuję moich przyjaciół, że potrzebujemy pomocy – odezwał się Marek. 

– Ciekawe jak – burknął Alonso, wściekły, że dał się tak łatwo wrobić przez 

Schroedera. 
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Marek wyciągnął z kieszeni coś, co przypominało małe lusterko wykonane 

z wypolerowanego metalu. Następnie położył się na krawędzi skały i łapiąc 

promienie słoneczne, zaczął wysyłać sygnały. Wszyscy patrzyli z zaciekawieniem na 

to, co on robi. Potem wstał, zdjął koszulę i owinął nią jedną rękę. Po chwili ponownie 

zaczął wysyłać sygnały. Nagle wstał i wyciągnął do góry rękę owiniętą koszulą. Ku 

zdumieniu wszystkich, na ręce usiadł mu duży sokół. 

– Nic teraz nie mówcie – odezwał się Marek. 

Przez chwilę sam wydawał jakieś dziwne dźwięki, jakby rozmawiał z ptakiem. Potem 

zamachnął się i wyrzucił ptaka w powietrze. Przez moment jeszcze widzieli, jak sokół 

wzbija się w górę nad drzewami po drugiej stronie strumienia, a potem zniknął. 

– On sprowadzi pomoc – powiedział Marek, zwracając się do Alonso i jego 

kompanów. – Myślę, że mamy około godziny, zanim moi przyjaciele tu dotrą. Na 

razie możemy tylko powiększyć tę dziurę u góry, aby można było się tędy wydostać 

po linie. 

Popatrzyli na niego ze zdziwieniem. Marek, widząc, że nie bardzo rozumieją, o czym 

mówi, złapał duży kamień i podrzucił go do góry w miejscu, gdzie był prześwit. Po 

uderzeniu w sklepienie obok otworu posypały się małe kamyki i ziemia, a otwór 

nieznacznie się powiększył. Teraz wszyscy po kolei zaczęli rzucać kamieniami, aby 

ułatwić zadanie tym, którzy przyjdą im z pomocą. Przynajmniej mieli zajęcie i nie 

myśleli o swoim położeniu. Po pewnym czasie usłyszeli jakieś dziwne szczeknięcie u 

góry. Uspokoili się, czekając, co się teraz wydarzy. Po chwili ktoś na górze zawołał: 

– Marek, gdzie jesteś? 

– Jestem w zasypanej grocie! – odkrzyknął Marek. – Między drzewami jest otwór  

w sklepieniu, ale musisz się zabezpieczyć, żeby ziemia się z tobą nie zarwała w tym 

miejscu. Nie jestem sam. Możemy wychodzić po linie, ale zamocuj jakąś belkę 

u góry. 

– Ja już sobie poradzę! – odkrzyknął Pierre. 

Po chwili usłyszeli, że ścina jakieś drzewka lub gałęzie i po pół godzinie miał gotowe 

rusztowanie do zamocowania liny. Następnie powiększył szpadlem otwór w ziemi  

i spuścił linę na dół. 
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– Nie wyjdziesz pierwszy – powiedział Alonso do Marka. – Najpierw ktoś z moich 

ludzi, a potem ja. 

– Dobrze – Marek zgodził się bez oporu – wychodzą dwie osoby od was, a potem ja 

i reszta twoich ludzi. Mam tylko jedną prośbę, aby nikt z was nie opowiadał o tym, co 

się tu wydarzyło. Jak Schroeder się dowie, że żyjecie, to przyśle zawodowych 

morderców, aby was zlikwidowali, i znowu będzie mnie ścigał. 

– Zgoda – odparł Alonso. 

Gdy pierwszy kompan Alonso wydostał się na górę, zawołał: 

– Wszystko w porządku! 

Drugi miał wyjść Alonso, ale zmienił zdanie i wysłał na górę kogoś innego. Kiedy 

druga osoba wdrapywała się po linie na górę, Marek powiedział: 

– Może lepiej by było, jakby ci z góry wciągali równocześnie linę – byłoby znacznie 

szybciej. 

– Chyba masz rację. 

– Teraz powinna być moja kolej – stwierdził Marek. – Nie chcę być od was zależny. 

Jak ja wyjadę, zostaniecie sami i możecie robić, co zechcecie. Ja i moi przyjaciele 

odejdziemy stąd jak najszybciej. 

– Ja będę decydował – niezbyt grzecznie odpowiedział Alonso. 

Przez moment Marek pomyślał, że on by chciał go zatrzymać, a potem odsprzedać 

Schroederowi. Zanim cokolwiek odpowiedział, Pierre wciągnął linę na tyle wysoko, 

że nikt nie mógł jej dosięgnąć, a następnie zawołał: 

– Teraz ma wyjść mój przyjaciel albo nikt z was nie opuści tej groty żywy. 

– Co on kombinuje? – zdenerwował się Alonso. 

– To nie on, tylko ty – odpowiedział mu Marek. – Zapomniałeś, że uratowałem wam 

życie. Powinniście już leżeć w tym tunelu przysypani kamieniami. Interesy ze 

Schroederem zawsze kończą się śmiercią naiwnych, którzy mu zaufają. Teraz ja 

wychodzę albo nikt. Wybór należy do ciebie. Pamiętam, że darowałeś mi życie i nic 
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do was nie mam. Zostawimy wam linę i mam nadzieję, że już więcej się nie 

spotkamy. 

– Okej – odpowiedział Alonso. 

– Żegnaj i powodzenia. 

Podali sobie ręce. 

– Pierre, teraz moja kolej! – zawołał Marek. 

Lina od razu zjechała na dół. Marek błyskawicznie wspiął się na górę, gdzie czekał 

na niego przyjaciel oraz wilki. Dwaj kompani Alonso, którzy wyszli jako pierwsi, 

siedzieli pod drzewami przywiązani do pni, a przed każdym stał wilk gotowy do skoku 

i szczerzył zęby. 

– To dla bezpieczeństwa – wyjaśnił Pierre. – Bałem się, że zechcą mnie obezwładnić 

i po wyjściu to oni będą decydować o naszym losie. 

– Super – pochwalił przyjaciela Marek. 

Odwiązali obu, po sprawdzeniu, czy aby na pewno nie mają żadnej ukrytej broni 

poza maczetami, i spokojnie poszli ścieżką w dół w kierunku posiadłości Pierra. 

– Słyszałem wybuch. Wilki oraz sokół zareagowały na to bardzo dziwnie. 

Wypuściłem sokoła, bo myślałem, że może przekażesz jakąś wiadomość. Jak wrócił, 

nie miał od ciebie żadnej kartki, ale chyba coś przekazał wilkom, bo zachowywały się 

tak, jakby chciały mi powiedzieć, co mam robić. Jeden przyniósł mi mój kapelusz, 

drugi w zębach linę, trzeci mi pokazał, że będzie potrzebny szpadel. Zabrałem 

szpadel, linę, siekierkę i dubeltówkę, a wilki mnie przyprowadziły aż tutaj. Jak się 

okazało, że masz towarzystwo, pomogły mi, abym mógł bezpiecznie cię stąd 

wydostać – wyjaśnił, po czym się głośno zaśmiał: – Żebyś ty widział miny tych 

dwóch, jak zobaczyli moje wilki! 
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Francja 

Podróż do Paryża 
 

Marek spędził trzy dni u Pierra na rancho. Nie wiedział jeszcze, że drugi przeciwnik 

bardziej przebiegły od Schroedera jest już na jego tropie. Powoli, acz nieubłaganie 

zbliżała się decydująca rozgrywka. Chcąc zrewanżować się gospodarzowi za pomoc, 

na koniec swojego pobytu wybrał się do miasteczka na zakupy. Najpierw kupił duży 

plecak ze stelażem, potem w markecie znaczny zapas mięsa w puszkach i sporo 

innych konserw. Kiedy nie miał już na nic więcej miejsca, wybrał z bankomatu 

pięćset euro i okrężną drogą przez las wrócił na rancho. Zostawił całe jedzenie  

i pieniądze przyjacielowi. 

Następnego dnia poszedł na przystanek autobusowy, skąd bez przeszkód dojechał 

do stacji kolejowej. Kupił bilet do Paryża, kilka nowych rzeczy do ubrania i ponownie 

wybrał z bankomatu pięćset euro. Za wszystkie zakupy oczywiście płacił kartą. Był 

ciekaw, dlaczego karta działa – jej właściciel powiedział, że ten, kto miał zastrzelić 

Marka, już dawno nie żyje. Pytanie było jedno: czy teraz Marka będzie nadal ścigał 

Schroeder, czy też za tym podstępem czają się Chińczycy. Do tej pory z bankomatu 

wybierał pieniądze bez problemów. Zawsze robił to, gdy opuszczał miejsce, w którym 

przebywał, aby nie ułatwiać nikomu pościgu. Marek spodziewał się, że ktoś 

sprawdza wszystkie jego wydatki z tej karty. Dla upewnienia się, czy karta się 

zablokuje, wypłacił ponownie tego samego dnia pięćset euro i na drugi dzień nadal 

działała. Pierwszy prosty wniosek – ktoś zmienił zasady specjalnie dla niego. Może 

ten ktoś bał się, że karta się zablokuje i stracą możliwość odnalezienia go? Drugi 

wniosek – nadzór nad jego wydatkami prawdopodobnie sprawują Chińczycy. Aby 

wyjaśnić sytuację, zamiast jechać do Paryża, wysiadł z pociągu w Limoges. 

Przenocował w tanim małym hoteliku niedaleko stacji. Następnego dnia porozmawiał  

z właścicielem o imieniu Dominik. Okazało się, że jego marzeniem było aktorstwo 
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i jako chłopak grał w szkolnych przedstawieniach. Marek obiecał mu małą, ale 

dobrze płatną rolę. 

Po dokładnym omówieniu wszystkich szczegółów Marek ponownie wsiadł w pociąg  

i tym razem naprawdę pojechał do Paryża. Przed wyjazdem zapłacił za pokój  

i dodatkowe usługi cudowną kartą. Na dworcu tuż przed odjazdem wybrał  

z bankomatu kolejne pięćset euro. 

Hotelarz aktorem 
 

Następnego dnia po południu w hotelu zjawili się dziwni goście: dwóch Chińczyków 

i jedna Chinka. Jeden z mężczyzn, wyglądający na szefa grupy, przedstawił się jako 

Bin Lin. Właściciel hoteliku udał zdziwionego tą wizytą. Na pytanie o Marka 

odpowiedział: 

– Pamiętam tego faceta, ale ja nie mogę udzielać informacji o gościach hotelowych. 

Bin Lin próbował zastraszyć Dominika, ale on wiedział, o co toczy się gra. 

– Ja jestem bardzo zajętym człowiekiem. Nie mam czasu na rozmowy o niczym. 

Muszę pracować, aby zarobić na życie i utrzymanie rodziny – odpowiedział Dominik. 

Wtedy do rozmowy włączyła się Chinka. Przedstawiła się, jako Yan Chen 

i natychmiast dała Dominikowi sto euro za poświęcenie pół godziny na rozmowę. 

Hotelarz od razu zmienił zdanie. 

– Pamiętam, że jak przyjechał i wyjmował dokumenty z portfela, miał ważny bilet do 

Paryża. Trochę się zdziwiłem, że kupił bilet do Paryża, a wysiadł z pociągu tutaj. Gdy 

go o to zapytałem, powiedział, że zmienił zdanie już w pociągu i nie wie, czy i kiedy 

pojedzie dalej. Był zadowolony, że w hotelu jest mało gości, i mówił, że spodziewa 

się starych znajomych, z którymi chciałby sobie spokojnie pogadać. Wieczorem 

przyszło do niego dwóch ludzi. Myślałem, że zechcą sobie wypić wino lub zjeść 

kolację w restauracji. Niestety, oni tylko siedzieli w pokoju i rozmawiali. Mnie zależy 

na dochodach, więc sam zaniosłem im wino. Przy okazji chciałem zobaczyć, co 

robią. Zanim wszedłem, słyszałem, że rozmawiają o wolnym Tybecie. Podziękowali 

za wino, ale na drugi dzień widziałem w pokoju tego gościa pełną, nieotwartą 
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butelkę. Jak im ją niosłem, to myślałem, że wypiją i będą chcieli więcej. Nie odmówili 

mi, bo jak sądzę, nie chcieli, abym się nimi za bardzo interesował. Udawali, że to 

spotkanie znajomych, co to nie widzieli się od lat. 

– Jak oni wyglądali? 

– Trudno mi określić. To nie byli Francuzi ani inni Europejczycy – zawahał się: – Nie 

chciałbym nikogo obrazić, ale jakby to powiedzieć, wyglądali na rasę żółtą. Chociaż 

nie byli tacy jak wy. 

– Widziałeś kiedyś Tybetańczyków? 

– Nie. Dla nas, Francuzów, odróżnienie Chińczyków od Japończyków czy jakichś 

innych ludzi żółtej rasy jest bardzo trudne. 

– Jak długo ci goście byli w hotelu? 

– Ponad cztery godziny. 

– Słyszałeś coś jeszcze, o czym rozmawiali? 

– Chyba nic specjalnie ważnego. 

– Jest tutaj jakiś monitoring? 

– Niestety, nie. 

Kiedy wydawało się, że to już koniec rozmowy, Chinka zapytała: 

– Czy może coś jeszcze wydawało się panu dziwne lub niezrozumiałe? 

– Ja nie mogę już dłużej rozmawiać. Muszę jechać z żoną do miasta na zakupy. 

Yan Chen wyciągnęła kolejne sto euro z pytaniem: 

– Czy na zakupy może żonę zawieść mój kolega naszym samochodem? 

– Ja nie chciałbym mieć kłopotów – odpowiedział z wahaniem. 

Ale po jego minie widzieli, że ma jeszcze jakieś ważne wiadomości. 

– Kolega dołoży do zakupów żony następne sto euro – powiedziała Chinka. 
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Zgodził się bez wahania. Kiedy żona Dominika wyjechała z hotelu, on sam zaprosił 

ich do innego pomieszczenia. Gdy weszli, zamknął drzwi, sprawdził, czy okno jest 

domknięte, i zaczął dalej opowiadać: 

– Następnego dnia rano sprawdziłem pokój, jak ten gość wyszedł gdzieś do miasta. 

W koszu na śmieci był podarty tamten bilet do Paryża, a w szafie schowana butelka 

z winem. Jak już mówiłem, nic nie pili. Nie było żadnych papierów na wierzchu. 

Wszystko miał w walizce z szyfrowym zamkiem. Nie miał jej, jak przyjechał. Musiał ją 

przynieść tutaj któryś z jego gości. Na drugi dzień przed południem znowu miał gości, 

ale innych. Tym razem było ich trzech. Byli inaczej ubrani, to znaczy mieli lepsze 

i droższe ubrania – opisał ich wygląd tak, jak to ustalił z Markiem. – Myślę, że to też 

byli Tybetańczycy. Byłem ciekawy, o czym rozmawiają, i gdy poszedłem zapytać, czy 

chcą wina, słyszałem, jak jeden z nich mówił: „To będzie bardzo ważna wizyta”. Na 

mój widok przestali rozmawiać. Ponieważ nie chcieli wina, przyniosłem im tylko 

herbatę, ciastka i sok. Kiedy po dwóch godzinach ponownie poszedłem zapytać, czy 

będą coś jedli lub pili, usłyszałem zdanie: „Bezpieczeństwo naszego przywódcy 

będzie w tym momencie najważniejsze” i „Musisz tam być, co najmniej jeden dzień 

wcześniej”. Kiedy skończyli, wyszli na zewnątrz, ale jeden na chwilę jeszcze wrócił 

po coś na górę. Dwóch pozostałych czekało na niego przed hotelem i po cichu 

rozmawiali. 

– Słyszałeś coś? – zapytała znowu Yan Chen. 

Dominik zawahał się. 

– Żona zabroniła mi o tym mówić. Boję się, że będziemy mieli kłopoty. 

– Co wiesz? 

– Ja nie wiem, czy ja coś słyszałem, czy tylko tak mi się zdawało. 

Chinka wyciągnęła następną setkę i powiedziała: 

– To już ostatnia. Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia, to nie przeciągaj 

struny. 

Dominik sprawdził jeszcze raz okno i drzwi, a potem zaczął mówić: 
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– Gdy oni wyszli na zewnątrz, to stanęli za rogiem i czekali na tego, który po coś 

wrócił. Ja przeszedłem szybko do pokoju na parterze po tej stronie. Na szczęście, był 

pusty. Uchyliłem okno, aby słyszeć, co mówią. Nie potrafię powtórzyć dokładnie 

wszystkiego. Jeden z nich gdzieś dzwonił i w skrócie zdał relację z tego, co ustalili. 

Chodziło o to, że ten gość z hotelu ma przyjechać z ważnymi dokumentami do 

Szwajcarii. Miał przylecieć samolotem, ale on wolał samochód. Nie ustalili na razie, 

czym przybędzie na to spotkanie. Teraz miał jechać do Paryża, a potem dopiero 

ustali środek transportu. Ma to zależeć od kilku innych spraw. Chodziło o czas i o to, 

że te ważne dokumenty ma otrzymać dopiero w Paryżu. Mieli mu jeszcze dostarczyć 

nowy paszport. Wspominał też, że już było na niego kilka zamachów czy coś takiego. 

Tak jakoś dziwnie to powiedział. Zrozumiałem, że ktoś go ściga i chcą go zabić. 

– Wiesz, gdzie miał się zatrzymać w Paryżu? 

– Chyba tak. Rano przed wyjazdem pytał mnie o mapy Paryża i czy znam kogoś, kto 

mógłby go przenocować bez meldowania się w hotelu. Podałem mu adres kuzyna, 

który wynajmuje pokoje, ale nie wiem, czy tam dojechał. 

W tym momencie wrócił ich kierowca i powiedział, że żona Dominika została jeszcze 

w mieście i że dal jej sto euro, tak jak to było uzgodnione. 

– Napisz nam nazwisko kuzyna, jego adres i telefon – powiedziała Yan Chen. 

Gdy dał im napisane na kartce wszystkie informacje, bez dalszej zwłoki opuścili 

hotel. Na tym skończyło się przedstawienie Dominika. Był bardzo zadowolony ze 

swojego występu i łatwo zarobionych pieniędzy. Po ich wyjeździe wysłał, tak jak to 

było umówione, do Marka wiadomość SMS-em. Napisał, kto i o której przyjechał do 

hotelu. Była to cenna informacja, z jakim opóźnieniem ścigająca go grupa odnajduje 

miejsca, gdzie płacił tą kartą. Ważne też było, kto przybył do hotelu, aby o niego 

zapytać. Dominik wywiązał się świetnie z powierzonego mu zadania. Teraz Marek 

miał pewność, że ściga go siatka chińskich agentów. Natomiast Schroeder zapewne 

nadal żyje w przekonaniu, że Marek został na zawsze w grocie w Pirenejach. 
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Paryż 
 

Do Paryża Marek dotarł bez żadnych problemów. Jak na razie miał wystarczającą 

przewagę nad ścigającymi go Chińczykami. Wiedział, że ich opóźnienie wynika ze 

zbyt powolnego otrzymywania informacji z banku o przeprowadzanych transakcjach. 

Spodziewał się, że zrobią wszystko, aby uzyskiwać te informacje na bieżąco. 

Wypłacił w bankomacie w centrum handlowym pieniądze, aby potwierdzić słowa 

Dominika, że wyjechał do Paryża. U jego kuzyna był tylko kilka minut, ale dogadali 

się, że potwierdzi jego pobyt w nocy i opowie następną bajkę, oczywiście za godziwą 

opłatą. Zapłacił kartą za dobę hotelową i zniknął Szef grupy zajmującej się ściganiem 

Marka Li Ming Huang był wściekły. Był piątek, a po poszukiwanym ani śladu. Nie 

potrafili go namierzyć. Byli już tak blisko, a ścigany opuścił ostatni hotel niewiele 

ponad godzinę przed ich przybyciem. Na dodatek, hotelarz zdążył posprzątać pokój. 

Teraz cała grupa siedziała w hotelu, a raczej stała przed wielką tablicą z mapą 

Paryża. Patrzyli na zaznaczone miejsca, gdzie poprzednio przebywał poszukiwany. 

Mieli adresy hoteli, bankomatów i sklepów, gdzie robił zakupy, oraz stacji kolejowej, 

na którą przyjechał w Paryżu. Nie zmieniało to faktu, że nie byli w stanie go 

odnaleźć. Na dodatek, w obu hotelach, gdzie nocował w ostatnich dniach, nie 

pokazał żadnego dokumentu. Nie wiedzieli nawet, czy ma paszport, a jeśli tak, to 

jakiego kraju i na jakie nazwisko. Facet z długimi włosami i dość krótką brodą, 

normalnej budowy ciała bez żadnych znaków szczególnych – to nie jest opis, który 

może pomóc w znalezieniu kogokolwiek w tak wielkim mieście. Z tego, co powiedział 

ten hotelarz w Limoges, wynikało, że może lecieć samolotem do Szwajcarii, ale nie 

było to zbyt pewne. W Paryżu są dwa duże lotniska i trzecie mniejsze trochę dalej od 

miasta. Port lotniczy Charles de Gaulle w zeszłym roku obsłużył ponad pięćdziesiąt 

osiem milionów pasażerów, lotnisko Paryż Orly – około dwudziestu trzech milionów, 

z czego blisko piętnaście milionów korzystało z terminalu zachodniego, a pozostałe 

osiem z południowego. Trzecie lotnisko Beauvais-Tillé obsłużyło nieco ponad dwa 

miliony pasażerów. Wyloty do Zurychu odbywają się tylko z lotniska Charles de 

Gaulle, ale nie mieli pewności, czy poszukiwany w ogóle się tam pojawi. 

– Ma ktoś jakiś pomysł, co dalej? – zapytał szef z wyraźnym niezadowoleniem  

w głosie. – On może w każdej chwili zgolić brodę i obciąć włosy. Wtedy nawet ci 

hotelarze, którzy go ostatnio widzieli, nie będą w stanie go rozpoznać. Pieniądze 
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wybiera w bankomatach, gdzie nie ma kamer. Tak naprawdę nie mamy żadnego 

porządnego zdjęcia, aby je dać naszym ludziom. 

– Jedyne rozwiązanie, jakie teraz przychodzi mi na myśl, to skrócić do minimum 

czas, w jakim dowiadujemy się o miejscu zakupów kartą lub wypłat z bankomatów– 

powiedziała Yan Chen. – Musimy mieć stały kontakt z bankiem lub naszego 

człowieka na miejscu, tam, gdzie spływają informacje o użyciu karty. Może popełni 

jakiś błąd i będziemy go mieli na monitoringu sklepu, kamerze bankomatowej lub 

innej, znajdującej się w pobliżu miejsca, gdzie coś kupował lub wypłacał pieniądze. 

– Dobrze – zgodził się szef, – ale do tego potrzebujemy więcej ludzi. A co do 

informacji z banku, to sam jeszcze dzisiaj porozmawiam z nimi na ten temat. 

Nagle uaktywnił się zastępca szefa Liwu Peng: 

– Musimy wysłać kilka osób w te wszystkie miejsca, gdzie był ostatnio, i postarać się 

o taśmy z monitoringu z okolicznych sklepów i innych bankomatów. Same rysunki 

z opisów pamięciowych jego wyglądu to trochę za mało. On chyba wie, że dostajemy 

informacje o jego wydatkach, bo inaczej nie wyobrażam sobie, że nigdy nie trafia na 

bankomaty z kamerami. Chociaż może nie, może jest tylko bardzo ostrożny. Pewnie 

myśli, że ta karta jest jakaś trefna, ale może nie wiedzieć, że to my go szukamy – 

snuł dalej przypuszczenia Liwu Peng. 

– Skoro zakładamy, że zawsze szuka bankomatów bez kamer, to musi być na 

taśmach z kamer okolicznych bankomatów. Facet chodzi od bankomatu do 

bankomatu i przygląda się im, zanim z jakiegoś skorzysta. Można by sprawdzić kilka 

w okolicy, gdzie wybierał ostatnio pieniądze. 

– To może być bardzo trudne, w końcu nie jesteśmy policją francuską – dodał 

 Li Ming Huang, – ale spróbujemy. 

– Mamy agentów, którzy mogą bez problemów udawać policję lub jakieś tajne służby 

francuskie – dodała Yan Chen. 

– Dobrze – szef był już w lepszym humorze. – Jutro będziemy mieli dodatkowych 

ludzi do pomocy. Teraz zostaje sprawa banku i centrum kart płatniczych. Musimy 

tam mieć stałe dyżury naszych ludzi. 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

149 
 

Marek wiedział, że Chińczycy są na jego tropie, ale nie orientował się, jak daleko są 

za nim. Kiedy przyjechali do hotelu Dominika, byli spóźnieni o niemal całą dobę. Do 

hotelu w Paryżu dotarli bardzo szybko, ale sam specjalnie tak to zorganizował, żeby 

mieli poczucie, że są znacznie bliżej, niż faktycznie byli. W centrum handlowym 

wybrał pieniądze z bankomatu, który znajdował się naprzeciwko sklepu z obuwiem, 

gdzie pracował znajomy Hindus Amar. Ten sklep nie był zbyt ruchliwym miejscem. 

Kupił tam buty, aby zobaczyć, kiedy pojawią się Chińczycy. Dotarli na miejsce po 

prawie sześciu godzinach. Gdy próbowali się czegoś dowiedzieć. , Amar potwierdził 

fakt zakupu butów i płatność kartą, w czym nie było nic dziwnego. Jego informacje 

nie wnosiły niczego nowego, bo to i tak wiedzieli. Wyparł się natomiast możliwości 

zapamiętania kupca, a na dodatek w sklepie nie było monitoringu. 

Marek był już gotowy do powrotu do Polski. Uznał, że w domu będzie miał więcej 

spokoju i szybciej skończy pisać najważniejszą część książki. Oczywiście, chciał jak 

najszybciej zobaczyć Stellę, ale na razie ryzyko było zbyt duże. Martwił się o nią i nie 

wiedział, jak i kiedy będzie mógł ją odnaleźć. Myślał o niej bardzo często i z jej 

powodu nie mógł spać po nocach. Nadal męczyło go pytanie, dlaczego Schroeder 

chciał go odsunąć od Stelli. Jakie ma wobec niej zamiary? Do czego jest mu 

potrzebna? Czuł, że jego uczucie do niej stale się nasila. 

Planował, że napisze w domu większość rozdziałów, a książkę dokończy w Wielkiej 

Brytanii. Sporo materiałów mógł dostać przez Internet. Zadzwonił do Warszawy do 

Roberta i wyjaśnił mu, jakiej pomocy i kiedy będzie potrzebował. Umówili się, że 

przyjaciel przyjedzie samochodem do Paryża w sobotę wieczorem. Przed 

spotkaniem miał mieć zatankowany do pełna bak i nowy telefon komórkowy na kartę,  

kupiony we Francji. Po przyjeździe ma tylko wysłać sygnał do Marka, a on oddzwoni 

z innego telefonu i poda mu miejsce, gdzie się spotkają. 

Ostatnie starcie w Paryżu 
 

Marek kupił bilet na samolot z Paryża do Zurychu na niedzielę wieczór przez biuro 

turystyczne. Oczywiście, zapłacił kartą. Było to połączenie z lotniska Charles de 

Gaulle. Myślał o tym połączeniu już wcześniej, gdy rozmawiał z Dominikiem. 

Samoloty z Paryża do Zurychu latają tylko z tego lotniska. Było to największe lotnisko 
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i najtrudniej będzie agentom chińskim obserwować pasażerów. Wiedząc, że ma 

lecieć z tego lotniska, będą pewnie chcieli przerzucić tam wszystkich ludzi. Następnie 

sprawdził w Internecie połączenia z lotniska Orly do Londynu. Plan był prosty: bilet 

na niedzielę wieczór miał wprowadzić przeciwnika w błąd, co do celu i terminu 

wylotu. Na dodatek, Chińczycy spodziewali się, że będzie on leciał do Szwajcarii. 

Paryż, lotnisko Orly 
 

W sobotę na lotnisku Orly kupił bilet do Londynu na godzinę 19:20 za gotówkę 

i przeszedł odprawę, mając prawie pustą walizkę. Za bilet zapłacił dwieście 

dwadzieścia sześć euro, ale i tak nie miał zamiaru lecieć żadnym samolotem. 

Wiedział, że może spodziewać się aktywności agentów chińskich na Orly dopiero, 

gdy zapłaci za coś kartą. Jeżeli będą przezorni, to w sobotę będą już na lotnisku 

Charles de Gaulle, sądząc, że może w ostatniej chwili przebukować bilet i polecieć 

dzień wcześniej. Odległość między lotniskami wynosi niewiele ponad czterdzieści 

kilometrów, ale jedno jest na północ od Paryża, a drugie na południe. Przejazd przez 

miasto zajmie im dużo czasu. 

Na lotnisku Marek najpierw spokojnie obejrzał sklepy, potem szczegółowo wszystko 

to, co zamierzał kupić. Następnie ułożył sobie listę zakupów według kolejności. Gdy 

był już gotowy, wszedł do fryzjera i zgolił brodę oraz wąsy, a włosy ściął na bardzo 

krótkie. Po takim przygotowaniu kupił dwa eleganckie, drogie garnitury, dwie pary 

spodni oraz cztery najdroższe koszule, a do każdej z nich krawat. Od chwili 

zapłacenia kartą liczył czas. W następnym sklepie kupił bardzo elegancką, 

najdroższą walizkę i dwa wyjątkowo drogie portfele. Przebrał się w toalecie, a starą 

walizkę postawił na sedesie i zablokował drzwi, aby nikt tam nie wszedł i nie zrobił 

niepotrzebnego alarmu. Teraz już wszystko szło szybko – kupił najdroższy laptop, 

dwie kamery i dwa aparaty fotograficzne oraz dwa najdroższe telefony komórkowe. 

W następnym sklepie nabył trzy pary złotych spinek do mankietów i dwie  

z diamentami do krawata, a na koniec dwa zegarki. Sprzedawcy powiedział, że jeden 

dla brata, bo ma urodziny. Miał jeszcze dużo czasu, więc kupił dla Elżbiety, żony 

Roberta, piękny wisiorek z łańcuszkiem, dwa komplety kolczyków, bransoletę  

i perfumy. Z myślą o przyjacielu kupił duży sygnet. Po namyśle dokupił pierścionek 

dla Stelli i zestaw kremów dla Elżbiety. Potem przypomniał sobie jeszcze o Zuzannie, 
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córce Roberta i Elżbiety, ale z braku pomysłu na prezent kupił jej iPoda i palmtopa. 

Spojrzał na zegarek – miał jeszcze sporo czasu, więc wybrał jeszcze dwa bardzo 

drogie wieczne pióra ze złotymi stalówkami, a potem wyjątkowo drogi długopis. Na 

koniec koniak, jakieś kosmetyki dla Roberta i słodycze. Następnie kilkanaście 

drobnych rzeczy do ubrania dla siebie oraz dwa bardzo ładne i drogie swetry, aby 

jego walizka wyglądała jak normalny bagaż podróżny. Już idąc w stronę toalety, 

dokupił w ostatniej chwili kilka wyjątkowo pięknych jedwabnych apaszek dla Elżbiety. 

Dorzucił do tego kilka pamiątek z Paryża. Wrócił do toalety, odpakował wszystkie 

rzeczy, poobrywał metki i zakupy poukładał w walizce. Portfele i telefony komórkowe 

włożył do kieszeni. Jeden zegarek na rękę, a drugi do walizki. Był teraz w eleganckim 

garniturze, ze złotymi spinkami u mankietów i spinką na krawacie. Jego wygląd 

zamożnego człowieka na pewno będzie wzbudzał zaufanie. Nie chciał, aby 

ktokolwiek z obsługi sądził, że opuszcza lotnisko, bo zostawił bombę lub coś 

kombinował. Powód rezygnacji z lotu musi być naturalny i niewzbudzający żadnych 

podejrzeń. Papiery i kartony włożył do starej walizki. Walizkę przeniósł do innej 

toalety, aby zbyt długo zamknięte jedne drzwi nie zainteresowały personelu 

sprzątającego. Zablokował drzwi, aby nikt nie znalazł zbyt szybko walizki. Teraz 

należało tylko opuścić lotnisko, zanim dotrą tu chińscy agenci. Być może są oni na 

miejscu przez cały czas, tylko jeszcze nie mają informacji, że ktoś używa karty  

w sklepach na terenie lotniska. 

Paryż – chiński pościg 
 

Tymczasem wzmocniona przez dodatkowych agentów grupa ścigająca Marka ciężko 

pracowała. Na każdym lotnisku mieli kilka osób z portretami pamięciowymi i kiepskiej 

jakości zdjęciami z kamer z lotniska w Rzymie i Bombaju. Jeden człowiek siedział  

w banku, a drugi w centrum kart kredytowych. Czekali na informacje o użyciu karty 

lub wypłacie z bankomatu. Nagle zaczęły się pojawiać wiadomości. Pierwsza była 

o zakupie w sieci luksusowych sklepów z ubraniami. Ścigany nabył garnitury, ale nie 

wiedzieli, w którym sklepie. Na mapie Li Ming Huang zaznaczył osiem sklepów tej 

firmy w Paryżu. Następna wiadomość dotyczyła kolejnego zakupu w krótkim odstępie 

czasu. Tym razem było dwanaście sklepów tej sieci w mieście. Nadal mieli osiem 

miejsc do wyboru, w tym dwa na lotniskach, a pozostałe w dużych centrach 
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handlowych. Dopiero po kolejnej godzinie i informacjach o trzech kolejnych użyciach 

karty zostały im do wyboru tylko trzy miejsca. Były to dwa lotniska i duże centrum 

handlowe. We wszystkie te miejsca szef wysłał pozostałych ludzi. Najbardziej 

prawdopodobne było, że ścigany zmienił termin wylotu i jest teraz na lotnisku Charles 

de Gaulle z przebukowanym biletem. 

– Pewnie poleci dzień wcześniej – powiedział Li Ming Huang do Yan Chen. 

Na polecenie szefa dwóch agentów szybko kupiło bilety na najbliższy samolot do 

Zurychu i już po kilku minutach systematycznie lustrowali wszystkich pasażerów 

oczekujących na odlot. Niestety, bez sukcesu. Do odlotu było jeszcze sporo czasu. 

Ścigany mógł się gdzieś schować i próbować wejść do samolotu w ostatniej chwili. 

Na drugim lotnisku agenci kręcili się tylko przed punktem odpraw, nie zdając sobie 

sprawy z tego, że Marek od dawna jest już po drugiej stronie. Gdy zdecydowali się 

kupić bilety i wejść do strefy odlotów, było już za późno. 

Paryż Orly, godzina 18:20 
 

Marek spokojnie wyszedł z toalety i powoli podszedł do mężczyzny w mundurze. 

– Proszę pana – powiedział – bardzo źle się poczułem, mam ból serca – pokazał 

jedną ręką gdzie. – Leczę się na serce, wziąłem już dwa razy nitroglicerynę pod 

język i nie mam poprawy. Będę chyba potrzebował lekarza. 

Mężczyzna złapał za telefon i szybko zadzwonił po pomoc. Po chwili zjawiła się 

pielęgniarka i zaprowadziła Marka do pomieszczenia, gdzie mogli spokojnie 

porozmawiać. Po jego wyjaśnieniach zdecydowała się wezwać karetkę. Marek robił 

miny i zachowywał się, jakby to już miał być zawał serca. Szybko zjawił się cały 

zespół. Posadzili go na wózku i zawieźli go do karetki. Do idącego obok strażnika 

Marek powiedział: 

– Ja już dzisiaj nie polecę, ale mam bilet na samolot British Airways do Londynu. Czy 

mógłby pan oddać ten bilet w kasie, jeśli go oczywiście przyjmą, a pieniądze wrzucić 

do skarbonki w holu? Widziałem, że zbierają tam datki na chore dzieci. Wie pan, ja 

nie potrzebuję martwić się o pieniądze, ale szkoda, aby się zmarnowały. To tylko 

niewiele ponad dwieście euro. 
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Strażnik, słysząc, o jaką sumę chodzi, zgodził się od razu. Marek mu za to 

serdecznie podziękował. Zespół w karetce był bardzo młody i kiedy ruszyli, Marek 

powiedział: 

– Na lotnisku zrobili niepotrzebnie taki rwetes. Ja mam wieńcówkę i częste bóle, ale 

po tabletkach teraz czuję się znacznie lepiej. Myślę, że nic złego już się nie będzie 

działo. 

Dowieźli go do szpitala i kazali zaczekać na badanie. Tymczasem Marek zadzwonił 

do Roberta. Podał mu adres szpitala i spokojnie siedział w poczekalni, czekając na 

EKG i lekarza. Rozmowa z lekarzem była bardzo miła, Marek opisał dolegliwości 

i leki, które rzekomo brał. Ponieważ nic się nie działo, a EKG było w normie, lekarz 

zlecił dodatkowo badania krwi, aby wykluczyć zawał. Marek miał spokojnie poczekać 

na wyniki w poczekalni. Tak jak się spodziewał, w szpitalu było dużo ludzi i stale 

dochodził ktoś nowy. Personel był bardzo zajęty i nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że 

Marek, zamiast siedzieć w poczekalni, wyszedł na zewnątrz. Bez pośpiechu opuścił 

teren szpitala, przechodząc przez parking i bramę wjazdową. Zadzwonił po Roberta, 

kiedy już stał na przystanku autobusowym przy parku. Przystanek wyglądał na stary 

i nieużywany od dłuższego czasu. Na dodatek, Marek mógł stać w cieniu drzew i był 

prawie niewidoczny z ulicy. Wyjaśnił Robertowi przez telefon, gdzie dokładnie jest, 

i po krótkim oczekiwaniu zobaczył, jak przyjaciel podjeżdża srebrną toyotą avensis. 

Li Ming Huang i jego grupa nie znaleźli na lotnisku ściganego mężczyzny. Po 

kilkudniowym śledztwie ustalili tylko, że zrobił duże zakupy na lotnisku, a potem 

opuścił jego teren, udając chorego. W szpitalu nie został ani nie dokończył badań 

i nikt nie wiedział, co się z nim stało. Po namyśle doszli do wniosku, że te zakupy na 

lotnisku były ostatnimi we Francji i zapewne wyjechał za granicę. Nie mieli żadnych 

danych ani nawet podejrzeń, gdzie poszukiwany mógłby aktualnie przebywać. Mimo 

usilnych starań nie ustalili nawet, z jakiego kraju pochodził. Paszport, którym się 

posługiwał przy zakupie biletów był fałszywy. Podejrzewali, że wyjechał do Wielkiej 

Brytanii, ale wszelki ślad po nim zaginął. 
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Szkocja 

Stella w opałach 
 

Stella udawała, że śpi bardzo mocno i długo po tej tabletce, którą dał jej ojciec. Tak 

naprawdę to chciała zapamiętać każdy szczegół z tego, co się wydarzyło. Gdy 

dojechali do Pau, okazało się, że na lotnisku czeka na nich prywatny odrzutowiec 

ojca. W samolocie zaczął ją wypytywać o Marka: 

– Skąd znasz tego mężczyznę i co on robi? – zapytał. 

– Spotkałam go na lotnisku, jak wracałam z Indii. 

– Zaczepił cię? 

– Nie, nie zaczepił mnie, to ja go zaczepiłam. Teraz jest równouprawnienie i nie 

próbuj mi prawić morałów. Jak spotykam fajnego faceta i mam na niego ochotę, to go 

pytam, czy jest wolny lub czy ma wolną noc albo czy ma na mnie ochotę. Czasem, 

jak wygląda na zbyt zadbanego, to pytam czy nie jest gejem. Jak mnie chce, a ja 

jego, to nie mam innych pytań. Nic mnie nie obchodzi, co on robi, kim są jego rodzice 

czy żyją albo, co on planuje w przyszłym roku. Po co mamy się okłamywać. Prosta 

sprawa – robimy to, na co mamy ochotę, a potem do widzenia, a raczej do 

niezobaczenia w przyszłości. 

Postanowiła udawać dziwkę przed ojcem, aby go zirytować i łatwiej wybrnąć 

z kłopotliwych pytań. Nie widziała sensu tej rozmowy. Chciał zabić Marka i na pewno 

zabił tych, co mu pomagali. Po co pyta, jak i gdzie go poznała? Co chce wiedzieć 

i dlaczego? 
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– Tak cię matka wychowała? – ojciec był zirytowany jej odpowiedzią. 

– Nie, ale czasy się zmieniły. Czy ty myślisz, że te wszystkie młode ładne dziewczyny 

zakochują się w starych zramolałych facetach? A te, co się do ciebie uśmiechają 

w moim wieku, to czego chcą? One myślą tylko o kasie. Ja nie i robię to, na co mam 

ochotę. Nie obrażaj się, jak mówię prawdę. Porządni faceci są na wymarciu. 

Większość myśli tylko o jednorazowej przyjemności i rozstaniu bez zobowiązań. Jak 

idę z nieznajomym do łóżka, to nie myślę, że będzie ojcem moich dzieci i że spędzę 

z nim resztę życia. Nie mam takich marzeń. Nie spotyka się ideałów na ulicy i tyle. 

Przerwała na chwilę, ale zaraz zaczęła mówić dalej: 

– Nie gniewaj się, ale nie wiem, co robili rodzice Marka, jaki był w szkole, co robił 

przez wszystkie lata swojego życia i o czym myślał, jak nie był ze mną w łóżku. Nie 

bardzo wiem nawet, co się stało tam nad strumieniem. Możesz mi to wyjaśnić? 

– Wiem, że ścigała go jakaś mafia – zaczął Schroeder. – Ja tylko chciałem odzyskać 

ciebie. Powiedzieli mi, że nie zrobią ci krzywdy, jak im zapłacę, i ja się na to 

zgodziłem. Dlaczego go ścigali, tego też nie wiem. Chyba jakieś ich wewnętrzne 

porachunki. Jechałem za nimi, aby nic ci się nie stało. 

Zamilkł i po chwili dodał: 

– Naprawdę martwiłem się o ciebie. Mogli strzelać i trafić cię przez przypadek. 

Z tego, co mi powiedzieli, on wbiegł do nieczynnej kopalni, a za nim ci ludzie, którzy 

go ścigali. Potem nastąpił wybuch i wszyscy tam zginęli. 

Stella nie wierzyła w to, co mówił Schroeder. Uznała, że nie ma tematu do dalszej 

rozmowy. Wstała i poszła do toalety. Po powrocie wypiła drinka i zwróciła się do ojca: 

– Kiedy będziemy na miejscu? 

– Za niecałą godzinę wylądujemy na lotnisku w Edynburgu, a za jakieś dwie godziny 

będziemy w zamku. 

– Możesz mi jeszcze coś powiedzieć? 

– Jasne. 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

156 
 

– Może to niezręczne pytanie, bo dotyczy mamy i waszego pożycia, ale chciałabym 

coś wiedzieć. 

– Pytaj, najwyżej nie odpowiem – ojciec starał się być bardziej miły dla niej. 

Dla Stelli był to tylko sposób, aby zamknąć ostatecznie poprzedni temat. 

– Chodzi mi o seks. Czy mama była bardzo chętna, no wiesz, bardzo lubiła seks? 

– Tak. Ale nie chciałbym rozmawiać na ten temat. 

– Dzięki, tato, i przepraszam za to pytanie. 

Była zadowolona, że nie musi dalej rozmawiać na temat Marka. 

– Chyba nadal jestem śpiąca po tym leku – powiedziała i położyła się. 

Ojciec obudził ją, gdy lądowali w Edynburgu. Na lotnisku czekał na nich samochód 

z kierowcą. Stella postanowiła nadal udawać dziwkę i naiwną idiotkę zawsze, kiedy 

tylko będzie to możliwe. Czuła, że ojciec coś knuje. Nie wierzyła w jego 

bezinteresowną troskę o nią. 

Zamek był znacznie większy, niż się tego spodziewała. Wnętrza wskazywały na dużą 

zamożność właściciela. Nie za bardzo mogła sobie to wcześniej wyobrazić. Nie 

sądziła, że Schroeder może mieć aż tak dużo pieniędzy. Na pewno nie dorobił się 

tego na filmach. 

W zamku na stałe mieszkali pokojówka, lokaj, kierowca i jedna kucharka. Ogrodnik 

z żoną miał mały domek na końcu ogrodu. Pozostali ludzie, którzy pracowali na 

zamku, dochodzili z miasteczka. Druga pokojówka i pozostałe kucharki mieszkały 

zaledwie kilka mil od zamku. Stella dostała pokój w lewym skrzydle na pierwszym 

piętrze. Faktycznie miała do dyspozycji prawie całe skrzydło zamku, gdyż poza 

wyjątkowymi sytuacjami, nikt tu nie mieszkał. Oficjalnie miała dla siebie pokój 

dzienny, sypialnię, łazienkę i garderobę. Jak wyjaśniła jej pokojówka, nawet gdy byli 

goście, to zazwyczaj nocowali w prawym skrzydle. 

Następnego dnia, nie mając nic do roboty, obeszła cały zamek. Zapoznała się ze 

służbą i dokładnie obejrzała ogród. Po obiedzie mieli mieć gościa, a dokładnie to był 

gość Schroedera. Nie mogła, po tym, co się ostatnio wydarzyło, myśleć o nim, jako 
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o ojcu. Wcześnie rano wstała, zjadła śniadanie w kuchni, aby nie jeść później razem 

ze Schroederem. Następnie zaczęła dokładnie przeszukiwać swój pokój. Miała 

nadzieję, że coś znajdzie, a jak nie, to będzie stopniowo sprawdzała inne pokoje. 

Cały czas dręczyło ją przekonanie, że coś jest nie tak. Ojciec musiał mieć jakiś 

interes w tym, żeby ją tu ściągnąć. W jego ludzkie uczucia, nie mówiąc już o miłości 

do córki, której wcale nie znał, wcale nie wierzyła. Przeszukała cały pokój dzienny, 

a potem sypialnię najdokładniej jak mogła, ale nic ciekawego nie znalazła. Zmęczona 

położyła się na chwilę na kanapie i sama nie wiedząc kiedy, przysnęła. Śniło jej się, 

że znalazła tajny korytarz z garderoby do salonu. Obudziła się i przez moment nie 

wiedziała, czy to prawda, czy sen. Następnie poszła do Schroedera zobaczyć, co 

robi. 

– Tato, zjadłam dzisiaj śniadanie sama, ale mam nadzieję, że będziemy jadać razem. 

Powiedz mi, o której chciałbyś zjeść dzisiaj ze mną obiad. 

– Może być o siedemnastej? 

– Postaram się przestawić na tak późne jedzenie – uśmiechnęła się i wyszła, 

pomachawszy mu ręką. 

Sekrety Schroedera 
 

Wróciła do swoich pokoi. Najpierw sprawdziła, czy ktoś jest w sąsiednich 

pomieszczeniach. Nikogo nie było. Dokładnie zaczęła przeszukiwać garderobę. 

Wejście do niej było tylko z jej pokoju. Jak już wcześniej zauważyła, wszystkie ściany 

były grube, budowane z solidnych cegieł, natomiast garderoba została dobudowana 

później. Mimo tego nie widziała żadnej szczeliny czy nierówności. Jedna ze ścian 

była pokryta płytkami, a na pozostałych znajdowała się tapeta. Na podłodze był 

parkiet taki sam, jak w innych pokojach. Nic podejrzanego nie znalazła. Już była zła 

na siebie, że wierzy w sny, gdy złapała za drążek przeznaczony do wieszania ubrań 

i okazało się, że można go przekręcić w jedną stronę, a potem z powrotem. 

Spróbowała go przesunąć na długość, ale ani drgnął. Gdy przekręciła go do oporu, 

dał się przesunąć i ku jej zdziwieniu ścianka z płytek powoli, bezszelestnie się 

odsunęła, odsłaniając wejście do ciemnego korytarza. 
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Stella szybko zamknęła wejście. Jeszcze raz upewniła się, że w sąsiednich pokojach 

nie ma nikogo. Następnie wszystko, co miała do powieszenia, przyniosła do 

garderoby. Po obiedzie wybrała ze swoich rzeczy dwa podkoszulki na szmaty. 

Następnie wzięła z łazienki miskę z gorącą wodą i latarkę. Potem przebrała się  

w jeansy, podkoszulek i założyła tenisówki. Tak przygotowana ponownie otworzyła 

ten tajemniczy korytarz. Nikt nie zaglądał tam od lat. Na kamiennej posadzce 

i schodkach był kurz. Wyczyściła początek korytarza tak, aby miała gdzie 

przechowywać rzeczy na zmianę, w których mogłaby chodzić po zakurzonych 

korytarzach. Nie wiedziała, jak długie one są i dokąd prowadzą. Następnie powoli 

weszła w ciemny korytarz, trochę się dziwiąc, że nie czuć żadnej stęchlizny ani 

nieprzyjemnych zapachów. Nie wiedziała, gdzie może dotrzeć tym korytarzem.  

W pewnej chwili zobaczyła smugę światła wychodzącą z małej szczeliny w wykuszu 

i domyśliła się, że budowniczy specjalnie to zrobił, aby można było podsłuchiwać 

ludzi rozmawiających w innym pomieszczeniu. Nie mogła się zorientować, gdzie jest 

to pomieszczenie. Widziała tylko fragment ściany i lampy, ale była pewna, że jutro to 

ustali ponad wszelką wątpliwość. Dalej skradała się jak najciszej, aby nikt jej nie 

usłyszał. W pewnej chwili dotarły do niej przytłumione głosy. Po kilkunastu metrach 

zobaczyła szczelinę w ścianie identyczną jak poprzednio. Jednak tym razem 

wiedziała, skąd pochodzą głosy. W tak zwanym gabinecie Schroeder miał gościa, 

który właśnie kończył relację z jakiegoś zakupu. 

– No, to wszystko dobrze poszło – zauważył zadowolony Schroeder. 

– U mnie tak, ale ty miałeś straszliwego pecha i nie wiem, jak teraz wygrzebiemy się 

z tych kłopotów. 

– Jakiego pecha? To było tylko drobne niepowodzenie. 

– Przecież straciliśmy cały transport narkotyków, a na dodatek zginęła twoja żona 

i dzieci. 

– Jak wiesz, zawsze jestem ostrożny. Potrzebowaliśmy szybko dodatkowej gotówki, 

dlatego też zdecydowałem się na tak duży transport samolotem. Ryzyko wpadki lub 

wypadku jest zawsze, ale żeby zabezpieczyć się przed stratą, tym samym 

samolotem wysłałem moją rodzinę. 

– Jakie zabezpieczenie? Nie rozumiem. 
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– Narkotyków nie mogłem ubezpieczyć, ale oni wszyscy byli ubezpieczeni. Teraz za 

moją ukochaną żonę łącznie ze wszystkich ubezpieczeń dostanę ponad dwadzieścia 

pięć milionów i po pięć milionów za każde dziecko. Do tego odpadnie mi spłata 

kredytów żony na trochę więcej niż siedem milionów. Miała ubezpieczone kredyty na 

wypadek śmierci. Ze sprzedaży tego towaru tyle byśmy nie otrzymali i jeszcze by 

było masę kłopotów. Na dodatek dłużej by to trwało niż wypłata odszkodowań. 

Razem zgarnę w ciągu najbliższych dwóch lub trzech tygodni ponad czterdzieści 

siedem milionów. 

– Zawsze cię podziwiałem – odpowiedział nieznajomy – i nadal mnie zaskakujesz. 

– To jest nic przy następnej sprawie, gdzie będzie trzeba wykazać się prawdziwym 

geniuszem. 

– Zamieniam się w słuch. 

– Odnalazłem swoją córkę z pierwszego małżeństwa. 

– Gratulacje. Nie wiedziałem, że jesteś taki sentymentalny. 

Obaj wybuchnęli śmiechem. Przez chwilę Stella słyszała tylko brzęk kieliszków 

i domyśliła się, że Schroeder nalewa czegoś mocniejszego. 

– No mów, już nie mogę się doczekać. 

– Moja pierwsza żona postanowiła mnie zostawić w rok po ślubie, gdy dowiedziała 

się, że jestem jednym z szefów mafii w Kalifornii. Przy rozwodzie dostała dwa i pół 

miliona dolarów. Umowa była prosta: milczy do końca życia na mój temat, zabiera 

dziecko i nigdy więcej się nie pokazuje. 

– No to, czemu nagle ty zmieniłeś zdanie? 

– Byłem ciekaw, jak sobie radzi z moimi pieniędzmi. 

Znowu obaj wybuchnęli śmiechem. 

– Niedawno przez przypadek dowiedziałem się, że jeden z funduszy hedgingowych 

ma jej pieniądze od dwudziestu pięciu lat. Jak wyjechała z Kalifornii do Meksyku, 

kupiła za pół miliona posiadłość i utrzymywała się z dochodów z winnic. Pozostałe 

pieniądze przed wyjazdem ulokowała w pewnym funduszu dzięki znajomym moich 
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znajomych. Ja nic o tym nie wiedziałem. Teraz córeczka ma na koncie ponad sto 

milionów dolarów. 

Gość gwizdnął cicho przez zęby. 

– Fundusz dawał, co roku wysoki zysk, który zostawał nadal do pomnażania kapitału, 

stąd taki wynik. 

– Co zamierzasz teraz zrobić? Są jakieś haki? 

– Jasne. Moja była żona nie żyje, ale była bardzo przezorna. Całość należy do jej 

jedynej córki. Ma się o tym dowiedzieć, gdy skończy dwadzieścia osiem lat lub 

wyjdzie za mąż. Wtedy córeczka będzie dostawać, co miesiąc wypłatę według ściśle 

określonych zasad i nigdy nie zdoła wydać tych pieniędzy. W razie jej śmierci 

pieniądze przepadają. To znaczy zostaną przekazane jakiejś fundacji na walkę 

z rakiem. Jeżeli jednak będzie miała dziecko i męża, to oni dostaną je w spadku. 

Wtedy fundusz będzie regularnie wypłacał im, co miesiąc pieniądze. 

– Co zamierzasz? 

– Rozważyłem wszelkie opcje i jest tylko jedno rozwiązanie: musi wyjść za mąż, 

urodzić dziecko, a potem umrzeć. 

– No, ale kasę dostanie mąż. 

– Nie kasę, tylko wypłaty, co miesiąc, jako że opiekuje się dzieckiem. Jak potem 

jemu coś się stanie, to jedynym prawnym opiekunem dziecka będę ja, dziadek. 

– No i będziesz otrzymywał, co miesiąc wypłatę na utrzymanie – zarechotał gość. 

– Myślę, że sąd da mi możliwość dysponowania całością pieniędzy, zwłaszcza, że 

wnuczka lub wnuczek będzie moim jedynym spadkobiercą. Jest jeszcze dodatkowy 

wariant – wnuk może być bardzo chorowity i będę miał duże wydatki na leczenie. 

Fundusz nie chciałby procesu i nagłośnienia faktu, że ma problemy z oddaniem 

pieniędzy legalnemu spadkobiercy lub opiekunowi, który jest powszechnie 

szanowanym, bogatym producentem filmowym. 

Tym razem śmiali się znacznie dłużej albo Stelli tylko tak się wydawało. Potem 

znowu odezwał się Schroeder: 
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– Ten mój pilny wyjazd do Hiszpanii był związany z nowym facetem córki. Poprzedni 

był strasznym dupkiem i nie miał rodziny, więc był bardzo dobrym kandydatem do 

mojego planu. Ten nowy był podejrzany, bałem się, że może coś wiedzieć o tej 

kasie. A nawet jak nie, to po śmierci Stelli mógłby zniknąć z dzieckiem i forsą. Moi 

ludzie go ścigali w Hiszpanii i Francji. Myślę, że nie żyje, bo za to im zapłaciłem, ale 

nie mogłem sam tego sprawdzić. 

W matni 
 

Stella powoli wróciła do swojego pokoju. Na razie nie chciała nic więcej wiedzieć. 

Była w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Oczywiście, nie teraz. Dopóki nie urodzi 

dziecka, to jej nie zabiją. Ojciec zaplanował, że ją zabije, aby dostać się do jej 

pieniędzy. Zrobiło jej się zimno. Przecież może umrzeć już przy porodzie. No, może 

dadzą jej trochę czasu, aby mieć pewność, że dziecko jest zdrowe i przeżyje śmierć 

ojca oraz sprawę w sądzie o prawną opiekę dla Schroedera, a potem jeszcze trochę, 

aby mógł wyciągnąć wszystkie pieniądze z tego funduszu. 

Chciało jej się ryczeć. Marka nie było przy niej. Nie wiedziała, gdzie on jest i kiedy ją 

odnajdzie. Bo że tak się stanie – tego była pewna. Ta kanalia powiedziała, że 

zapłaciła za śmierć Marka. Stella czuła, że w gorszej sytuacji, niż właśnie jest, nie 

można się już znaleźć. Decyzję podjęła bardzo szybko: będzie walczyć tak, jak 

zawsze walczył Marek. On nie mógł zginąć, ma przecież bardzo ważne zadanie do 

wykonania. Na dodatek czeka na nich szczęście. Dużo szczęścia w przyszłości. 

Szybko ubrała najładniejszą i najbardziej seksowną sukienkę, poprawiła makijaż 

i poszła do gabinetu Schroedera. Zapukała i weszła po odczekaniu kilku sekund. 

– Dobry wieczór, tato – powiedziała. 

– Dobry wieczór panu – dodała z uśmiechem. 

– Moja córka Stella – przedstawił ją Schroeder gościowi. 

– Mój przyjaciel Lee Lan Li. 

– Bardzo mi miło – powiedzieli równocześnie. 
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W fotelu naprzeciwko ojca siedział elegancki, wysoki, przystojny mężczyzna 

o czarnych oczach i czarnych prostych włosach. Zdziwiło ją, że był Chińczykiem. 

Kiedy podsłuchiwała ich rozmowę, nie podejrzewała, że gość może nie być 

Anglikiem. 

– Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy mogę wam coś przygotować do jedzenia? 

Czy może twój gość zostanie u nas do jutra, tato? 

Schroeder i Lee przystali na propozycję małej przekąski. 

– Może do tego kawę lub herbatę? 

Obaj zgodzili się na herbatę. Wychodząc, zastanawiała się: 

– Lee – imię powszechne i nie wiadomo, czy prawdziwe. 

Wiedziała, że większość mężczyzn rasy żółtej wygląda dla Europejczyków tak samo 

bez względu na to, czy ma dwadzieścia, czy sześćdziesiąt lat. Szybko przygotowała 

jedzenie i przyniosła je na tacy. Po chwili wróciła z herbatą i dodatkowo z ciastem. 

– Gdybym wcześniej wiedziała, że będziemy mieli takiego przystojnego gościa, to 

bym przygotowała jakiś ekstra przysmak. 

– Nam nic więcej w tej chwili nie potrzeba, córeczko – odpowiedział Schroeder. 

– Bardzo dziękuję za troskę, przekąskę oraz herbatę i ciasto – odpowiedział 

Chińczyk. 

– Bardzo mi miło, że mogłam poznać takiego dżentelmena – odpowiedziała 

z uśmiechem Stella. 

Na tym jej spotkanie z nieznajomym musiało się zakończyć. Nie mogła na nic 

nalegać. Gdy Lee opuścił zamek, Stella zabrała naczynia i sztućce z gabinetu ojca. 

Szklankę gościa oraz sztućce schowała w kartonie po butach, który wstawiła do 

tajnego korytarza. Była gotowa do walki na śmieć i życie. Wiedziała, że ucieczka nie 

ma sensu. Będzie ją ścigała mafia, setki przestępców, dla których jedynym bogiem 

jest pieniądz i dla niego zrobią wszystko. Teraz była warta dla nich ponad sto 

milionów dolarów. I nic więcej. Jej ojciec widział w niej tylko pieniądze. Niestety, nie 
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mógł ich dostać, dopóki ona żyła. Stella wiedziała, że to będzie walka do końca, 

i była gotowa ją wygrać dla siebie, Marka, ich wspólnej przyszłości i dzieci. 

Wojna podjazdowa 
 

Stella zaprzyjaźniła się ze wszystkimi osobami zatrudnianymi w zamku, tymi, którzy 

pracowali zarówno na stałe, jak i dorywczo. W miasteczku było dwóch policjantów. 

Starszy z nich, jowialny Ben Parker, był już chyba w wieku przedemerytalnym. 

Szybko się polubili i dzięki niemu miała na bieżąco wiadomości, co ciekawego dzieje 

się w okolicy. Był on jakby przyjacielem każdej rodziny, która mieszkała na zamku. 

Zawsze o właścicielach zamku wypowiadał się z ogromnym szacunkiem. Ben bardzo 

dobrze znał wszystkich mieszkańców, gdyż całe życie spędził tu na miejscu, poza 

okresem, gdy chodził do szkoły policyjnej. Potrafił na pierwszy rzut oka rozpoznać, 

skąd kto przybywa. Miejscowych witał zawsze po imieniu. Nie miał dużo pracy, bo 

okolica była spokojna, a przyjezdnych zawsze mało. Najwięcej gości przybywało na 

zamek, ale z nimi nigdy nie było kłopotów. Często byli to znani ludzie lub pracownicy 

firm Schroedera. Parkowali samochody na terenie zamku i nie włóczyli się po okolicy. 

Odkąd w zamku zjawiła się Stella, liczba gości znacznie wzrosła. Nie wiedziała, że 

Schroeder pocztą pantoflową rozesłał wiadomości do możnych rodów i znanych 

rodzin o swojej córce. Wszyscy wiedzieli, że chciałby jak najszybciej wydać córkę za 

mąż. Oczywiście, domyślali się, że będzie prawdopodobnie jego jedyną 

spadkobierczynią, co czyniło ją w tym momencie bardzo atrakcyjną partią. Stella 

czekała spokojnie na jakieś nowe wstrząsające wydarzenia, ale zamiast tego zaczęli 

się zjawiać adoratorzy. Początkowo chciała wszystkich odesłać do diabła, ale po 

namyśle doszła do właściwego wniosku: jak nie będzie udawać, że gra w tę samą 

grę, co Schroeder, to znajdą na nią inny sposób, zapewne znacznie gorszy dla niej. 

Zapraszała więc adoratorów na wspólne wycieczki, zwłaszcza na zakupy do 

Edynburga lub Londynu. Wymuszała prezenty, szczególnie biżuterię i inne 

wartościowe przedmioty, które w razie potrzeby mogłaby sprzedać, gdyby 

potrzebowała pieniędzy na ucieczkę. Na nieśmiałe uwagi ojca, że nie musi tego 

robić, niezmiennie odpowiadała, że pieniędzy nigdy nie jest za dużo. 
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– Poza tym – dodała pewnego dnia – możesz jeszcze się ożenić albo nie będziesz 

chciał znać mojego męża i zostanę bez grosza. Przecież teraz nie pracuję i nie mam 

własnych dochodów. 

Zawsze znajdowała jakiś pretekst, aby pozbyć się adoratora, gdy sprawy zdawały się 

zajść za daleko. Czasami Schroeder próbował się czegoś dowiedzieć na temat 

jakiegoś wielbiciela, ale Stella niezmiennie odpowiadała, że poza seksem nic innego 

ich nie łączy. Gdy pytał ją o plany, stale odpowiadała, że chce szybko wyjść za mąż 

i mieć jak najszybciej dziecko, a może nawet kilkoro. Gdy po pewnym czasie chciała 

się rozstać z Christopherem Knightem, który poza tytułami i dobrym pochodzeniem 

nic nie posiadał, ojciec poprosił ją na rozmowę. 

– Ja już nie wiem, czego ty chcesz. Co znowu ci w nim nie pasuje? 

– Tato, myślałam, że tym razem ta znajomość zakończy się ślubem. Kiedy 

poznaliśmy się bliżej, odkryłam, że on jest osobą nieodpowiedzialną i bardzo łatwo 

się poddaje. Ucieka przed problemami. Jakby wygrał pieniądze na loterii albo dostał 

spadek, to by uciekł z nimi tam, gdzie nikt go nie zna. On jest w stanie narobić 

długów, a potem uciec i zostawić mnie z dzieckiem. Nigdy nie wiadomo, co wydarzy 

się w życiu, i jak ja mam mieć oparcie w kimś takim? 

– Jak ja mam ci pomóc – powiedział zrezygnowany Schroeder, a w duchu pomyślał, 

że to nie byłby dobry wybór. Knight mógłby przecież uciec z jego pieniędzmi albo 

próbować go oszukać. 

– Pewnie nie spodoba ci się moja odpowiedź – zaczęła Stella. – Był u nas kilka razy 

twój znajomy, Lee Lan Li. Jest on, co prawda starszy ode mnie, ale wygląda na 

silnego i odpowiedzialnego mężczyznę. Jest w moim typie i jakbyś nie miał nic 

przeciwko temu, chciałabym, abyś zaprosił go do nas na weekend. Może 

moglibyśmy pojechać razem na wycieczkę? 

– No nie wiem – odparł zaskoczony – przemyślę to. 

Stella zawsze podsłuchiwała wszystkie ich rozmowy i dodatkowo je nagrywała. 

Chciała dowiedzieć się jak najwięcej o ich nielegalnych interesach. Po kilku dniach 

podsłuchała kolejną rozmowę, gdy jak zwykle siedzieli w gabinecie i sączyli drinki. 

– Moja córka ma na ciebie ochotę – zaczął temat Schroeder. 
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Obaj się roześmiali. 

– Jak mam to rozumieć? 

– Normalnie. Rozmawiałem z nią o wyjściu za mąż. Ciągle ma jakieś obiekcje, co do 

kolejnych kandydatów. Przecież nie mogę jej powiedzieć, że nie ma znaczenia, za 

kogo wyjdzie, bo i tak jak urodzi dziecko, to jej dni będą policzone. 

– A co to ma do mnie? 

– Odpowiedziała, że jedyny facet, jakiego by chciała za męża, to właśnie ty. 

– No a co ty na to, tatusiu? – zapytał ze śmiechem. 

– Myślałem nad tym. Nie mamy dużo czasu. Lepiej, żeby wyszła za mąż, zanim 

dowie się, ile pieniędzy dostanie z funduszu po matce. Potem może nie chcieć wziąć 

ślubu. Wygląda na to, że lubi kasę. Naciąga wszystkich swoich amantów na drogie 

prezenty i nigdy nie kupuje byle, czego. 

– Trudny problem. Nie wiem, co na to moja żona. 

– Oficjalnie jesteś wolny. Odkąd twój poprzednik nie żyje, a ty zmieniłeś się w innego 

człowieka, to nie jest problem. Tak czy inaczej, ktoś musi się z nią ożenić i zrobić jej 

legalnie dziecko. Potem możesz, tak jak ostatnio, zginąć w wypadku i wszystko 

będzie jak dawniej. Do tej pory myślałem o jakimś dupku na męża, aby go potem 

usunąć bez kłopotów. Jeżeli to będziesz ty, rozegramy to tak, jak poprzednio. Myślę, 

że kolejna zmiana osobowości i dokumentów dobrze ci zrobi, jakby policja próbowała 

cię znaleźć. 

– Dobrze. Przemyślę to – odpowiedział Lee. 

Potem rozmawiali o czymś innym. Pod koniec ich rozmowy zadzwonił telefon. Lee 

rozmawiał po chińsku. Na początku spokojnie, potem na kogoś krzyczał. Gdy 

skończył, zwrócił się do Schroedera: 

– Przepraszam, ale wkurzyłem się na Ryana z Aten. Kazałem go zlikwidować. Nie 

może tak być, że nie płaci za towar i jeszcze buntuje innych przeciwko naszym 

zasadom. 

– No, już dobrze. Dzisiaj się nie denerwuj. Zostaniesz na kolacji? 
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– Okej, mogę zostać na kolacji, ale nie do rana. Mam kilka pilnych spraw do 

załatwienia. Na dodatek obiecałem żonie, że będę w domu na noc. 

Zjedli razem we trójkę kolację. Stella przez cały czas zachowywała się jak zakochana 

panna. Zrobiła wcześniej przy pomocy kucharki ekstra jedzenie, ale powiedziała, że 

wszystko przygotowała sama. Była wystrojona i emanowała seksem. Niestety, Lee 

nie mógł zostać na noc. Przyjęła tę wiadomość z wyraźnym rozczarowaniem. 

Rankiem następnego dnia wybrała się koleją do Londynu, by odwiedzić koleżanki. 

Zapowiedziała, że wróci jutro pod wieczór. Najpierw odwiedziła koleżankę, potem 

udała się z nagraną po chińsku rozmową Lee do starego profesora sinologa. 

Wytłumaczyła mu, że zamierza wyjść za mąż za kogoś, kto załatwia różne interesy, 

najczęściej po chińsku. Często się denerwuje i krzyczy, a ona nie wie, o co chodzi  

i jak mogłaby mu pomóc. Profesor po kilku pierwszych zdaniach nagrania nie chciał 

dalej słuchać. Nie zgodził się także na tłumaczenie tekstu. Po prośbach 

i płaczu Stelli wyjaśnił, w czym jest problem: 

– Twój facet pracuje dla organizacji przestępczej. On rozmawia dialektem i używa 

słów charakterystycznych dla najgroźniejszej mafii chińskiej. Nie chcę i nie mogę 

tego przetłumaczyć, bo cię zabiją, jak się okaże, że wiesz, co on mówił. Mnie też 

wtedy zabiją. Nie chodź do nikogo z tym nagraniem, bo nie wiesz, czy ta osoba nie 

poinformuje go o tym, co zrobiłaś. Jedyne, co mogę ci poradzić, to nie wychodzić za 

mąż za tego człowieka. Bądź bardzo ostrożna, bo on może cię zabić. Druga 

możliwość to kontakt z moim znajomym, który pracuje w MI5 i zajmuje się takimi 

sprawami. 

– Co to jest MI5? – zapytała Stella. 

– Security Service, czyli brytyjska Służba Bezpieczeństwa – jest odpowiedzialna za 

ochronę kraju przed penetracją obcych służb wywiadowczych, walkę z terroryzmem, 

bezpieczeństwo wewnętrzne kraju oraz ochronę tajemnicy państwowej. 

Po chwili profesor dodał:  

– Jak ten facet pójdzie do więzienia, będziesz bezpieczna. Decyzja należy do ciebie. 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

167 
 

Stella tylko na to czekała. Poprosiła o jak najszybszy kontakt, bo jutro musi wrócić do 

domu. Wieczór i noc spędziła u koleżanki, aby pogadać o różnych sprawach i mieć 

alibi. Następnego dnia spotkała się z agentem. 

Szczęśliwym trafem okazało się, że dobrze zna on okolicę, w której mieszka Stella 

z ojcem, i zamek. Jako dziecko sam się wychowywał w tych stronach. A gdy Stelli 

powiedział, że jego ojciec jest policjantem, wszystko stało się jasne – był synem 

Bena. 

Oddała mu kasetę i obiecała następne nagrania. Wspomniała, że może dostarczyć 

odciski palców Lee i Schroedera oraz – jak sobie życzy – ich włosy lub kieliszki, 

z których pili. William, – bo tak miał na imię syn Bena – napomknął, że już od 

jakiegoś czasu interesują się Schroederem. Niestety, nigdy nie mieli przeciwko 

niemu żadnych dowodów. Na dodatek, ma on możnych protektorów i zarówno 

policja, jak i MI5 boją się kłopotów. Tak, więc pomoc Stelli byłaby bardzo mile 

widziana. Umówili się na następne spotkanie w Edynburgu. 

Zarzucanie sieci 
 

William przyjechał do Edynburga już po kilku dniach. Wyjaśnił Stelli, że mają 

specjalną grupę do zbadania powiązań Schroedera. Przygotowali profesjonalny 

sprzęt do nagrań i sami chcieli go zamontować w zamku. Na szczęście, Schroeder 

musiał gdzieś wyjechać. Stella zaczęła narzekać na problemy z telewizorem 

i sprzętem grającym. Ben polecił znajomego, który szybko wszystko naprawił, a przy 

okazji zamontował w tajnym korytarzu aparaturę podsłuchową. Nie było to legalne, 

ale wiedzieli, że wszelkie dochodzenia przeciw niemu utrudniał ktoś z ministerstwa. 

Wiedzieli, że ta osoba jest wysoko postawiona. Przestępcy między sobą mówili o nim 

„Lord”. Nie było jasne, czy to jest jego tytuł, czy tylko pseudonim. 

Teraz, gdy już mieli stały nadzór nad tym, co się dzieje w zamku, William i jego 

koledzy zamieszkali w okolicy. Oficjalnie syn Bena miał urlop i był w domu 

u rodziców. Stella, chcąc zdobyć jak najwięcej dowodów i powiązań między 

przestępcami, nalegała, aby Lee zamieszkał na zamku. On tłumaczył się, że nie są 

jeszcze małżeństwem, i nie chciał zostawać na noc. Po kilku spotkaniach wymusiła 

na nim zaręczyny, a potem wyznaczenie daty ślubu. Kiedy już Schroederowi 
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wydawało się, że wszystko przebiega zgodnie z planem, nagle doszło do 

niespodziewanych wydarzeń. 

Pułapka 
 

Lee zorganizował na zamku wieczór kawalerski. Korzystając z tego pretekstu, zebrał 

na naradę najważniejszych ludzi z organizacji. Najpierw w grupach omawiano różne 

ważne plany i zadania. Potem Lee sam rozmawiał ze Schroederem. Z ich rozmowy 

następnego dnia William dowiedział się, że zasypani w grocie we Francji ludzie 

Alonso i prawdopodobnie także Marek żyją. Później było zebranie wszystkich gości  

i na koniec, niezła popijawa. 

Nad ranem w zamku nagle zjawili się agenci MI5 razem z policją, aby aresztować 

Lee i jego gości. Stella dostała napadu szału, krzyczała i płakała na przemian, że ona 

ma ślub i nie mogą jej tego zrobić. Na koniec, gdy to nic nie dało, poprosiła oficera, 

który był dowódcą grupy, aby przeszedł z nią i ojcem do drugiej sali. Jej prośba, aby 

pozwolił jej spędzić kilka minut z narzeczonym tak, aby mogła zaraz zajść w ciążę, 

zaskoczyła obu mężczyzn. Oczywiście, oficer się na to nie zgodził. 

Schroeder był bardzo zdziwiony jej reakcją. Nie sądził, że aż tak bardzo zależało jej 

na tym związku. Sam był bardzo zaniepokojony aresztowaniem większości 

zaufanych ludzi. Nie do końca wiedział, jakie dowody ma policja. Spodziewał się, że 

po interwencji z góry szybko wyjdą na wolność. Nie na darmo przecież ładowali tyle 

pieniędzy w Lorda. Sam czuł się bezpiecznie. Był pewien, że przeciwko niemu nie 

mają żadnych dowodów. Zawsze był bardzo ostrożny i dokładny w tym, co robił. 

Obecność gangsterów w jego zamku wynikała tylko z tego, że narzeczony jego córki 

zaprosił ich na wieczór kawalerski. Nie byli to jego goście, przyjaciele czy klienci. 

Gdy następnego dnia Stella skontaktowała się z Williamem, dowiedziała się, że 

Marek najprawdopodobniej żyje. Z odsłuchanych nagrań wynikało, że z zasypanej 

groty wydostali się i wrócili do domów wszyscy Hiszpanie, którzy tam byli. W illiam 

poinformował ją również, że za zasługi w walce z mafią ma otrzymać wysoką 

nagrodę pieniężną. Stella nie zgodziła się na to. 

– Odnajdźcie mi Marka – powiedziała. – Innej nagrody nie chcę. 
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– Dobrze, ale musisz nam pomóc, bo nie wiemy, gdzie mamy go szukać. 

Po długich rozmowach w ciągu dwóch dni ustalili ponad wszelką wątpliwość 

wszystkie możliwe informacje o Marku. William uznał, że nadal jest to bardzo mało. 

Nie mieli jego zdjęcia, adresu ani nazwiska. Jedyną pociechą było to, że 

poszukiwaniami miała się zajmować polska policja. Szefowie MI5 skontaktowali się 

nieoficjalnie z policją w Warszawie z prośbą o pomoc. 
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Polska 

Powrót Marka 
 

Gdy samochód Roberta się zatrzymał, Marek szybko wsiadł do środka tylnymi 

drzwiami. 

– Przepraszam, ale na powitania będzie czas później. Nie chciałbym, by ktokolwiek 

mnie widział, jak wsiadam do twojego samochodu – powiedział. – Jedź w stronę 

granicy, nie będziemy się już nigdzie zatrzymywać we Francji. 

– Cieszę się, że widzę cię całego i zdrowego – Robert promieniał radością na widok 

przyjaciela. – Jakie masz teraz plany? 

– Chciałbym wyjechać niezauważony z Paryża. Myślę, że możemy jechać bez 

przerw. Będziemy się zmieniać za kierownicą. Jeżeli będziemy musieli się gdzieś 

zatrzymać, ja będę leżał z tyłu, aby nie być widocznym na żadnym monitoringu. 

– Masz jakieś kłopoty? Ściga cię ktoś? – z niepokojem w głosie zapytał Robert. 

– Już nie, ale ostrożności nigdy za wiele. Mam zamiar przez jakiś czas zostać 

w Polsce. Chciałbym, aby nikt nie wiedział, gdzie jestem. 

– Opowiedz mi, co się z tobą działo przez te lata – poprosił Robert. 

– Dobrze, tylko najpierw muszę wyłączyć wszystkie telefony. 

Marek wyjął karty z obu telefonów, którymi posługiwali się do tej pory. Po chwili wyjął 

także kartę z telefonu Roberta. 
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– Mam dla was prezenty. Tylko nie bardzo wiedziałem, co mogę kupić Zuzannie. 

– Nie oczekujemy od ciebie prezentów. Najważniejsze, że wreszcie wracasz do 

domu. U nas wszystko jest w porządku. Twoje sprawy prowadzę najlepiej jak można. 

Masz sporo pieniędzy na koncie z wynajmu domu i innych inwestycji. 

– Nie jest to dla mnie w tej chwili najważniejsze– odpowiedział Marek. – Doceniam 

twoją troskę o wszystko. Przepraszam, że miałeś dodatkowe obowiązki i kłopoty 

z mojego powodu. 

– Później ci opowiem ze szczegółami wszystko, co się działo. Teraz ty mów, co 

robiłeś przez te lata – odpowiedział Robert. 

Marek zaczął opowieść od momentu, kiedy pożegnali się na lotnisku. Jechali 

spokojnie przez Francję do Niemiec. W tle cichutko grało radio. W Niemczech 

zamienili się miejscami i Marek prowadził aż do granicy z Czechami. Całą drogę 

opowiadał o życiu i swoich przygodach w Tybecie, a potem o powodach, dla których 

wrócił do Europy. Na czeskiej granicy byli o piątej rano. Potem znowu prowadził 

Robert. Zatankowali na stacji benzynowej przed Brnem. Trochę dalej, w przydrożnej 

restauracji, zjedli śniadanie i po południu byli już w Warszawie. 

Elżbieta bardzo ucieszyła się na widok Marka. Mąż nie powiedział jej wcześniej, 

dokąd jedzie, gdyż przyjaciel go o to prosił. Zuzanna była akurat poza domem. 

Wbrew obawom Marka, okazało się, że prezenty dla wszystkich były dobrze 

wybrane. Ponieważ nikt wcześniej nie wiedział, że Marek dzisiaj przyjedzie, w jego 

domu nadal mieszkała rodzina Hindusów. 

– Byłbym szczęśliwy, gdybyś na razie zamieszkał u nas – powiedział Robert. – 

Możemy dać Rayagopalowi wypowiedzenie jutro, ale to jeszcze chwilę potrwa, zanim 

się wyprowadzi. 

– Może nie będzie to potrzebne – odpowiedział Marek. 

– Chyba nie chcesz znowu wyjechać? – zapytała zdziwiona Elżbieta. 

– Najpierw muszę trochę popracować nad moją książką. Potem pojadę szukać kogoś 

w Szkocji. 

– Dziewczyna? – zapytała domyślnie Elżbieta. 
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– Tak, dziewczyna. Musieliśmy się rozstać w Hiszpanii w zeszłym miesiącu. Niestety, 

najpierw muszę skończyć pisać książkę. 

– To ważniejsze od niej? – ponownie spytała Elżbieta. 

– Tak. To jest powód, dla którego wróciłem do Europy. Stellę poznałem po drodze. 

Jak skończę pisać, to myślę, że będziemy razem na zawsze. 

– W porządku – odezwał się Robert – Teraz bedziesz mieszkał u nas. Jak masz być 

na krótko, to nie będę pozbywał się tak wspaniałego najemcy, jak ta hinduska 

rodzina. 

Tu będziesz miał świetne warunki do pisania i zapewnione regularne jedzenie. Nie 

będziesz musiał się o nic troszczyć. 

Szukanie igły w stogu siana 
 

William spotkał się w Warszawie z Komendantem Komendy Głównej Policji. Ustalił, 

że polska policja pomoże odnaleźć Marka. Już następnego dnia zorganizowano 

spotkanie komendantów wszystkich komend rejonowych w mieście i okolicy. 

– Witam – zaczął Komendant – nie jest to oficjalna narada, lecz raczej nieformalne 

zebranie. Nasi przyjaciele z Anglii potrzebują odnaleźć jednego człowieka. Nie jest 

on przestępcą i nie jest ścigany. Policja brytyjska potrzebuje kontaktu z tym 

człowiekiem. Chciałbym, abyście do tego zadania podeszli bardzo poważnie. Przed 

laty pracował, jako lekarz w Polsce, prawdopodobnie w Warszawie. Wyjechał  

z Polski około dziesięciu lat temu do Indii. Prawdopodobnie wrócił do kraju ponad 

miesiąc temu, podróżując przez Włochy, Hiszpanię i Francję. Nie wiemy, kiedy  

i czym dotarł do Polski. Mamy jego opis i portret pamięciowy. Wiemy, że jego rodzina 

zginęła ponad dziesięć lat temu w wypadku samochodowym. Miał żonę i dwójkę 

dzieci, syna i córkę. Świetnie zna sztuki walki, dlatego nie radzę próbować 

zatrzymywać go na siłę. Prawdopodobnie mieszka teraz w Warszawie lub gdzieś 

niedaleko. Ma na imię Marek albo tylko tak się przedstawiał za granicą. Był  

w Tybecie i może kontaktować się z jakimiś Tybetańczykami w Polsce. Jak ktoś go 

spotka, to najpierw proszę zapytać, czy zna Stellę Fernandez. Jeżeli tak, to czy 

zgodzi się na nawiązanie kontaktu przez nas z policją angielską. Tak naprawdę to 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

173 
 

szuka go ta dziewczyna, a nie policja. Wszelkie wiadomości na jego temat i osób 

podejrzanych proszę kierować bezpośrednio do Komendy Głównej. Jest spora 

nagroda za pomoc w tej sprawie – dodał na zakończenie. 

Następnie rozdał wszystkim kartki z opisem i portretem pamięciowym Marka. 

– Wiem, że jest to szukanie igły w stogu siana. Na dodatek, nie mamy pewności, czy 

on jest w Warszawie lub okolicy. 

W zebraniu brał udział Jan Nowak – młody, bardzo ambitny policjant. Był tam przez 

przypadek, bo jego szef złamał rękę i właśnie przebywał na zwolnieniu lekarskim. 

Marzył on o czymś wyjątkowym i niezwykłym. Niestety, codzienna praca była nudna 

i znacznie odbiegała od jego oczekiwań. Od razu dojrzał dla siebie szansę. Jeżeli 

nagrodę dają Anglicy, to może dostałby wyjazd na staż do Wielkiej Brytanii. Od 

dwóch lat uczył się w każdej wolnej chwili angielskiego i nie mógł przegapić takiej 

okazji. Szybko opracował plan poszukiwań. Najpierw musi przepytać kilka wszystko 

wiedzących pań, stale siedzących w oknach, o lekarza, który mógł pracować w ich 

rejonie wiele lat temu. Jeśli niczego się nie dowie, to będzie musiał popytać  

w przychodniach. Nie chciał, aby poszukiwany zbyt szybko dowiedział się, że ktoś 

o niego pyta. Nie wiadomo, kto i dlaczego tak naprawdę go szuka. Może sam nie 

chce, aby ktokolwiek go znalazł? Sprawa musi być bardzo delikatna, skoro wszystko 

ma być robione nieoficjalnie. No i ta nagroda od Anglików. 

Okazało się, że lekarzy, którzy kiedyś pracowali i wyjechali, a na dodatek jakby 

przepadli bez wieści, było kilku. Niektórzy z nich podobno wyjechali za granicę. 

W tamtym czasie sporo osób wyjeżdżało za granicę. Następny planowany etap 

poszukiwań to biuro paszportowe lub plebania. Do kościoła było bliżej, więc Nowak 

wybrał się tam wieczorem po pracy. W rezultacie razem z tym, co wiedziały 

osiedlowe plotkarki, uzyskał kilka nazwisk. Najbardziej podejrzany był lekarz, którego 

cała rodzina zginęła w wypadku, a on potem nagle wyjechał (raczej nie było w tym 

nic dziwnego – sam na jego miejscu też wyprowadziłby się w inne miejsce). W jego 

domu mieszkali jacyś obcokrajowcy. Nikt nie wiedział, gdzie on teraz przebywa. Nie 

chciał pytać o to prawnika, który zajmował się wynajmem jego domu. Skoro nadal 

mieszkają tam najemcy, to znaczy, że właściciel nie wrócił. 
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Nowak nie na darmo uważał się za przyszłą gwiazdę dochodzeniówki. Pod budką 

z piwem spotkał stałych bywalców: Zdzicha, Kajtka, Bena i Leona. Mieli oni na koncie 

liczne kradzieże i pobicia oraz wymuszanie pieniędzy na ulicy. Szefem grupy był 

Zdzichu. Ambitny policjant postanowił wykorzystać ich talenty do zaczepiania ludzi  

i zabierania portfeli. Skoro poszukiwany jest świetny w sztukach walki, to nie da 

sobie odebrać portfela. Jeżeli pobije tych oprychów, to będzie miał dwie pieczenie na 

jednym ogniu. Spokojnie podszedł do czwórki mężczyzn. 

– Co dzisiaj robicie? – grzecznie zapytał. 

– Nic i jeszcze raz nic. O co pan, panie władzo, nas podejrzewa? Siedzimy 

i grzecznie pijemy piwo. To chyba każdemu wolno. 

– Chyba jeszcze pamiętacie, że macie, a raczej będziecie mieli problemy za ostatnie 

pobicie i wymuszanie pieniędzy na ulicy? 

– To chyba jakaś pomyłka – Zdzichu rżnął głupa. – My nic nikomu nie robimy. 

Mogę dla was zrobić amnestię i darować wam wszystkie stare grzeszki za pewną 

pomoc. 

– Bardzo chętnie popracujemy dla policji – odparł Zdzichu i wszyscy wybuchli 

śmiechem. 

– Chciałbym, abyście kilku osobom na ulicy zabrali portfele, a potem je mnie oddali. 

Ja przekażę je właścicielom i poprawię swoje statystyki wykrywania przestępstw. 

Drobne pieniądze możecie sobie zatrzymać. Ja chcę dostać z powrotem ich 

dokumenty i portfele. 

– A jak nie będą chcieli oddać dokumentów? – Zdzichu musiał się upewnić, co do 

zakresu kompetencji. 

– Zawsze możesz dać takiemu lekko w czapę – odparł Nowak, ciesząc się, że jego 

przełożeni tego nie słyszą. 

– Chyba powinienem zostać policjantem – zauważył Leon. 
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Cała czwórka wybuchła radosnym rechotem. Nowak szybko im wytłumaczył, że mają 

zaczepiać tylko samotnych mężczyzn w wieku 30-38 lat, a jak oddadzą portfel bez 

oporów, to nic im nie robić. Dał im opis Marka, jaki otrzymał z Komendy Głównej. 

– Szczególnie zależy mi na tym facecie – podkreślił z naciskiem. – Pilnujcie terenu 

pomiędzy przychodnią a domkami stojącymi przed parkiem. 

Wielki dzień Kuby 
 

Jakub Wilk miał swój ważny dzień. Przed południem miał Pierwszą Komunię Świętą. 

Dostał mnóstwo prezentów, w tym wymarzoną kamerę. W mieszkaniu było pełno 

gości. Dorośli jedli i rozmawiali, a on między nimi biegał z kamerą. Na początku 

nagrywał wszystko wokół siebie, ale szybko mu się to znudziło. Chciał nagrać coś 

niezwykłego lub bardzo śmiesznego. Niestety, nic takiego nie wydarzyło się przez 

cały dzień. Wieczorem rozładowała się bateria. Ojciec włożył ją do ładowarki 

w drugim pokoju, a Kuba stał w oknie i czekał na wydarzenia godne jego kamery. 

Patrzył smutny na pustą ulicę i plac przed domem. Za oknem było już ciemno. 

Chodnikiem szedł obcy mężczyzna. Nagle z cienia dużego kasztanowca wyszło 

czterech znanych wszystkim bandziorów, jak mówiła o nich mama. Jeden z nich 

podszedł do idącego spokojnie mężczyzny i o coś go zapytał. Przez chwilę stali 

naprzeciw siebie i nagle bandzior zamachnął się. Kuba wyraźnie widział, że chciał 

uderzyć pięścią nieznajomego w głowę. W następnej chwili zobaczył, jak napastnik 

wyleciał w powietrze, przeleciał nad obcym i padł na ziemię. Pozostała trójka rzuciła 

się na tego mężczyznę. Nieznajomy w wyskoku kopnął w głowę jednego z nich. 

Kuba szybko złapał kamerę. Gdy ponownie stanął przed oknem, okazało się, że nie 

ma w niej baterii. Odwrócił się po baterię, szybko załadował i ponownie był już przy 

oknie. Spojrzał na plac. Nikt już się nie bił. Na placu leżało czterech bandziorów,  

a nieznajomy właśnie znikał w ciemnej alejce, idąc dalej spokojnym krokiem. Tego 

dla Kuby było już za wiele. Wybuchnął płaczem i pobiegł do ojca. Z nieskładnej 

opowieści syna ojciec najpierw zrozumiał, że kamera jest głupia, a dopiero potem, że 

Bruce Lee był pod oknem i pobił czterech bandziorów. Kiedy sam podszedł do okna, 

zobaczył, że na placu leżą jacyś ludzie. Zadzwonił na policję i pogotowie. Po kilku 

minutach na placu zaroiło się od gapiów. Przyjechała policja, a potem karetki zabrały 
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całą czwórkę do szpitala. Kilkanaście minut później zadzwonił ktoś do drzwi. Był to 

Jan Nowak z Komendy Dzielnicowej. 

– Przepraszam, ale dla nas jest to bardzo ważne – powiedział. – Czy ktoś widział, co 

się stało na placu? 

– Nie, nic nie widzieliśmy – odparła mama Kuby. 

Ale ojciec był dumny z syna i chciał się nim pochwalić. 

– Syn widział, jak się bili. 

– Chciałbym z nim przez chwilę porozmawiać. Oczywiście przy panu – odparł 

policjant. 

Kuba był szczęśliwy, że prawdziwy policjant rozmawia z nim jak z kolegą. 

Opowiedział wszystko, co widział. Policjant zmartwił się, gdy usłyszał, że nie było 

baterii w kamerze. 

– Widziałeś już kiedyś tego mężczyznę, który tak fajnie walczył? 

– Chyba tak. Od niedawna biega rano i wieczorem tam, gdzie nie ma ludzi. 

Zazwyczaj ścieżką przez park i dalej wzdłuż rzeki. 

Policjant podziękował Kubie za pomoc. Obiecał mu dużą czekoladę, po czym 

grzecznie pożegnał się z nim i rodzicami. Potem przeszedł się po innych 

mieszkaniach z zapytaniem, czy ktoś coś widział. Niestety, poza tym jednym 

chłopcem nie było innych świadków. Zadzwonił więc na pogotowie, aby dowiedzieć 

się, w którym szpitalu leżą wszyscy pobici. Chciał jak najszybciej sprawdzić, kogo 

zaczepiły te mięśniaki spod budki z piwem. Kiedy zadzwonił do szpitala, okazało się, 

że trzech jest nieprzytomnych i leżą na neurologii. Czwarty akurat ma operację 

złamanej ręki. Chcąc nie chcąc, musiał przełożyć rozmowę na rano. 

Rano Marek zadzwonił na pogotowie, by zapytać o to, gdzie zostali odwiezieni jego 

pobici wczoraj koledzy. Bez problemu uzyskał potrzebne informacje. Po chwili 

dzwonił do szpitala. Już po kilku minutach miał odpowiedź, gdzie leży jedyny 

przytomny bandzior, jaką miał operację i kiedy oraz kto go operował. Po godzinie, 

bez pośpiechu wszedł do szpitala z aktówką w ręku. Od razu skierował się na oddział 

ortopedyczny do dyżurki pielęgniarek. 
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– Dzień dobry – powiedział z uśmiechem. – Jestem lekarzem ze szpitala MSWiA. 

Przyjechałem, aby zbadać pacjenta z waszego oddziału. Nazywa się Zdzisław 

Kotowski. Został przyjęty na oddział wczoraj wieczorem i miał w nocy operację ręki. 

Chcielibyśmy go do nas zabrać. Jest prowadzone śledztwo, w którym jest on cennym 

świadkiem – dodał tajemniczym głosem. – Jeżeli będzie niemożliwe zabranie go do 

nas, to przydzielimy mu policyjną ochronę. 

Słowa Marka wywarły na pielęgniarkach odpowiednie wrażenie. Ale chyba większe 

jego uśmiech i łagodny, ciepły głos. 

– Nie rozumiem, dlaczego u nas w szpitalu nie pracują takie piękne kobiety – dodał 

po chwili. 

Następnie wyciągnął z aktówki papierową teczkę, na której miał napisane imię 

i nazwisko pacjenta oraz jakieś dziwne symbole i numery akt. 

Jedna z młodszych pielęgniarek szybko zerwała się z fotela i powiedziała: 

– Ja zaprowadzę pana doktora do pacjenta. 

– Dziękuję bardzo – odpowiedział i wyjął fartuch z aktówki. 

Założył go i poszedł razem ze swoją przewodniczką korytarzem. Po drodze prawił jej 

delikatne komplementy. Gdy doszli do sali, gdzie leżał pacjent, podziękował jej za 

pomoc i sam wszedł do środka. Pacjent, którego szukał, na szczęście leżał sam na 

sali. Łóżko obok było puste i bez pościeli. 

Spotkanie Marka z Janem Nowakiem 
 

– Dzień dobry, Zdzichu. Jak samopoczucie? – zapytał. 

Pacjent spojrzał zdziwiony na lekarza, ale odpowiedział: 

– Nadal boli mnie ręka i kręgosłup. 

– Masz szczęście, bo twoi kumple leżą nieprzytomni na neurologii. Wszyscy dostali 

mocno po głowie. Tobie złamałem tylko rękę, bo muszę wiedzieć, kto i dlaczego was 

na mnie nasłał. 
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– To ty? – zapytał ze zdziwieniem w głosie. 

– Nie mam czasu na dyskusje. Mówisz, kto was nasłał, albo zaraz dostaniesz 

zastrzyk, po którym już się nigdy nie obudzisz. 

Po tych słowach Marek wyjął z aktówki strzykawkę z igłą i wodą w środku. Widząc 

przerażoną minę Zdzicha, dodał z naciskiem: 

– Takiego zastrzyku jeszcze nikt nie przeżył. 

– Nie, nie rób mi tego! Ja nie chciałem ci nic zrobić. Dzielnicowy nas o to prosił. My 

mieliśmy zabierać ludziom portfele i jemu oddawać. On miał je zwracać właścicielom 

i poprawiać statystyki wykrywalności przestępstw. 

– Miło mi to słyszeć. A teraz zadzwoń do niego i powiedz, że jesteś tu w szpitalu 

i masz dla niego ważną wiadomość. Chcę, aby tu przyszedł, i sam go zapytam, o co 

mu chodziło. Jak coś pójdzie nie tak, to dostaniesz zastrzyk. 

– Nie, nie. Zrobię wszystko, co chcesz. 

Zdzichu był naprawdę przerażony perspektywą zastrzyku i nagłej śmierci. Marek 

podał mu telefon, który leżał w szufladzie jego szafki. Policjant nie czekał na żadne 

wyjaśnienia. Ucieszył się, że będzie mógł z nim porozmawiać. Od razu powiedział, 

że będzie w szpitalu w ciągu pół godziny. Marek wypytał Zdzicha, jak nazywa się  

i jak wygląda ten policjant. Potem zabrał mu telefon, aby nie kontaktował się z nikim 

więcej, i wyszedł ze szpitala. Czekał przed wejściem, aż podjedzie policyjny 

samochód. Następnie podszedł do wysiadającego policjanta i zapytał: 

– Czy mam przyjemność z Janem Nowakiem? 

– Tak, to ja – odpowiedział zdziwiony policjant. 

– Pan mnie szukał? 

– Nie rozumiem. 

Rozmawiałem ze Zdzisławem Kotowskim w szpitalu dzisiaj po operacji. Powiedział 

mi, że z kolegami napadł na mnie na pana polecenie. 

– Przepraszam, jak się pan nazywa? 
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– Marek Nowakowski. 

– Bardzo mi miło – policjant z uśmiechem wyciągnął do Marka rękę. – Moje nazwisko 

Nowak, Jan Nowak. Bardzo przepraszam. ale nie mogłem pana znaleźć w inny 

sposób. 

– Nie rozumiem. 

– Na prośbę policji angielskiej i naszego komendanta nieoficjalnie kogoś szukamy. 

Mam do pana jedno zasadnicze pytanie: czy zna pan Stellę Fernandez? 

– Tak, znam. 

– Muszę wyjaśnić od razu, że szukaliśmy pana na prośbę naszego szefa. Obiecał on 

koledze, który jest szychą w Scotland Yardzie, pomoc w poszukiwaniu pana. Z tego, 

co wiem, jest to sprawa czysto prywatna. 

– Możemy pojechać teraz do tego szefa. 

– Tak. Myślę, że tak. Zaraz zadzwonię i zapytam. 

Jan Nowak był spięty i zestresowany. Nigdy sam nie dzwonił do szefów z Komendy 

Głównej Policji. Trochę to trwało, zanim przełączyli go do właściwej osoby. Wyjaśnił, 

że znalazł poszukiwanego, i chciałby teraz przyjechać z nim na Komendę. 

Przejazd przez miasto zajął im ponad dwadzieścia minut. Kilka następnych stracili na 

załatwienie przepustek. Wreszcie znaleźli się w gabinecie szefa. 

– Witam. 

– Dzień dobry – odpowiedział Marek. 

Nowak chciał się meldować, ale szef tylko machnął ręką To jest nieoficjalne 

spotkanie – powiedział. 

– Zna pan panią Stellę Fernandez? – zapytał Marka bez wstępów. 

– Tak. Musieliśmy się rozstać we Francji, ale mam w planie odszukanie jej 

w najbliższym czasie. 
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– Otrzymałem prośbę z Londynu, aby pana odnaleźć. Pani Stella Fernandez zrobiła 

coś, za co miała dostać nagrodę od policji brytyjskiej. Zamiast tego chciała tylko, aby 

nasi koledzy z Londynu pana odnaleźli. Jak się pan zgodzi, to poinformujemy ich, że 

mamy możliwość kontaktu. 

– Bardzo mi miło, że tak się o mnie i Stellę troszczycie, ale po co był ten napad na 

mnie? 

Komendant spojrzał zdziwiony na Nowaka. 

– No, bo jak ja miałem wiedzieć, czy to pan, czy nie? Wiedziałem, że jest pan 

mistrzem walki wręcz, i to był znak rozpoznawczy. Przy okazji pozbyłem się kłopotu 

z tą bandą na osiedlu – odpowiedział bardzo zmieszany policjant. 

Komendant, słysząc, jaką metodą posłużył się jego podwładny, nie mógł opanować 

śmiechu. Marek zgodził się na kontakt z przedstawicielem brytyjskiej policji. Podał 

swój numer telefonu i adres mailowy. 

Warszawa – spotkanie zakochanych 
 

Na drugi dzień z Markiem skontaktował się William. Przedstawił się, jako agent MI5 

i ustalił, że gdy tylko będzie to możliwe, zorganizuje spotkanie ze Stellą. Po dwóch 

dniach przysłał mu szczegóły zaplanowanej randki w Warszawie. Kiedy już wszystko 

było ustalone, Stella powiedziała ojcu, że pojedzie na tydzień do przyjaciółki do 

Londynu. Potem zadzwoniła z Londynu, że wyskoczy z koleżankami na kilka dni do 

Paryża. Wiedziała, że Schroeder ma możliwość namierzania jej telefonu 

komórkowego i często sprawdza, gdzie ona przebywa. W Paryżu spotkała się 

z Williamem, który opracował cały plan akcji. Zostawiła telefon u drugiego agenta, 

dzwoniąc tuż przed wyjazdem na lotnisko, że będzie z koleżankami na imprezie. 

Zaraz potem przebrała się za muzułmankę i z zakrytą twarzą w towarzystwie 

Williama przebranego za Araba pojechała samochodem na lotnisko. Przy odprawie 

paszportowej tylko jedna kobieta widziała jej twarz. Po kilku minutach wsiadła do 

prywatnego odrzutowca. Gdy przyleciała do Warszawy, wysiadła ubrana już jak 

zwykła Angielka. William także był ubrany jak przeciętny Anglik. Tym razem przeszli 

normalnie przez odprawę paszportową. Z lotniska odebrał ich Jan Nowak, już bez 
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munduru, i zawiózł ich cywilnym samochodem w ustronne miejsce, gdzie czekał na 

nią Marek z dużym bukietem kwiatów. Po powitaniu pojechali wszyscy razem do 

wynajętego wcześniej domku na Mazurach. 

Kolega Williama w Paryżu wysyłał wcześniej przygotowane wiadomości z telefonu 

Stelli do Schroedera. Wynikało z nich, że się bawią na imprezie aż do rana, a potem, 

że leczą kaca. Tym sposobem Stella miała alibi na dwa dni. Spędzili ten czas z dala 

od cywilizacji i innych ludzi. Mieli dla siebie domek na skraju lasu, tuż za ośrodkiem 

wczasowym, pustym o tej porze. Trochę dalej mieszkał William z Janem Nowakiem. 

Najważniejsze było, aby jak najmniej osób ich widziało. Ponieważ Marek kończył już 

zasadniczą część książki i resztę mógłby pisać w Wielkiej Brytanii, obiecał jej, że 

przyjedzie do Londynu w ciągu dwóch lub trzech tygodni, czyli najszybciej, jak to 

będzie możliwe. Stella zapowiedziała, że wymusi na ojcu turniej rycerski, 

a zwycięzca otrzyma w nagrodę jej rękę. Marek śmiał się, że za dużo naczytała się 

bajek o księżniczkach i średniowiecznych rycerzach. 

Cudowne chwile szybko się skończyły i Stella musiała wrócić do Paryża, a potem do 

Szkocji. Była szczęśliwa po pobycie w Polsce. Najważniejsze dla niej było, że Marek 

nadal ją kocha i niedługo po nią przyjedzie. Była pewna, że wtedy zostanie z nią już 

na zawsze. 
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Londyn 

Zamach 
 

Na lotnisko w Warszawie Marek dojechał taksówką. Samolot do Londynu odlatywał 

punktualnie. Okazało się, że Jan Nowak, sympatyczny policjant, który przyczynił się 

do jego odnalezienia, leci razem z nim. W nagrodę za odnalezienie Marka otrzymał 

półroczny staż w Wielkiej Brytanii. Siedzieli teraz obok siebie w samolocie, a Jan 

cieszył się, że spełnia się jego marzenie. Na lotnisku w Londynie czekał na nich 

William. Zaraz po powitaniu zawiózł ich do hotelu. Marek obiecał Stelli, że 

skontaktuje się z nią natychmiast po przylocie. Od Williama dostał telefon i specjalny 

numer do Stelli. Dzięki temu mogli się bezpiecznie kontaktować. Oboje cieszyli się na 

mające wkrótce nastąpić spotkanie. Niestety, najpierw Marek musiał załatwić  

w Londynie kilka spraw. 

Po spokojnej nocy, następnego dnia rano Marek był na rozmowach z Williamem 

i jego ludźmi. Bardzo chcieli jego pomocy w dalszej rozgrywce ze Schroederem. 

Teraz dowiedział się, że ojciec Stelli był w przeszłości jednym z szefów mafii, ale 

potem na wiele lat wszelki ślad po nim i jego wspólnikach zaginął. Dzięki Stelli jego 

najbliżsi kompani wpadli i są w więzieniu. Nad nim samym ktoś ważny sprawuje 

opiekę, w związku z czym oficjalnie nie można przeciwko niemu prowadzić żadnych 

działań. Wszelkie próby załatwienia podsłuchu lub zorganizowania tajnej operacji są 

w ministerstwie torpedowane z uzasadnieniem, że nie ma do tego wystarczających 

dowodów. To, że mają teraz nielegalny podsłuch w zamku, jest wyłączną zasługą 

Stelli. Niestety, nie mogą przedstawić swoim przełożonym tych nagrań jako dowodu. 
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Najważniejsze jest ustalenie, kto jeszcze pracuje dla Schroedera. Z zatrzymanych do 

tej pory członków mafii dwóch było gotowych zeznawać. Jeden nawet złożył 

obszerne wyjaśnienia w wielu interesujących sprawach, w które był zamieszany 

Schroeder, ale ich nie podpisał. Powiedział, że zrobi to dopiero wtedy, gdy on 

wyląduje w więzieniu. Drugi po przeczytaniu tych informacji powiedział, że to 

wszystko jest prawdą. Niestety, sam odmówił złożenia jakichkolwiek zeznań, dopóki 

Schroeder jest na wolności. Tak, więc jeśli znajdą jakiś powód do zamknięcia go, 

będą mieli bardzo ważne zeznania, które wystarczą, aby go posadzić na długie lata. 

Na razie nie mają niczego, co by można przedstawić w prokuraturze czy sądzie. 

Wszyscy współpracownicy i podwładni Schroedera boją się zemsty. William i Marek 

ustalili zasady łączności i pomocy w trudnych sytuacjach. Obaj zdawali sobie sprawę 

z niebezpieczeństwa, jakie w dalszym ciągu wisi nad Stellą. 

Po spotkaniu Marek szedł chodnikiem wzdłuż ruchliwej ulicy, gdy nagle poczuł na 

policzku dziwne uczucie, takie, które miał zawsze, gdy ktoś świecił mu laserem na 

skórę. Gwałtownie się zatrzymał, a potem nagle zmienił kierunek. Potknął się i w tym 

momencie kula odłupała kawałek cegły w ścianie domu tuż za nim. Nie myśląc już 

o niczym, odruchowo rzucił się w kierunku jezdni, przebiegł ją mimo sporego ruchu 

samochodów. Następnie, korzystając z osłony jadącego tramwaju, biegł jezdnią tuż 

przy nim aż do przystanku. Teraz myślał tylko o tym, aby złapać strzelca. Pewnie 

snajper strzelał z budynku, który jest ogólnodostępny, a więc z jakiegoś urzędu lub 

domu towarowego. Obok powinien być parking, aby mógł szybko odjechać. 

Kiedy Marek dobiegł za tramwajem do przystanku, zbiegł po schodach i wybiegł 

z przejścia podziemnego po drugiej stronie ulicy. Teraz biegł pod ścianami 

budynków, szukając parkingu. Znalazł go tam, gdzie mógł się go spodziewać. 

Ostrożnie wszedł na parking. O tej porze nikogo tam nie było. Wiedział, że strzelec 

musi rozłożyć karabinek, włożyć go do walizki lub jakiegoś futerału, a potem 

spokojnie, bez zwracania na siebie uwagi zejść do samochodu. Tak, więc miał 

jeszcze chwilę czasu. Rozejrzał się po parkingu, potem przestawił kamerę nad 

wejściem. Nie chciał mieć niepotrzebnych świadków. Następnie obejrzał samochody 

stojące blisko wejścia. Po dłuższej chwili z budynku wyszedł na parking mężczyzna 

z futerałem na skrzypce na ramieniu. Marek podszedł do niego po cichu i zapytał: 

– Czy masz kłopoty ze wzrokiem? 
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Wyglądał na zaskoczonego, ale po chwili sięgnął ręką do kieszeni po pistolet. Marek 

nie czekał, co się dalej wydarzy. Jednym kopnięciem w klatkę rzucił go na ścianę i po 

chwili wykręcił mu rękę. Zmusił przeciwnika do położenia się na posadzce. 

– Kto ci zlecił tę robotę? – zapytał. 

– Nie wiem. 

– Kto?! Mów, jak nie chcesz zaraz zginąć! 

– Nie znam ich. To nowy klient. 

– Skąd oni byli? Jak się skontaktowali? Czy to byli Chińczycy? 

– Nie, to nie byli Chińczycy, ale nic więcej nie wiem. Powiedzieli, gdzie i kiedy 

będziesz, i dostałem twoje zdjęcie. 

– Daj mi je teraz! – rozkazał Marek. 

Zdjęcie było wykonane, jak wychodził z lotniska. Ktoś musiał wiedzieć, że przyleci 

tym samolotem. Od razu zauważył, że było zrobione aparatem wysokiej klasy. 

– Masz do wyboru współpracę z policją albo wsiąść do samochodu i wylecieć 

w powietrze. Widziałem, że masz bombę pod samochodem. Jak znam tych, co zlecili 

ci tę robotę, teraz będą chcieli cię zabić, aby nie było świadka. Jak zgodzisz się na 

współpracę z policją, to uratujesz sobie życie. Jak nie zechcesz nam pomóc, to 

zginiesz w ciągu kilku dni. 

Ponieważ strzelec milczał, zapytał go: 

– Gdzie masz kasę? 

– W samochodzie. 

Marek roześmiał się. 

– No to bez pomocy policji i tak jej nie odzyskasz. Szybciej samochód wyleci 

w powietrze, niż dotkniesz tych pieniędzy. Jak powiesz wszystko, co wiesz, to może 

będziesz mógł zatrzymać te pieniądze. To jak? Mam cię zabić teraz, czy wolisz 

policję? 
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– Dzwoń po policję – odpowiedział cicho płatny zabójca. 

Marek zadzwonił po Williama. Zjawił się bardzo szybko ze swoimi ludźmi i z policją, 

ale z rozbrojeniem bomby pod samochodem nie poszło im już tak łatwo. Marek nie 

czekał na to, co będzie dalej. Pokazał Williamowi zdjęcie i wyjaśnił, że ktoś z ich 

wydziału mógł być informatorem. William był w szoku. Tylko kilka osób wiedziało 

o przylocie Marka. Nikt wcześniej nie wiedział, że jest w Polsce. To on i jego ludzie 

wszystko organizowali. Co robić dalej? Jak ograniczyć liczbę osób mających dostęp 

do tajnych informacji? Kto był zdrajcą? Jak to teraz sprawdzić? 

Aby uniknąć dalszych komplikacji, William zabrał Marka do samochodu i pojechali do 

tajnego mieszkania. Po drodze kupili jedzenie. Na miejscu okazało się, że dom na 

przedmieściach, z zewnątrz nieco zaniedbany, w środku był bardzo dobrze 

wyposażony. 

– Tu zostaniesz do jutra – powiedział William. 

– Jak myślisz, kto i dlaczego do mnie strzelał? 

– Nie mam pojęcia. 

– Wiesz, kto mógł mi zrobić zdjęcie? 

– Na pewno zawodowiec. Myślę, że robił to zdjęcie z dużej odległości. Na pewno 

miał bardzo dobry sprzęt. 

– Co teraz? 

– Poza mną nikt nie wie, że tu jesteś. Muszę spokojnie zastanowić się nad tym 

wszystkim. Jutro porozmawiamy. 

William pojechał do domu. Marek został sam w pustym domu. Istniało ryzyko, że ktoś 

z wydziału Williama mógł się domyślić, gdzie on umieścił gościa. Na razie Marek nie 

miał wyboru i musiał tu zostać. Wiedział, że dzisiaj cudem uniknął śmierci. Niestety, 

nie miał pojęcia, kto i skąd wiedział, że przyleci tym samolotem. Kto zrobił mu to 

zdjęcie? Dlaczego chcieli go zabić? Skąd strzelec wiedział, że będzie akurat tamtędy 

przechodził? 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

186 
 

Zjadł kolację, ale nie mógł zasnąć. W głowie kłębiły mu się różne przypuszczenia. 

O jego przylocie na pewno poza Williamem wiedziało tylko dwóch jego ludzi. Może 

jeszcze jego szef. Zapomniał go o to zapytać. Czy może był jakiś raport na ten temat 

i ktoś jeszcze go czytał? Trzeba będzie poprosić Williama, aby to dokładnie 

sprawdził. Czy może mają jakąś sekretarkę lub inny personel, który mógł coś 

wiedzieć na jego temat? A może mają podsłuch w biurze? 

Gdy już przysypiał, nagle pojawiła mu się w głowie nowa myśl. Stella – ona też 

wiedziała. Czy Schroeder nie mógł dowiedzieć się tego od niej? W Hiszpanii podążali 

jego tropem tylko dzięki temu, że Stella miała specjalny telefon od ojca. Dlaczego 

usiadła przy nim w samolocie w Bombaju? Czy to był przypadek? Gdyby nie 

porwanie samolotu i późniejsze kłopoty z odzyskaniem bagażu, to więcej by się nie 

spotkali. Od spotkania z nią stale coś się działo. A ten snajper na plaży w Hiszpanii? 

Dopiero teraz o tym pomyślał. Ten strzelec nie mógł wcześniej wiedzieć, że tam 

będą. Skąd on się tam znalazł? Przyjechał za nimi. A dokładniej to trafił tam za 

Stellą, tak jak później ci dwaj w San Sebastian i potem, jak znaleźli ich samochód 

w górach. Schroeder był pewien, że on nie żyje. Nie mógł wiedzieć, że wydostał się 

z groty. To wiedzieli tylko Chińczycy. Wszyscy zgubili jego ślad, gdy zniknął ze 

szpitala w Paryżu. Nikt go więcej nie szukał, a jeżeli nawet, to bez powodzenia. 

Znalazła go Stella i zaraz gdy przyjechał, ktoś strzela do niego na ulicy. 

Chociaż… Stella i William wiedzieli, że jest w Warszawie, i nikt nie próbował go 

zabić. Snajper czekał na niego w Londynie. Tylko, dlaczego? Dla Schroedera 

powinno być bez różnicy, z kim Stella będzie miała ślub i dziecko. Chciał, aby wyszła 

za mąż za jego wspólnika, a może było mu na rękę, że policja zgarnęła Lee Lan Li 

i kilku innych jego współpracowników? Może wie o podsłuchu i sam steruje 

poczynaniami Williama i jego grupy? Mógł świadomie wystawić tego Lee i jego ludzi. 

Schroeder potrzebował pieniędzy na jakiś poważny interes. Zamówił duży transport 

narkotyków i zabezpieczył się przed stratą, wysyłając tym samym samolotem swoją 

rodzinę. Tylko czy na pewno były tam narkotyki? Może wszystkich oszukał i towar 

schował lub go nie kupił. 

Za dużo pytań i za mało faktów miał do rozważań. Dlaczego strzelali do niego 

właśnie dzisiaj? Nie był pewien, kto i dlaczego zlecił robotę temu strzelcowi. Mógł to 

być Schroeder lub Chińczycy. Skąd wiedzieli, że przyleci tym samolotem? Było 
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nieprawdopodobne, że zdjęcie zrobili mu przez przypadek lub trafili na niego dopiero 

na lotnisku. Ktoś wiedział, że przyleci. Czy oni wiedzieli, że Stella była w Warszawie? 

Czy może Stella jest tylko wabikiem, aby było łatwiej go znaleźć? Może to nie był 

przypadek, że spotkali się w samolocie? A może ta cała opowieść o ojcu i jej 

wszelkich kłopotach to jest tylko bajka stworzona dla niego? Czy ktoś z grupy 

Williama pracuje dla Schroedera lub Chińczyków? A może oni pracują wspólnie? 

Czuł, że zawodzi go intuicja. Może to przez zakochanie się w Stelli nie był w stanie 

obiektywnie oceniać sytuacji. Może przeoczył coś ważnego? Dlaczego Schroeder 

chce go zabić? Dotychczas sądził, że on chce, aby córka wyszła za mąż za kogoś 

innego, tylko dlaczego to było takie ważne? Przecież w planach i tak miał zabójstwo 

męża Stelli i na dobrą sprawę powinno mu być obojętne, z kim córka będzie miała 

dziecko. Jeżeli Stella nie pomaga Schroederowi w polowaniu na niego, to może 

wykorzystują ją w tym celu bez jej wiedzy. Gubił się w plątaninie pytań i domysłów. 

Chińczycy na pewno by zapłacili Schroederowi duże pieniądze za zabicie mnie. 

Tylko czy teraz oni ze sobą współpracują? Schroeder był przekonany, że ja nie żyję, 

a w tym samym czasie Chińczycy ścigali mnie we Francji. Czy coś się zmieniło od tej 

pory? 

Zasnął dopiero nad ranem. Nadal nie wiedział, kto i dlaczego na niego poluje. 

Zarówno Schroeder, jak i Chińczycy mogli zorganizować ten zamach. Rano 

przyjechał William. 

– Nie spałem całą noc, rozważałem różne scenariusze – powiedział. 

– Jakieś wnioski? – zapytał Marek. 

– Nikt z moich ludzi nie mógł być informatorem. 

Marek opowiedział mu swoje wątpliwości i przemyślenia. 

– No tak – William był przybity tymi rozważaniami. 

– Teoretycznie każda opcja jest możliwa. Niestety, nie wiemy teraz na pewno, co się 

stało. Kto i kiedy poinformował tych, którzy opłacili strzelca. 
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Bójka na ulicy 
 

Marek nie mógł stale siedzieć w ukryciu. Skoro nikt nie wiedział, gdzie jest w tej 

chwili, to znaczy, że może się zająć swoimi sprawami. William nie był tym 

zachwycony. Obawiał się, że ktoś znowu spróbuje go zabić. Mimo tego Marek 

odwiedził w Londynie kilku Tybetańczyków, których adresy otrzymał jeszcze  

w Indiach. Miał w planach także wizytę w małej drukarni, której właścicielem był 

pewien Hindus. Wiedział, że zatrudnia on wyłącznie Hindusów. Sądził, że z nimi 

łatwiej dogada się co do druku książki. Nagle, idąc chodnikiem przez starą część 

miasta, zobaczył dwóch mężczyzn siedzących na murku. Obaj wyglądali na 

bezrobotnych i nadużywających alkoholu. Wyraźnie widział, jak go sobie pokazują 

palcami i spoglądają na zdjęcie. Rozejrzał się ostrożnie i zwolnił. Na ulicy nie było 

dużo ludzi. Kiedy był już blisko, obaj wstali i zaczęli iść w jego stronę. Na wysokości 

otwartej bramy jakiegoś starego domu próbowali go zaatakować. Marek cofnął się, 

nieznacznie blokując ciosy pierwszego napastnika, tak aby nikt, kto jest dalej, nie 

zauważył tego. Następnie wszedł w bramę i kiedy obaj napastnicy znaleźli się 

w środku, niewidoczni z ulicy, jednym kopnięciem przewrócił pierwszego, a potem 

drugiego złapał za rękę i przerzucił przez siebie. Gdy ten pierwszy wstał i wyciągnął 

nóż, Marek kopnięciem w rękę wytrącił mu go, a następnie złapał go za gardło 

i przycisnął do ściany. Gdy widział, że brakuje mu powietrza, puścił go i powiedział: 

– Jak jeszcze coś spróbujesz, to cię zabiję. 

Następnie podniósł nóż i obu kazał stanąć pod ścianą. 

– Kto wam zlecił to pobicie? – zapytał. 

– Nie znamy go. Dał nam pana zdjęcie i pięćdziesiąt funtów. Powiedział, że za chwilę 

będzie pan tu szedł. Po robocie obiecał drugie tyle. Ale to jest kiepskie zdjęcie i nie 

byliśmy pewni, czy to pan. 

Jeden z nich, na dowód, że mówią prawdę, wyciągnął z kieszeni zdjęcie Marka. 

Faktycznie, nie było zbyt dobre. Pewnie zostało wykonane przez kamerę z lotniska. 

Na pewno nie zrobiono go w Londynie. Było dużo gorszej jakości niż to, które miał 

strzelec. 

– Gdzie jest ten, który wam zlecił tę robotę? 
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– Tam, w restauracji na pierwszym piętrze. Chciał widzieć, czy wykonamy zlecenie. 

Potem mieliśmy przyjść po resztę pieniędzy. 

– Czy on jest Chińczykiem? 

– Tak, chyba tak. Na pewno jest żółty. 

– Dobrze. Idźcie teraz do niego i powiedzcie, że mnie pobiliście i leżę w bramie. Jak 

chce sprawdzić, to może przyjść i zobaczyć. 

– A jak będzie chciał sprawdzić? 

– To ja sobie z nim porozmawiam. Sądzę, że nie będzie chciał. 

– A jak nie będzie chciał, to co? 

– To pokażecie mi go, jak będzie wychodził z restauracji. 

Poszli posłusznie przez ulicę do restauracji. Po chwili Marek zobaczył, jak jakiś 

Chińczyk szybko wychodzi z bramy, gdzie było wejście do restauracji, wsiada do 

samochodu i odjeżdża. Marek spisał numer i markę samochodu. Po chwili wyszli na 

ulicę obaj mężczyźni, którzy przed chwilą na niego napadli. Podeszli do Marka, który 

nadal stał w bramie. 

– No i co? – zapytał ich, jak wrócili. 

– Powiedział, że to pewnie była pomyłka. Potem kazał nam zaczekać i sam wyszedł, 

jak powiedział, rozmienić pieniądze. Po chwili kelner przyniósł nam pięćdziesiąt 

funtów, ale jego już nie było w restauracji. 

– Coś jeszcze mówił? Albo ktoś coś do niego powiedział? 

– Nie. 

– Dzięki – powiedział Marek i wyszedł na ulicę. 

Sprawy klarowały się dość szybko. 

– Strzelec musiał być opłacony przez Schroedera – pomyślał Marek. – Chińczycy 

dowiedzieli się o moim przybyciu dopiero po tym, jak odwiedziłem kilku 

Tybetańczyków. Wiedzieli, że idę do drukarni, ale nie byli pewni, czy to ja. Stąd ten 
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napad. Zlecający robotę chciał się upewnić, czy ja jestem tym, kogo szukają. Teraz 

pewnie mają problem. Jedyna dobra wiadomość to taka, że Chińczycy nie 

współdziałają ze Schroederem. Nadal nie było jasne, czy Stella współdziałała 

z ojcem, czy też on nią manipuluje. A może nie miała żadnego udziału w tej całej 

sprawie? 

W tym momencie zadzwonił William. 

– Chciałbym pogadać – zaczął bez zbędnych wstępów. Możemy się u mnie spotkać 

dzisiaj wieczorem? 

– Nie ma problemu. 

– Przyślę ci adres SMS-em. Możesz przyjść, jak ci pasuje, po osiemnastej. 

– Okej, będę wieczorem – odpowiedział Marek. 

Szalony pomysł Stelli 
 

Tymczasem Stella szykowała dla wszystkich niespodziankę. Najpierw poinformowała 

ojca, że dzwoniła do więzienia zapytać, czy mogłaby dostać zgodę na zapłodnienie 

przez ukochanego, który tam przebywa. Wyjaśniła dyrektorowi, że miała mieć z nim 

ślub, ale z powodu aresztowania jej narzeczonego nie mogła wyjść za mąż. Niemniej 

pragnie jak najszybciej zajść w ciążę, aby ukochany się nie rozmyślił – co do ślubu 

oczywiście. Twierdziła, że nie powinno to w niczym zakłócić pracy więzienia. 

Obiecała nawet darowiznę na zakład, w zamian za umożliwienie spędzenia 

z narzeczonym czasu potrzebnego na jej zapłodnienie. Niestety, dyrektor nie dość, 

że nie wyraził zgody, to jeszcze poinformował ją, że ukochany ma żonę i dzieci. 

Zrozpaczona Stella powiedziała ojcu, że płakała z tego powodu ponad trzy godziny. 

Ojciec słuchał jej z niedowierzaniem: 

– Chciałaś zajść z nim w ciążę? W więzieniu? Przecież on nas wszystkich oszukał. 

– Tato, może on nie jest winny. Może to jest jakaś pomyłka. Nie wiem, co mam robić. 

Czy mam na niego czekać? Czy wyjść za mąż za kogoś innego? 
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– Nie powinnaś na niego czekać. Dowiadywałem się na policji i teraz wiem, że mój 

przyjaciel, a twój narzeczony prowadził podwójne życie. Teraz na pewno spędzi 

w więzieniu długie lata. Nie jesteś jego żoną i nie dostaniesz zgody na widzenia. 

Stella zerwała się z miejsca i zaczęła krzyczeć: 

– W takim razie zorganizuj mi turniej rycerski, a zwycięzca zostanie moim mężem! 

– Chyba zwariowałaś. Czasy, gdy rycerze walczyli w turniejach o rękę księżniczki, 

dawno już minęły. 

– Nic mnie to nie obchodzi! Ja chcę mieć męża i dzieci. Ile mam czekać? Jak już 

miałam zaplanowany ślub, to aresztowali mi narzeczonego. 

– Porozmawiamy o tym później – ojciec chciał załagodzić jej wybuch gniewu. 

Stella poszła na spacer po zamkowym parku. Była zadowolona z siebie. Jej gra 

aktorska stawała się coraz lepsza. Sama pisała sobie w myślach sceny do odegrania 

i powoli posuwała się w dobrym kierunku. Teraz należało zorganizować turniej, który 

na pewno wygra Marek. Wtedy ojciec będzie musiał się zgodzić na ich ślub. A tak 

naprawdę to nie rozumiała, co to za różnica dla niego, za kogo ona wyjdzie za mąż. 

Przecież i tak planuje ją zabić, jak już urodzi dziecko, a potem wykończyć jej męża. 

Wiedziała, że tylko razem z Markiem mogą mu pokrzyżować plany. 

Kim jest „Lord”, protektor Schroedera? 
 

Marek bez problemów dotarł pod adres, jaki dostał SMS-em. Od razu się domyślił, że 

nie jest to prywatne mieszkanie, a tylko miejsce, gdzie spotykają się służbowo 

agenci. Bez zbędnych wstępów William powiedział: 

– Mamy zdrajcę w naszym wydziale. Nigdy bym w to nie uwierzył, ale to zdjęcie 

i zamach na ciebie zaraz po przylocie są dowodami na to, że ktoś przekazuje 

informacje na zewnątrz. 

– Cóż, zdarza się. Mam małą podpowiedź do tej zagadki. Informator pracuje dla 

Schroedera i to on płacił strzelcowi. Chińczycy jeszcze rano nie wiedzieli, że jestem 

w Londynie, i nie mają kontaktu ze Schroederem. 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

192 
 

– Skąd masz takie informacje? – zapytał zdziwiony William. 

Marek opowiedział mu dokładnie o napaści na niego i Chińczyku, który zapłacił za 

napad. 

– Mam zapisany numer rejestracyjny samochodu, którym odjechał zleceniodawca. 

– Super. Sprawdzimy, do kogo należy. 

Wnioski były oczywiste: należało skupić się na poszukiwaniu powiązań Schroedera 

z osobami, które mogły przekazywać informacje z wydziału Williama. 

– My już od dłuższego czasu mamy pewne znaki, że ktoś czuwa nad 

bezpieczeństwem Schroedera. Ostatnio, dzięki podsłuchowi, wiemy, że ta osoba jest 

nazywana przez szefów mafii „Lordem”. Jest to ktoś, kto ma znaczny majątek. 

Z niektórych ich wypowiedzi wiemy, że kupuje on posiadłości ziemskie lub jachty za 

zaniżone ceny od ludzi powiązanych z mafią. Potem sprzedaje znacznie drożej. 

Dodatkowo, firmy powiązane z mafią remontują jego posiadłości poniżej kosztów 

własnych. 

– Ale kto to jest? 

– Nie wiemy. Być może jest to ktoś w ministerstwie, gdzie trafiają nasze raporty, lub 

ktoś, kto tylko pracuje, jako asystent osoby wysoko postawionej. Mamy pewność, że 

nie pozwoli skrzywdzić Schroedera. Aby coś mu zrobić, musimy mieć bardzo silne 

dowody i aresztować go, zanim jego protektor się o tym dowie. Jak na razie wszyscy 

się boją zaczynać jakiekolwiek oficjalne dochodzenie dotyczące Schroedera. 

– Myślę, że to już niedługo. On będzie teraz popełniał coraz więcej błędów, a my 

mamy w jego gabinecie stały podsłuch. 

Wizyta w ambasadzie chińskiej 
 

Następnego dnia Marek otrzymał list w recepcji hotelu. W środku było zaproszenie 

na spotkanie z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Londynie. Był tym 

faktem bardzo zdziwiony, ale jednocześnie pragnął się dowiedzieć, kto i o czym 

chciałby z nim rozmawiać. Od razu poinformował o tym Williama. 
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– Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyś tam szedł – agent był zaniepokojony tą 

wiadomością. 

– Myślę, że powinienem pójść do ambasady. Należy znać przeciwnika. Jeżeli 

zapraszają mnie oficjalnie, to nikt mnie tam nie zabije. Na pewno wrócę cały 

i zdrowy. Pewnie mają dla mnie jakąś propozycję i trzeba się potargować. 

– Zapewnimy ci wsparcie na tyle, na ile jest to możliwe, ale nie szarżuj tam u nich. 

– Zgoda – odparł Marek, nie zdając sobie sprawy, na jakie ryzyko się decyduje. 

Był piątek po południu. Marek miał umówione spotkanie w ambasadzie na godzinę 

17:30. William podwiózł go pod ambasadę i obiecał, że czterech agentów w dwóch 

samochodach będzie na niego czekało obok ambasady. Marek dostał nowy telefon 

z wpisanymi tylko ich numerami. O 17:25 podszedł do strażnika przy bramie. 

– Dzień dobry – powiedział – jestem umówiony na rozmowę z panem Wu Wang Ho. 

Chińczyk już czekał na Marka i po wstępnej prezentacji zaprowadził go do salki na 

piętrze. Stał tam pokaźny zabytkowy kredens, a na środku dość duży stół 

z nakryciem dla dwóch osób. Usiedli po przeciwnych stronach. Na początku 

gospodarz zaczął rozmowę od pogody. Jeden z jego ludzi przyniósł zupę. Chińczyk 

w trakcie jedzenia wypytywał Marka, jak mu podoba się Londyn. Przy drugim daniu 

zapytał o książkę.  

– Dziękuję, że o to pytasz – odpowiedział Marek. – Właśnie kończę pisanie i szukam 

wydawcy. 

– Czytałem jej spore fragmenty i jestem pod wrażeniem twojego talentu. Może 

mógłbym ci pomóc w rozwoju twojej pisarskiej kariery. 

– To znaczy? 

– Chińska Republika Ludowa jest ogromnym krajem i ma najwięcej czytelników na 

świecie. Gdybyś pisał coś, co moglibyśmy publikować, to zapewniam, że byłbyś 

najbardziej poczytnym autorem spośród współczesnych pisarzy. Co do obecnej 

książki, to chciałbym ponegocjować odnośnie jej wydania. 

– Co masz na myśli? – zapytał Marek. 
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– Nasz rząd chciałby odkupić tę książkę. Możemy zapłacić za nią znacznie więcej, 

niż jesteś w stanie zarobić na jej publikacji. 

– Cóż, jak możesz się domyślać, autorowi trudno jest zawsze zaistnieć z pierwszą 

książką, ale potem następne pisze się i wydaje znacznie łatwiej. 

– Możemy dla ciebie zorganizować kilka wycieczek po naszym pięknym kraju 

i zagwarantować, że twoje książki rozejdą się w dużych nakładach. Część z nich 

może być nawet lekturami obowiązkowymi w szkole. 

– Bardzo chętnie przystanę na negocjacje, ale wolałbym, aby jedynym warunkiem 

odstąpienia od publikacji mojej książki była autonomia dla Tybetu. 

– Nie będziemy nawet o tym rozmawiać. Nie mam pozwolenia na takie dyskusje. Na 

pewno władze się na to nie zgodzą. Jedyne, co mogę teraz zaproponować, to 

odkupienie książki za pół miliona funtów. 

– Nie jestem zainteresowany taką propozycją – spokojnie odpowiedział Marek. 

Właśnie skończyli jeść drugie danie. Gospodarz zadzwonił po obsługę i po chwili 

przed nimi pojawił się deser i herbata. Na stole stały dwa spore dzbanki 

z podstawkami, w których paliły się świece, aby herbata nie stygła. Marek nalał sobie 

herbaty i spokojnie czekał na dalszy ciąg dyskusji. 

– Mogę zaproponować siedemset pięćdziesiąt tysięcy funtów gotówką. Mam te 

pieniądze tu, w torbie. 

– Wolałbym, żebyś przekazał swoim zwierzchnikom, że nie zgadzam się na takie 

warunki. 

Wu Wang Ho był wyraźnie zdenerwowany: 

– Inna opcja nie będzie dla ciebie tak dobra. Może ci się przytrafić coś złego i nic nie 

dostaniesz. 

Marek dopił do końca herbatę z filiżanki. 

– Nie dam się zastraszyć. 

Nagle Chińczyk wyciągnął pistolet i zaczął krzyczeć: 
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– Ja tu decyduję i mogę cię zastrzelić w każdej chwili! Nikt nie będzie zadzierał 

z Chinami z twojego powodu! My jesteśmy potęgą, wszyscy muszą się z nami liczyć! 

Po chwili dodał: 

– Albo się zgadzasz na to, co ci proponuję, albo cię zaraz zastrzelę. 

– Mogę się jeszcze napić herbaty? – spytał Marek, jakby nie słyszał, co mówił Wu 

Wang Ho. 

Spokojnie, lekko uniósł się z krzesła, aby sięgnąć po dzbanek. Po nalaniu pełnego 

kubka podniósł go i nagłym ruchem chlusnął gorącą herbatą w twarz Chińczyka, 

jednocześnie wykonując unik. Wu Wang Ho nacisnął na spust, huknął strzał. 

Sekundę później Marek był już w drzwiach do sąsiedniego pomieszczenia. Wpadł 

tam tak nagle, że dwóch żołnierzy, którzy siedzieli w tym pokoju i czekali na 

polecenia szefa, nie zdążyło się nawet podnieść z foteli. Marek kopnął obu 

równocześnie w głowy, robiąc w powietrzu salto, i podbiegł do okna. Nie było innego 

wyjścia z tego pokoju. Otworzył okno, spojrzał na dół. Nie była to dobra droga do 

ucieczki. Zanim przebiegnie przez trawnik, dostanie kilka kul w plecy. 

Wu Wang Ho wytarł szybko gorącą herbatę z twarzy i z pistoletem w ręku pobiegł za 

Markiem. Zobaczył swoich żołnierzy nieprzytomnych leżących na podłodze i otwarte 

okno. Spojrzał na dół, ale nikogo nie zobaczył. Podniósł wzrok i nagle mignęła przed 

nim jakaś plama. Poczuł niesamowity ból w głowie i wkoło zrobiło się ciemno. 

Marek wskoczył z powrotem do pokoju. Wrócił do stołu, gdzie jedli. Po strzale 

Chińczyka kula odbiła się od oparcia krzesła, na którym siedział Marek, i uderzyła 

rykoszetem w okno. Przebiła tylko pierwszą szybę i została w środku. 

Wziął torbę z pieniędzmi. Część pieniędzy przełożył do kieszeni, aby zrobić miejsce 

w torbie. Włożył tam pistolet, który zawinął w czystą serwetkę. Podobnie zapakował 

filiżankę, talerzyk i łyżeczkę Wu Wang Ho. Na stole położył nowe nakrycie 

z kredensu i nalał herbaty do filiżanki. Następnie przyniósł identyczne krzesło 

z sąsiedniego pokoju. To, na którym siedział, ze śladem kuli, przeniósł do drugiego 

pomieszczenia. Złamał je i położył w kącie. Tępym końcem noża wybił drugą szybę, 

aby wszyscy myśleli, że kula wyleciała na zewnątrz. Kawałki szyby, w której pocisk 

zrobił dziurę, odłamał i wrzucił do torby. Oczywiście, zabrał ze sobą kulę. Wyszedł na 
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korytarz. Teraz szukał pokoju, gdzie nagrywają obrazy ze wszystkich kamer, a być 

może także i część rozmów. W pewnej chwili na korytarzu pojawił się jakiś żołnierz. 

Zanim zdążył zapytać Marka, co on tu robi, już leżał nieprzytomny na podłodze. Po 

chwili znalazł pomieszczenie, gdzie nagrywane są obrazy z kamer. Gwałtownie 

otworzył drzwi. W środku siedział jeden człowiek w mundurze. Właśnie coś robił przy 

komputerze. Marek podszedł do niego i powiedział: 

– Wyjmij twardy dysk z komputera albo cię zabiję. 

Jednocześnie wyrwał ze ściany kabel od telefonu. Mężczyzna zaczął otwierać 

śrubokrętem komputer. W tym momencie do pomieszczenia wszedł wielki Chińczyk 

i od razu rzucił się na Marka. Zaczęła się walka. Olbrzym walczył bardzo dobrze. Na 

dodatek był odporny na ciosy. Marek od razu zorientował się, że musi on być 

nauczycielem karate żołnierzy z ambasady. Dopiero po trzecim trafieniu Marek mógł 

rzucić o ścianę oszołomionego przeciwnika. W tym czasie facet przy komputerze 

siedział i tylko patrzył z niedowierzaniem na to, co się dzieje. 

– Dysk! Szybko wyjmuj dysk! – krzyknął Marek, gdy skończył walczyć. 

Nie czekając na to, co zrobi żołnierz, podniósł komputer i rzucił nim o podłogę. 

Obudowa, częściowo już odkręcona, rozleciała się na kilka części i odpadła. Teraz 

dysk można było wyjąć znacznie szybciej. Gdy dostał dysk, zapytał go jeszcze:  

– Na co jeszcze nagrywacie obraz z kamer lub głos? 

Chińczyk bez słowa pokazał ręką na nagrywarkę stojącą pod ścianą. Marek wyjął 

dwie płyty CD. Następnie powiedział do rozdygotanego ze strachu Chińczyka: 

– Połóż się na podłodze i udawaj nieprzytomnego. Lepiej, żeby myśleli, że oberwałeś 

i straciłeś pamięć. Inaczej będziesz miał kłopoty, że nie walczyłeś. 

Wyszedł na korytarz. Idąc w kierunku wyjścia, zadzwonił do Williama, aby samochód 

podjechał pod bramę. Po wyjściu z budynku szedł w stronę wartowników, 

rozmawiając przez telefon. Obaj stojący na bramie żołnierze byli zdziwieni, że 

wychodzi sam, ale czekali, aż podejdzie, aby sprawdzić przepustkę. Gdy Marek 

doszedł do nich, zamiast przepustki jeden żołnierz otrzymał cios pięścią w głowę, 

a drugi nogą. Zanim przeszło im oszołomienie, jego już nie było. Wsiadł do 

samochodu, a kierowca szybko odjechał. 
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William, któremu Marek relacjonował w samochodzie cały przebieg wizyty, nie mógł 

wyjść z podziwu. W trakcie jego opowieści tylko łapał się za głowę. 

– Nie rozumiem, po co to wszystko było? Po co takie ryzyko? Po co brałeś te 

naczynia? 

– To chyba proste. Teraz wystarczy znaleźć kogoś, kto dzisiaj lub jutro zostanie 

zabity w Londynie, i możemy oskarżyć Wu Wang Ho o morderstwo. Mamy pistolet 

z odciskami palców, kulę i pozostałe naboje w pistolecie oraz filiżankę, talerzyk 

i łyżeczkę, także z jego odciskami palców. 

– Chcesz go oskarżyć o morderstwo? 

– Jeżeli się uda, to czemu nie? 

– Ale on jest dyplomatą. 

– Możemy potem pójść na ugodę i odstąpić od oskarżenia w zamian za 

wypuszczenie z więzienia kilku Tybetańczyków – odparł Marek z uśmiechem. 

William roześmiał się i powiedział: 

– Przy tobie moja praca robi się coraz bardziej zabawna. Zapomniałem ci 

powiedzieć: sprawdziliśmy, że ten Wu Wang Ho nie jest ambasadorem, tylko 

oficjalnie szefem ochrony w ambasadzie. Tak naprawdę to zarządza całą siatką 

chińskich agentów w Zjednoczonym Królestwie. 

Kłopoty Wu Wang Ho 
 

Wu Wang Ho mógł udawać ambasadora, bo prawdziwy ambasador był akurat 

w Pekinie. Kiedy wrócił, okazało się, że od trzech dni szef jego ochrony leży 

nieprzytomny po ciężkim urazie głowy. Kilku innych pracowników jest mocno 

pobitych. Zniszczony został komputer, który nadzorował i nagrywał cały monitoring  

w budynku ambasady. Na dodatek, następnego dnia, po uprzednim zaanonsowaniu 

się, przyszedł Anglik z MI5, aby wyjaśnić kilka szczegółów dotyczących alibi Wu 

Wang Ho. W sobotę została zastrzelona w domu pewna młoda Chinka. 

Prawdopodobnie pracowała w agencji towarzyskiej. Z zeznań świadków wynikało, że 
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w tym dniu przyjechał do niej ktoś służbowym samochodem ambasady. Jak później 

ustaliła policja, był to Wu Wang Ho. W domu doszło do awantury. Gdy znajomi 

i rodzina stanęli w jej obronie, doszło do regularnej bijatyki. Pracownicy ambasady 

bili się z mieszkańcami domu, a Wu Wang Ho zastrzelił tę kobietę. Z dalszych 

wyjaśnień świadków wiadomo, że otrzymał on silny cios w głowę i nieprzytomny 

został zabrany przez ochronę do samochodu. Prawdopodobnie Wu Wang Ho 

przyjeżdżał do niej regularnie przez dłuższy czas. Ambasador poprosił o jeden dzień 

na wyjaśnienie całej tej sprawy. Wszystko to brzmiało mało prawdopodobnie. 

Podejrzewał, że może to być prowokacja. Niestety, jak przesłuchał swoich 

pracowników, to ich tłumaczenia były jeszcze bardziej niewiarygodne. Jedynym 

bezspornym faktem było to, że zginął milion funtów przygotowany na przekupienie 

Marka. 

Wezwani eksperci nie znaleźli żadnej kuli ani w pomieszczeniu, ani w ogrodzie. 

Ustalili natomiast, że obie szyby nie zostały wybite przez kulę, tylko trzonkiem noża. 

Na nieszczęście dla Wu Wang Ho, ktoś z pracowników zabrał i wyrzucił połamane 

krzesło – jedyny dowód na to, że strzelał on na terenie ambasady. Gdy następnego 

dnia Wu Wang Ho odzyskał przytomność, sprawa przedstawiała się bardzo 

niedobrze dla niego. Zeznania świadków i policyjne protokoły oraz pistolet, kule, 

filiżanka i spodek z jego odciskami były niezbitymi dowodami na jego udział 

w morderstwie. Co prawda, tłumaczył, że to wszystko jest ukartowane. Nikt jednak 

nie potrafił wytłumaczyć tego, co się stało w ambasadzie. Jeżeli strzelał do gościa 

w pokoju, to gdzie jest kula? Gdzie podziały się pieniądze? Dlaczego nikt nie wezwał 

lekarza do pobitych ludzi i nieprzytomnego szefa ochrony? Skąd w mieszkaniu 

zabitej Chinki były jego odciski palców, skoro go tam nie było? Kto strzelał z jego 

pistoletu? 

Gdy w trakcie rozmowy z ambasadorem William dowiedział się, że zginął 

przygotowany dla Marka milion funtów, sytuacja radykalnie się zmieniła. 

– Teraz już go mamy – ucieszył się Marek po tej wiadomości. 

– Że niby jak? – zapytał William. 

– Sądzę, że on od dawna wymuszał na osobach, dla których miał pieniądze, zgodę 

na różne rzeczy za mniejsze sumy, niż brał z kasy. Jak nie mógł się z kimś dogadać, 
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to go zabijał, a szefom mówił, że ta osoba chciała zniknąć po otrzymaniu pieniędzy. 

Proponuję sprawdzić, gdzie chował te pieniądze. Mógł je wpłacać sam do banku albo 

przez kogoś. 

– Jeśli sam wpłacał, to łatwo go namierzymy – odpowiedział William. 

– Chyba, że latał do banku na wyspę Man – dodał Marek. 

– To też sprawdzimy. Mamy kontrolę nad samochodami ambasady i wiemy, gdzie 

jeżdżą. 

Już po kilku godzinach wiedzieli, że jeden samochód często jeździł na parking blisko 

lotniska. Po sprawdzeniu czasów okazało się, że jego przyjazdy i wyjazdy były 

dobrze skorelowane z lotami na wyspę Man. Dwie godziny później mieli już 

potwierdzenie. Wu Wang Ho za każdym razem dokonywał tam wpłat sporych sum 

pieniędzy. Dodatkowo ustalono, że przed spotkaniem z Markiem był u swojej 

przyjaciółki, gdzie zostawił aktówkę z szyfrowym zamkiem. Po zebraniu wszystkich 

wiadomości William ponownie spotkał się z ambasadorem i opowiedział mu całą 

historię. Co prawda, trochę podkolorowaną, ale bardzo prawdopodobną. Ambasador 

kręcił głową z niedowierzaniem – szef agentów okradał własny kraj i oszukiwał 

wszystkich, gromadząc majątek w banku na wyspie Man. Wiedział, że to jest już 

koniec kariery Wu Wang Ho. Bał się tylko, aby ta sprawa jemu nie zaszkodziła. Było 

oczywiste, że człowieka z taką wiedzą o chińskiej siatce wywiadowczej nie można 

wydać Anglikom. Na szczęście, ambasador szybko dogadał się z Williamem i za 

pięciu uwolnionych z więzienia Tybetańczyków sprawa została zamknięta. Nikt nie 

postawił Wu Wang Ho żadnych zarzutów. Na dodatek, miły i sympatyczny Anglik 

oddał im wszystkie dowody rzeczowe. Teraz tylko pozostało odebrać pieniądze, 

które schował u znajomej i w banku. Potem czeka go obóz pracy lub kara śmierci  

w zależności od decyzji towarzyszy w Pekinie. 

William opowiedział Markowi szczegółowo wszystkie etapy negocjacji i ustalenia. 

Na zakończenie dodał: 

– No, to ta sprawa jest już zamknięta. 

– Skoro tak – zauważył Marek – to może dobrze by było pomóc mu uciec z banku? 

Będziecie mieli bardzo dobrego informatora. 
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– Nie rozumiem. Co masz na myśli? 

– Jedną sprawę zamknęliście. Wu Wang Ho wie, że w Chinach czeka go śmierć lub 

więzienie. W banku ma dużo pieniędzy. Jeśli pomożecie mu uciec, to myślę, że  

w zamian dostaniecie informacje o siatce szpiegowskiej. Potem będzie mógł 

wyjechać gdzieś daleko i cieszyć się wolnością oraz pieniędzmi. 

– A jak nie zechce współpracować? 

– To go najpierw zapytajcie. Jestem pewien, że się zgodzi. 
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Szkocja 

Turniej rycerski 
 

Marek intensywnie pracował nad książką. Za kilka dni miał jechać do Stelli. Nie 

wiedział, że ukochana szykuje dla niego niespodziankę. W tym samym czasie 

William był zajęty przygotowaniami do wyrwania Wu Wang Ho z rąk jego byłych 

kolegów. Tymczasem Stella postawiła na swoim i Schroeder musiał zgodzić się na 

turniej rycerski. Oczywiście, nie byłby sobą, gdyby nie planował oszustwa i nie miał 

już wcześniej upatrzonego zwycięzcy. Zasady walk i szczegółowy regulamin Stella 

opracowała sama. Część informacji ściągnęła z Internetu. Rozesłała zawiadomienia 

do wszystkich byłych adoratorów, a Schroeder do swoich znajomych. Poza tym 

działała w okolicy poczta pantoflowa. Stella w ostatniej chwili powiadomiła o tym 

Williama i Marka. Ochrona agentów była niezbędna, aby uniemożliwić oszustwa  

w trakcie turnieju. Na dodatek chciała, aby jak najszybciej zebrali dowody przeciwko 

Schroederowi. Po kolejnych dwóch tygodniach wszystko było zapięte na ostatni 

guzik. Do rozpoczęcia turnieju zostało tylko sześć dni. 

Regulamin przewidywał najpierw walkę na koniach z kopiami, a potem na miecze, 

topory lub inną broń wybieraną przez rycerzy, którzy mieli występować 

z towarzyszącymi im giermkami. Rycerze mieli walczyć na placu zamkowym, gdzie 

ustawiono trybuny – z jednej strony honorową dla Schroedera, pięknej Stelli i ich 

gości, a na przeciwko dla widzów. Część rycerzy miała swoje namioty na placu pod 

murem zamkowym. 
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Oczywiście, Marek i Willy uznali ten turniej za pomysł najgłupszy z możliwych, jednak 

żaden z nich nie ośmielił się tego powiedzieć Stelli. 

Grupa Williama była na miejscu wcześniej niż większość rycerzy. Na turniej zgłosiło 

się piętnastu chętnych. Ostatnim, szesnastym zgłoszonym rycerzem był Marek. Jak 

szybko ustalił William, faworytem Schroedera był lord Arthur Coockson ze starej 

rodziny szlacheckiej, teraz już znacznie zubożałej. Przyjechał na miejsce kilka dni 

wcześniej. Założył razem ze swoimi przyjaciółmi i służbą obóz poza miasteczkiem, 

na łące tuż pod lasem. Z informacji ludzi Williama wynikało, że jest z nim rudy 

Szwed, który uczy go jazdy konnej oraz walki na topory i miecze. Nikt nie wiedział, 

jak się on nazywa i skąd się tu znalazł. Na wszelki wypadek obserwowano ich 

z daleka i zbierano wszelkie możliwe informacje o tym, kto tam przebywa. 

Turniej rozpoczął się od przedstawienia rycerzy. Większość chętnie chwaliła się 

swoimi koligacjami rodzinnymi, herbami i chorągwiami. Na końcu, jako ostatni pojawił 

się Czarny Rycerz. Po przywitaniu się ze Stellą i jej ojcem bardzo ładnie pozdrowił 

wszystkich widzów, o czym większość rycerzy zapomniała. Od razu zjednał sobie 

swoim zachowaniem sympatię tłumu. 

Przez pierwsze dwa dni odbywały się po cztery walki dziennie i tak z szesnastu 

rycerzy na trzeci dzień pozostało ośmiu. Po każdym dniu walk był na placu 

poczęstunek dla zwykłych widzów, zwanych przez Schroedera motłochem. 

Natomiast jego gości zapraszano na obiad do sali herbowej. Wbrew obawom nie 

było żadnych wypadków ani poważnych urazów. Najładniejszą walkę stoczył Czarny 

Rycerz, który nie tylko pięknie walczył, ale jeszcze zachował się bardzo elegancko 

wobec przeciwnika i po walce podziękował mu za udział. Potem podziękował 

widowni za doping. Jedyny zgrzyt był przy walce Arthura Coocksona, który bez 

problemu zrzucił kopią Adriana Howarda, a potem po nawrocie natarł na niego 

koniem i po przewróceniu przeciwnika odjechał do swojego namiotu. Co prawda, po 

chwili wrócił i zsiadł z konia, a potem przeprosił przeciwnika za swoje zachowanie ale 

złe wrażenie po jego postępku pozostało. Marek i ludzie Williama, którzy uważnie 

obserwowali walki, uważali, że walczył Szwed, a nie Coockson. Na pewno  

w namiocie się zamienili i lord wyjechał tylko raz, po walce. Dla pewności obejrzeli 

nagrania z ukrytej kamery. Wtedy już byli pewni oszustwa. Szwed inaczej się trzymał 

w siodle niż lord. Ponieważ o wszystkim i tak decydował Schroeder, nie było sensu 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

203 
 

składać skargi. Dlatego też następnego dnia, na prośbę Stelli, wprowadzono 

poprawkę do regulaminu. Teraz rycerze przed walką podjeżdżali do trybuny głównej 

z podniesioną przyłbicą. Tak, więc jeden sposób oszukiwania przez lorda Arthura 

Coocksona został już wykluczony na przyszłość. 

Trzeciego dnia stoczono kolejne cztery walki, ale to już była druga runda. Znowu 

obyło się bez specjalnych problemów czy urazów. Tym razem lord Coockson nie 

zjechał po walce na kopie od razu do namiotu, tylko zdjął przyłbicę, aby wszyscy 

widzieli, że to on. Potem wjechał do namiotu i wyszedł pieszo. Na powtórkach 

z kamery William zauważył, że był on specjalnie przypięty do konia, aby przeciwnik 

nie mógł go zrzucić. Kolejna prośba Stelli dotyczyła więc sposobu prezentacji rycerzy 

przed walką. Teraz mieli wchodzić na plac, prowadząc konia za uzdę, a po powitaniu 

Schroedera i Stelli wsiadać na konie. Dla bezpieczeństwa zaczęto też odgradzać 

płotkami część placu, na którym odbywały się pojedynki na koniach. Składały się one 

z dwóch podłużnych drągów na stojakach, aby konie nie wybiegały poza wyznaczony 

teren. Właściwa walka rycerzy już bez koni miała odbywać się bliżej głównej trybuny. 

Czwarty dzień wyłonił kolejnych zwycięzców. Znowu najładniejszą walkę stoczył 

Czarny Rycerz. W tym momencie pozostało już tylko czterech kandydatów do ręki 

pięknej Stelli w turnieju. William i jego ludzie pilnowali porządku dyskretnie, poza 

oficjalnymi strażnikami wynajętymi przez Schroedera. Od pierwszego dnia na turnieju 

działało lokalne radio, a dokładnie kolega Williama miał specjalny nadajnik, zaś 

widzowie słuchawki. Dzięki temu mogli słuchać fachowych uwag w trakcie zawodów  

i prezentacji zawodników. Poza tym we wszystkich okolicznych pubach  

i restauracjach ludzie Williama opowiadali, co się dzieje na zawodach, kto jest kim, 

jak oszukuje lord Arthur Coockson i dlaczego ma wygrać Czarny Rycerz. Sympatia 

dla Marka rosła wśród widowni z dnia na dzień. Schroeder nie zdawał sobie z tego 

sprawy, bo nie słuchał wiadomości podawanych widzom przez fałszywą rozgłośnię. 

Tymczasem ludzie Williama zrobili zdjęcie Szweda i wysłali je do sprawdzenia, kto to 

jest. Pozostały już tylko dwie walki przed finałem. Ich zwycięzcy mieli 

w bezpośrednim pojedynku rozstrzygnąć losy turnieju i otrzymać w nagrodę rękę 

pięknej Stelli. Schroeder jawnie kibicował lordowi Coocksonowi, zaś Stella bardziej 

skrycie Czarnemu Rycerzowi. W pierwszym pojedynku – pięknej, ale prowadzonej 

fair walce – bezdyskusyjnie wygrał Czarny Rycerz. W drugim pojedynku, po bardzo 
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niesportowej walce, w której o mało nie zabił przeciwnika, zwyciężył Arthur 

Coockson. 

Wieczorem do Briana Giggsa, miejscowego policjanta, przyszedł jeden z ludzi 

pracujących u Coocksona i powiedział: 

– Ja jestem zwykłym chłopem, a tylko na kilka dni dostałem tę robotę. Nieźle mi 

płacą, ale muszę powiedzieć, że tam dzieją się dziwne rzeczy. Oni planują zabicie 

Czarnego Rycerza. Na razie testują różne metody od paralizatora lub gazu 

obezwładniającego po oślepianie laserem przeciwnika w trakcie walki. Myśleli także 

o zatruciu go jakimś świństwem, ale się nie udało. Rozważali nawet użycie snajpera 

w trakcie walki, chyba z jakimś środkiem usypiającym. Nie mam żadnych dowodów, 

ale słyszałem, co planują. Po sposobach, jakie proponuje ten Szwed, myślę, że jest 

on zawodowym mordercą albo człowiekiem chorym psychicznie. 

– Dzięki za pomoc. Nie mów nikomu, że ze mną rozmawiałeś. Myślę, że załatwię dla 

ciebie jakąś nagrodę za te informacje. 

– Ja nie chcę nagrody, wystarczy, że pokrzyżujecie im szyki. Jestem pewien, że oni 

planują morderstwo. 

Posterunkowy Giggs natychmiast o wszystkim poinformował Williama. Jeszcze przed 

finałową walką ustalili, że Szwed nazywa się Olaf Björnson i jest mordercą 

poszukiwanym listem gończym w Szwecji. Do Szkocji przybył nielegalnie, 

prawdopodobnie jachtem lorda Arthura Coocksona, który niedawno był u wybrzeży 

Szwecji. William przekazał Markowi wszystkie informacje o tym, co się dzieje 

w obozie Coocksona oraz o Szwedzie. Po naradzie z całą grupą ustalili sposób 

prowadzenia walki i zabezpieczenia terenu. Mieli pilnować, aby nikt nie mógł użyć 

lasera ani zająć pozycji na murach umożliwiającej strzał z broni palnej. Dodatkowo 

mieli zwracać uwagę na to, czy Coockson nie ma przy sobie żadnych 

niedozwolonych broni. Poza tym, dzięki rozgłośni, chcieli instruować widzów tak, aby 

w razie potrzeby uzyskać ich pomoc i zmniejszyć ryzyko wszelkich oszustw. Powoli 

napięcie przed finałowym pojedynkiem rosło. Do walki pozostawały już tylko godziny. 

Nawet Stella, dotychczas tak spokojna, była podenerwowana. 

Kiedy wszyscy siedzieli już na trybunach, Schroeder powiedział do córki: 
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– Robimy zakłady, kto wygra? 

– Jestem pewna, że zwycięży Czarny Rycerz. 

– Skąd ta pewność? 

– Walczy uczciwie i spokojnie. Wygrywa pewnie, bez oszukiwania, tak jak ten lord 

Coockson. 

– Zwycięstwo to jest zwycięstwo. A walczy się tak, jak przeciwnik pozwala – odparł 

filozoficznie Schroeder. 

– Nie mam się o co zakładać, bo wiem, kto wygra – odparła Stella. 

Zagrzmiały fanfary i po chwili obaj rycerze podeszli, trzymając konie za uzdy, do 

głównej trybuny. Po kilku słowach Schroedera i ukłonach rycerzy obaj dosiedli koni 

i pojechali na swoje miejsca przed walką. Gdy trębacz dał sygnał, rozpoczęła się 

walka. Najpierw była walka na kopie. Po uderzeniu przeciwnika kopia Marka się 

złamała się. O dziwo, przeciwnik nie spadł z konia. Pojechał dalej, nie trafiając 

Marka. 

W tym momencie, zgodnie z regulaminem, obaj powinni zsiąść z koni i dalej walczyć 

na ziemi. Marek zeskoczył z konia i oddał go giermkowi. Jednak lord Coockson 

zawrócił i zaatakował Marka, celując w niego kopią. Wszyscy zamarli na ten widok. 

Rozpędzony koń z jeźdźcem szybko zbliżał się do Czarnego Rycerza. Widzowie 

zamarli w oczekiwaniu na to, co miało zaraz nastąpić. Marek stał spokojnie  

i w ostatniej chwili, gdy wydawało się, że jeździec przebije go kopią, uchylił się. 

Mieczem oraz tarczą zmienił kierunek kopii, przyginając ją do ziemi. Kopia wbiła się 

w podłoże, a pędzący koń wygiął ją natychmiast w łuk. W tym momencie oszustwo 

lorda ze znacznie twardszą kopią, niż była dopuszczalna, obróciło się przeciwko 

niemu. Kopia, zamiast pęknąć, zadziałała jak katapulta i wyrwała go ze strzemion. 

Koń pogalopował dalej, a lord po wykonaniu efektownego salta wylądował na ziemi, 

zaliczając bolesny upadek na plecy. Po chwili podniósł się i złapał podany mu przez 

giermka topór. Marek gestem pokazał swojemu pomocnikowi, że też chce mieć taką 

samą broń w ręku. Dodatkowo zmienił tarczę z małej, którą miał na koniu, na 

znacznie większą. Tymczasem przez fałszywe radio (jak nazywali w grupie Williama 

nadajnik) Carl, który robił za sprawozdawcę, objaśnił wszystkim widzom, co się stało  

i na czym polegało kolejne oszustwo lorda. Zanim zaczęła się walka na topory, 
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Marek, znając plany i możliwości użycia przez przeciwnika niedozwolonych środków, 

cofnął się w stronę głównej trybuny. Coockson starał się jak najszybciej nawiązać 

bliski kontakt z Czarnym Rycerzem. Przy pasie miał umocowany pojemnik z gazem. 

Marek ustawiał się tak, aby wiatr nie przenosił gazu na jego stronę. Gdy przeciwnik 

użył gazu, kucnął za dużą tarczą i czekał przez chwilę, a potem powoli cofnął się w 

stronę głównej trybuny. Po kilku wymianach ciosów toporami, które trafiały w tarcze, 

Coockson ponownie użył gazu. Marek znów schował się za tarczą i odczekał chwilę, 

aż gaz się rozproszy. Dla postronnych obserwatorów mogło wydawać się to dziwne, 

ale Carl przez nadajnik objaśnił widzom, o co chodzi, i wszyscy kibicowali Czarnemu 

Rycerzowi. Gdy obaj znaleźli się dość blisko głównej trybuny, nagle widzowie  

z przeciwnej strony na komendę Carla przesunęli się razem z ochroną i płotkami aż 

do środka placu, znacznie zwężając pole walki. Za całą akcją stali ludzie Williama, 

którzy szybko i sprawnie przesunęli płotki i ustawili je równo. Schroeder, zdziwiony 

tym, co się dzieje, zwrócił się do Stelli: 

 – Co oni robią? 

 – Nie rozumiesz? Twój faworyt jak zwykle oszukuje, stara się obezwładnić 

przeciwnika gazem. Widzowie chcą uczciwej walki i dlatego przesunęli się bliżej, aby 

wszystko widzieć dokładnie i zapobiec oszukiwaniu.  

Coockson był zaskoczony tym, że publiczność przesunęła się tak blisko i nie ma 

możliwości ponownego użycia gazu. W tym momencie Czarny Rycerz zaatakował 

mocno przeciwnika toporem. Kilka silnych ciosów w tarczę zachwiało lordem. 

Cofając się, potknął się i upuścił pojemnik z gazem. Marek podniósł go i odrzucił 

daleko do tyłu. Widzowie wydali okrzyk radości, a wielu z nich zaczęło bić brawo. 

Wydawało się, że od tego momentu Coockson będzie musiał walczyć uczciwie. 

Tymczasem on zatrzymał się, podniósł przyłbicę, wyciągnął zza pasa jakiś inhalator  

i włożył go sobie w usta. Dwa razy nacisnął i schował z powrotem. Po chwili rzucił się 

na Czarnego Rycerza w jakimś dzikim szale, machając toporem z istną furią. Każdy, 

kto widział to, co się działo, od razu mógł się domyślić, że zażył on jakiś środek 

dopingujący. Marek osłaniał się tylko tarczą i spokojnie cofał, wiedząc, że po kilku 

minutach przeciwnik osłabnie. I rzeczywiście, stopniowo szaleńcze wymachiwanie 

toporem stawało się coraz wolniejsze. Po kilku minutach lord wyraźnie opadł z sił  

i ponownie zażył podwójną dawkę środka dopingującego. Następnie wyrzucił swoją 
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tarczę i oburącz trzymając topór, machał nim, jakby chciał zabić przeciwnika. Dzika 

furia, z jaką rzucił się do ataku, budziła grozę wśród widzów. Wielu spodziewało się 

rozlewu krwi. Tymczasem Czarny Rycerz ze stoickim spokojem hamował jego 

zapędy, a gdy przeciwnik znowu zaczął słabnąć, przeszedł do ataku. Po chwili lord 

po uderzeniu toporem w topór stracił swoją broń. Czarny Rycerz złapał jego topór  

i oddał go swojemu giermkowi. Niektórzy spodziewali się, że teraz zaatakuje toporem 

bezbronnego. Na trybunach zaległa cisza. Po chwili Marek oddał także swój topór 

giermkowi. Kiedy wszyscy myśleli, że będą walczyć wręcz, lord wstał przy pomocy 

giermka, który podał mu miecz. Tak więc Czarny Rycerz również wziął miecz od 

swojego pomocnika. Napięcie na trybunach sięgało zenitu. Prawie wszyscy 

kibicowali Czarnemu Rycerzowi. Walka na miecze nie trwała długo i po kilku 

minutach lord leżał na plecach na ziemi, a Czarny Rycerz stał nad nim. Przyłożył mu 

miecz do gardła i spojrzał na trybuny, po czym wyciągnął lewą rękę i pokazał kciuk 

do góry, potem w bok, a na koniec w dół. Widzowie zerwali się z miejsc. Większość 

wskazywała kciukiem w dół, ale nikt rozsądny nie spodziewał się, że Czarny Rycerz 

dobije przeciwnika. Stella i Schroeder wstali z miejsc i wyciągnęli kciuki w górę. Po 

chwili Stella zbiegła na dół i podbiegła do zwycięzcy. Widzowie wiwatowali na cześć 

Czarnego Rycerza. On tymczasem zdjął szyszak, naramienniki i pancerz. Właśnie  

w tej chwili dobiegła do niego Stella. Marek przytulił ją, a potem pocałował. Gdy 

odwrócił się, aby zaprowadzić ją do trybuny głównej, gdzie siedział Schroeder, 

usłyszał czyjś krzyk: 

– Uważaj! 

Marek i Stella równocześnie odwrócili się i zobaczyli, że lord już wstał z ziemi. Nie 

miał na głowie szyszaka. Jego wykrzywiona z wściekłości twarz i mętne oczy 

świadczyły, że nadal jest pod wpływem środków odurzających. W ręku trzymał długi 

szpikulec i szedł w stronę Marka z wyraźnym zamiarem zaatakowania go. Stella 

odruchowo sięgnęła do pasa, stwierdzając ze zdziwieniem, że nie ma noża. 

Tymczasem Marek odsunął ją na bok, a sam korzystając z tego, że nie miał na sobie 

zbroi, a przeciwnik nadal był w ciężkim pancerzu, w wyskoku jednym kopnięciem 

w głowę przewrócił go na ziemię. Drugiego ciosu już nie było, bo przeciwnik po tym 

uderzeniu stracił przytomność. 
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Marek przy głośnej owacji tłumu posadził sobie Stellę na ramionach i poszedł z nią 

do trybuny głównej. Schroeder nie miał już wyboru i pogratulował mu zwycięstwa. 

Zaraz potem rozpoczęła się feta. Służba błyskawicznie ustawiła stoły i otworzyła 

beczki z piwem. Po chwili zaczęła także wynosić jadło. Schroeder nie był specjalnie 

zadowolony z wyników turnieju, ale pocieszał się myślą, że to i tak nie ma znaczenia. 

Najważniejsze, żeby Stella jak najszybciej wyszła za mąż i urodziła dziecko. Nie miał 

zbyt dużo czasu – ostatnio obawiał się, że córka może dowiedzieć się o czekającym 

na nią majątku i jego plany zostaną pokrzyżowane. Bał się, że jako osoba majętna, 

mająca miliony na koncie, może inaczej myśleć i planować swoje życie. Być może 

nie będzie się spieszyła z zajściem w ciążę. A jeśli mając te pieniądze, wyrwie się 

spod jego kontroli, to szansa na przejęcie jej majątku będzie prawie żadna. 

Poza zabawą na placu zamkowym Schroeder zorganizował w sali herbowej przyjęcie 

dla swoich gości i przyjaciół. Na salę przyszedł również skruszony lord Arthur 

Coockson, przepraszając wszystkich i mówiąc, że był pod działaniem środków, 

których nie powinien brać. W trakcie spotkania wyszedł do sali obok i gdy po kilku 

minutach wrócił, nikt nie spodziewał się tego, co nastąpiło później.  

Do sali herbowej wszedł lord w pełnej zbroi, z toporem w ręku. Szedł prosto w stronę 

Marka. W pierwszej chwili nikt nie zwrócił uwagi na to, że ma szyszak na głowie 

i opuszczoną przyłbicę. Po chwili zaatakował Marka. Przerażeni goście rozbiegli się 

po kątach, a ci, co mogli, uciekali przez drzwi na zewnątrz. Marek był znacznie 

szybszy od rycerza w ciężkiej zbroi. Kilka osób zaczęło krzyczeć, żeby zadzwonić po 

policję. Tymczasem Marek złapał za halabardę, która wisiała na ścianie jako ozdoba. 

Nie była to dobra broń na silnego i zdeterminowanego, aby go zabić przeciwnika. Od 

początku walki Marek wiedział, że pod zbroją jest Szwed, zawodowy morderca, a nie 

lord. Próby powstrzymania go za pomocą halabardy okazały się nieskuteczne. Gdy 

halabarda pękła, Marek złapał taboret i zaatakował nim napastnika. Po chwili topór 

napastnika utkwił w taborecie, a Marek, korzystając z tego, że przeciwnik nie ma 

czym walczyć, ogłuszył go kopnięciem w głowę. Drugi raz kopnął go w klatkę 

piersiową. Przeciwnik po tym ciosie upadł na plecy. Marek szybko złapał za leżący 

w kącie łańcuch i zawiązał mu wkoło nogi. Drugi koniec łańcucha przerzucił przez 

belkę pod sufitem i podciągnął przeciwnika do góry. Łańcuch przywiązał do ławy 

i poprosił kilka osób, aby na niej usiadły. W ten sposób napastnik był 

unieszkodliwiony, wisząc uwiązany za nogę. 
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Następnie obuchem topora Marek uderzył w szyszak, który pękł i spadł na podłogę. 

Oczom wszystkich obecnych na sali ukazała się ruda głowa z wykrzywioną  

z wściekłości twarzą. Po chwili na sali zjawiła się policja w towarzystwie Schroedera. 

Poszukiwany za morderstwa i rozboje Szwed Olaf Björnson został aresztowany. W 

pokoju obok, gdzie wszedł lord, a z którego wyszedł zawodowy zabójca, policja 

znalazła lorda zakneblowanego i przywiązanego do krzesła. 

Lord Arthur Coockson tłumaczył się, że to nie on planował zabójstwo Marka. Jak się 

spotkał ze Szwedem, to ten go związał, a później w jego zbroi wszedł na salę. Policja 

jeszcze przeszukała zamek, aby sprawdzić, czy nie ma w środku wspólników 

Szweda i aby ustalić, jak on się dostał do środka. Na parterze od strony ogrodu 

znaleźli wyłamane okno – to tędy Olaf Björnson dostał się do zamku. 

Po tych emocjonujących wydarzeniach reszta wieczoru minęła już spokojnie. Ci, 

którzy bawili się na placu zamkowym, o wydarzeniach w sali herbowej dowiedzieli się 

dopiero następnego dnia. 

Po turnieju Marek został już na zamku. Stella zaplanowała ślub za dwa tygodnie. 

Wszystkim wydawało się, że to jest zbyt szybko, ale nikt nie protestował. W dwa dni 

sama przygotowała cały ślub i wesele. Następnie poleciała samolotem do Londynu  

i zrobiła w jeden dzień wszelkie niezbędne zakupy. Tymczasem Marek nie 

próżnował. Opracował plan złapania Schroedera w pułapkę. Omówił wszystko 

z grupą Williama i teraz tylko czekali na okazję. Jednocześnie pracował nad książką, 

która była prawie na ukończeniu. Codziennie powoli sprawdzał każde słowo, każdy 

fakt, aby gotową wersję złożyć w wydawnictwie. 

Ślub był zaplanowany na sobotę, a we wtorek Schroeder musiał pilnie udać się do 

Paryża na jeden dzień. W tym czasie, kiedy był on poza Szkocją, ekipa Williama 

systematycznie przeszukiwała zamek. Ryzyko było duże, a cała operacja nielegalna. 

Stella bała się, że ktoś ich zastanie przy tych czynnościach. Na szczęście, wszystko 

się udało. Nie znaleziono jednak żadnych dokumentów, które by obciążały 

Schroedera. Marek ponownie przeanalizował z grupą Williama wszystkie możliwości 

i opracowali plan pozbycia się go w inny sposób. Następnego dnia cały plan 

przedstawił Stelli, a William swojemu ojcu. Główne role tym razem mieli odegrać 

Stella i Ben Giggs. 
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Pułapka 
 

Gdy Schroeder wrócił z Paryża, Stella poprosiła go o rozmowę po kolacji. 

– Tato – powiedziała, gdy zostali sami. – Boję się, że dzieje się wokół nas coś złego. 

– Nie rozumiem, co masz na myśli? 

– Nie wiem, skąd w naszym zamku wziął się ten Szwed i jak się dostał do środka. 

W ostatnim czasie sprawdziłam kilka rzeczy. Nie wszystko jest takie proste 

i oczywiste, jak by się na pierwszy rzut oka wydawało. Po pierwsze – nikt nie dzwonił 

po policję z sali herbowej ani z sąsiedniej, bo telefony komórkowe nie mają tam 

zasięgu. Ja zadzwoniłam, jako jedyna z telefonu stacjonarnego po policję, a oni 

zjawili się w ciągu kilku minut. Na początku byłam bardzo przejęta tą sytuacją, ale 

później zastanowiłam się, skąd w naszej malutkiej mieścinie wzięło się tylu 

policjantów. Jakim cudem zjawili się tak szybko? Czy oni czekali pod bramą? 

Wygląda na to, że wiedzieli, co się za chwilę stanie. 

– Policja śledziła tego Szweda już od jakiegoś czasu – odpowiedział Schroeder. 

– Tak, ale skąd wiedzieli, że jest w zamku? 

– Chyba go śledzili. Myślę, że jesteś zbyt przewrażliwiona na ich punkcie. 

– Nie wydaje mi się. Rozmawiałam w ostatnich dniach z dziewczynami z okolicy. I to 

jest drugi dziwny fakt. Wszystkie zauważyły, że w okolicy pojawiło się sporo nowych 

przystojnych i dobrze ubranych chłopaków. Podobno wszyscy są na wakacjach, 

urlopach lub wypoczynku u znajomych. Nie umawiają się z dziewczynami; jak idą do 

pubu, to siedzą sami w swoim towarzystwie i nie piją alkoholu. Chodzą z laptopami 

i jak dostaną wiadomość przez telefon, to zaraz się gdzieś spieszą, mimo iż mają 

podobno wolne. Syn naszego Bena, z tego, co słyszałam, pracuje w policji w Anglii. 

Ostatnio bez przerwy siedzi u ojca w domu. Wszystko wydaje mi się podejrzane. 

Możesz pogadać z Benem? Ale tak delikatnie. 
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– Dobrze, rano z nim porozmawiam. Ale teraz już się nie martw o wszystko na 

zapas. 

– Mam jeszcze jedną wątpliwość co do tych przypadków – dodała Stella. 

– Co masz na myśli? 

– Trzeci fakt: policja bardzo chętnie przeszukała nasz zamek. Czy spodziewali się 

znaleźć jeszcze kogoś? Jeżeli śledzili tego Szweda, to powinni wiedzieć, że wszedł 

sam do środka. Sama nie wiem – westchnęła ciężko – może jestem już 

przewrażliwiona i boję się, że nie dojdzie do ślubu? 

– Nic się nie martw. Ślub będzie na pewno i taki piękny, jak sobie wymarzyłaś. 

A teraz idź spać, bo jutro czeka cię ciężki dzień. 

Pierwsza część planu poszła doskonale. Stella zasiała ziarno niepokoju i teraz 

muszą tylko czekać na jego ruch. Właściwy plan ma mu podpowiedzieć Ben jeszcze 

przed ślubem. 

Następnego dnia rano Schroeder zadzwonił do Bena, aby wpadł do niego, jeśli ma 

chwilę czasu. Okazało się, że może wstąpić za godzinę. Na zamku Ben zjawił się 

tak, jak obiecał. Miał ze sobą gruby notes. Gdy zostali sami w gabinecie, Ben 

podszedł do kominka i wyjął jedną kartkę ze środka z napisem „Proszę nic nie 

mówić. Tu może być założony podsłuch”, po czym wrzucił ją w ogień. Schroedera 

zatkało, a Ben wyjął następną kartkę z napisem: „Mam ważne wiadomości” – i zaraz 

następna kartka wylądowała w ogniu. Na trzeciej była propozycja wyjazdu 

samochodem tam, gdzie będzie można porozmawiać. Schroeder nie zastanawiał się 

długo. Po chwili wyjechali z zamku w przeciwną stronę, niż jest miasteczko. Po 

jednej mili skręcili w las i zatrzymali się po kilkudziesięciu metrach. 

– Co się stało? – zapytał zaniepokojony Schroeder. 

– Wie pan, jak bardzo pana szanuję – zaczął mówić Ben – i jak dobrze nam się 

zawsze razem współpracowało. Mam bardzo trudną sprawę do wyjaśnienia. 

Chciałbym, aby mnie pan wysłuchał do końca. Niedawno przyjechał mój syn, który 

pracuje w policji w Londynie. Twierdził, że ma urlop i chce spędzić czas z nami. 

Mówił, że może nawet zostanie tu na dłużej i będzie pracował ze mną. Ja jestem 

stary policjant i mam nosa, nie bardzo chciałem w to wierzyć, tym bardziej, że nie 
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miał żadnych konkretnych planów. Spotyka się z kolegami, ale ci znajomi na 

odległość pachną policją lub służbami specjalnymi. Sporo czasu spędza przy 

laptopie, ale jak ktoś przychodzi albo on idzie do toalety, to go wyłącza. Rozumie 

pan, w domu rodziców, mając ojca policjanta, pilnuje, aby nikt nie zobaczył, nad 

czym pracuje. Ma ze sobą również aktówkę na zamek szyfrowy. Za każdym razem, 

gdy opuszcza pokój, nawet jak nie wychodzi z domu, to ją zamyka. Widziałem, że nie 

była to jakaś zwykła teczka, tylko specjalna z dobrymi zabezpieczeniami. Matce 

mówił, że może tu być długo, ale jego dziewczyna z Londynu nic nie wspominała, 

jakoby miała tu przyjechać, nie mówiąc już o mieszkaniu. Bardzo chciałem się 

czegoś dowiedzieć. Jak wychodził na krótko, spisywałem lub robiłem zdjęcia zamków 

szyfrowych. Gdy wychodził na chwilę z pokoju, ale nie z domu, to czasem blokował 

tylko jeden zamek. Po kilku razach wiedziałem już, jaki ma szyfr. Przedwczoraj, gdy 

nikogo niebyło w domu, sprawdziłem, co ma w tej teczce. Teraz wiem, że mój syn 

jest w grupie prowadzącej nielegalną akcję. 

– Nie rozumiem. Jaką akcję? 

– Jest to specjalna grupa, która szuka dowodów przeciwko panu. Mają dwóch ludzi, 

którzy będą zeznawać. Jeden już złożył zeznania i obiecał, że podpisze je dopiero 

w momencie, gdy zobaczy, że jest pan w więzieniu. Drugi tylko czytał, co tamten 

zeznał, i zgodził się to potwierdzić. To znaczy, sam złoży podobne zeznania, gdy 

będzie pewien, że pan siedzi. Oczywiście, obaj chcą to zrobić później, bo teraz się 

boją. Ostatnio ta grupa zdobyła jakieś nowe dokumenty i zdjęcia. Tak naprawdę to 

pan nie jest głównym celem – oni mają za zadanie aresztować „Lorda” i jego 

przyjaciół. Nie wiem, kto to jest, bo piszą szyfrem nazwiska, ale tu chodzi o rozgrywki 

polityczne na samej górze. 

Ma pan być oskarżony o wiele rzeczy i siedzieć w więzieniu. Chcą pana złamać, aby 

pomógł im pan w ujęciu i skazaniu innych. Chyba głównie chodzi im o tego „Lorda”, 

ale może też i o kogoś innego. Wiem, że jutro Stella ma ślub i oni planują aresztować 

pana rano po weselu. Mają nadzieję, że przy okazji złapią jeszcze kilka osób, tak jak 

poprzednio. 

– Co mam robić? – zapytał Schroeder. 
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– Myślę, że dobrze by było, gdyby pan zniknął. Jak pana nie będzie, to ci, którzy 

chcieli zeznawać, nic nie podpiszą. Tak, więc nie będą mieli przeciwko panu ani 

„Lordowi” żadnych dowodów. Cały ich łańcuszek się rozsypie. 

– Jaki masz w tym interes? 

– Jak pan wie, za rok odchodzę na emeryturę. Nie dorobiłem się zbyt dużo przez 

całe życie, pracując w policji. Opracowałem plan ucieczki i mogę panu pomóc 

wymknąć się z tej pułapki. Myślę, że sto tysięcy funtów byłoby w sam raz za taką 

pomoc. Ja bym miał spokojne życie na emeryturze, a pan może sobie zamieszkać 

w innym kraju. 

– Co proponujesz? Masz jakiś przemyślany plan? 

– Zapisze pan majątek, jako darowiznę na córkę jutro przed ślubem i nie będą mogli 

nic panu zabrać. Zapłaci mi pan za pomoc, a ja wywiozę pana do przystani, gdzie 

wsiądzie pan na statek rybacki i odpłynie za granicę. Jak nie będą mieli dowodów, to 

nic panu nie zrobią. Nikt nie będzie pana ścigał. Może za jakiś czas znowu będzie się 

pan mógł pojawić w Zjednoczonym Królestwie. 

– Jest tylko jeden kłopot: nie mam za dużo gotówki. Mogę ci dać w tej chwili tylko 

osiemdziesiąt tysięcy funtów. 

– Jutro powie pan córce, że ma mi w ciągu roku oddać pozostałe dwadzieścia lub 

podpiszemy umowę, że na emeryturze będę pracował na zamku, jako ochrona przez 

dwa lata. W razie niedotrzymania umowy dostanę dwadzieścia tysięcy gotówką. 

– Jak chcesz mnie wywieść? 

– Policyjnym samochodem do takiej małej zatoczki przy lesie. Stamtąd mój kolega 

przewiezie pana łodzią na statek w porcie. Zanim zjawią się na zamku, aby pana 

aresztować, powinniście być już daleko od brzegu. Jest to duży trawler, który płynie 

na połowy na Morze Sargassowe, tak więc może pan dotrzeć na Wyspy Karaibskie, 

do Wenezueli lub Kolumbii. Inna opcja to wysiąść jeszcze we Francji, zanim wypłyną 

na ocean. Za podróż statkiem będzie musiał im pan zapłacić dziesięć tysięcy funtów. 

– Kiedy najlepiej byłoby to zrobić? 
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– Myślę, że zaraz po ślubie Stelli, w trakcie wesela, gdy wszyscy będą pić i się 

bawić. Gdy przyjdą po pana rano, zdziwią się, że nie ma kogo aresztować. 

– Zgoda. Co mogę zabrać ze sobą? 

– Myślę, że jedna walizka powinna wystarczyć. 

Po chwili Ben dodał: 

– Proszę tylko do nikogo nie dzwonić. Jeżeli miał być ktoś ważny na ślubie, to radzę 

napisać wiadomość tekstową typu: „Bardzo mi przykro, że nie możesz przyjechać na 

ślub mojej córki, ale rozumiem Twoje powody. Zadzwonię do Ciebie po ślubie. 

Dziękuję za prezent”. Taka wiadomość nie podpadnie, a będzie ostrzeżeniem dla tej 

osoby. 

– Dzięki. Zamówię na jutro notariusza. Przecież mogę podarować córce jakiś 

prezent. 

– Po ostatnich strasznych przeżyciach wszyscy zrozumieją, że wycofał się pan 

z biznesu, aby odpocząć. 

Uścisnęli sobie ręce i wrócili samochodem na zamek. Tak, jak podpowiedział Ben, 

Schroeder zaprosił notariusza na zamek, uprzedzając go wcześniej, że chciałby 

podarować córce w prezencie jakąś nieruchomość. Dopiero na miejscu jego zaufany 

notariusz dowiedział się, że chce zapisać Stelli cały majątek jako prezent ślubny. 

Oprócz zamku zapisał jej też drugą, mniejszą posiadłość na północy Szkocji. Na 

podatki, opłaty i wszelkie inne zobowiązania przeznaczył ziemię, którą miał 

w północnej Anglii. Oficjalnie sprzedał ją notariuszowi i to on z pieniędzy, które 

miałby oddać Schroederowi, zgodził się pokryć wszelkie koszty. Stella była tym 

bardzo zaskoczona. Obiecała, że tatuś może nadal sam decydować o wszystkim, co 

dotyczy jego majątku. Dodała jeszcze, że jak się otrząśnie po tych strasznych 

przeżyciach, to może mu oddać z powrotem część lub całość darowizny. Schroeder 

nie zdradził się ani słowem przy Stelli i Marku, że zamierza gdzieś wyjechać. 

Wspomniał tylko, że będzie miał czas na podróżowanie i własne hobby, jak nie 

będzie musiał zarządzać całym majątkiem. 

Pieniądze, które miał w bankach, przelał częściowo na konto Stelli, a resztę 

przekazał pod kontrolę prawnika z przeznaczeniem na podatki. Spisał również przed 
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notariuszem umowę z Benem gwarantującą policjantowi dwa lata pracy na zamku, 

jako ochrona lub odszkodowanie w wysokości dwudziestu tysięcy funtów. Stelli 

wyjaśnił, że może mu wypłacić te pieniądze, kiedy zechce, jak już Ben będzie na 

emeryturze. 

Tym sposobem w jedno popołudnie rozdysponował cały majątek. Nie zdecydował się 

na wypłatę pieniędzy z banku, aby nie wzbudzić żadnych podejrzeń śledzących go 

policjantów. Potem zadowolony spokojnie uczestniczył w uroczystości zaślubin 

swojej córki z Markiem, wiedząc, że do rana ma czas. Wśród zaproszonych osób, 

poza gośćmi Schroedera i koleżankami Stelli, był Robert z Elżbietą oraz Jan Nowak. 

Dodatkowo zaproszono mieszkańców okolicznych wiosek i pobliskiego miasteczka. 

Dla nich było serwowane bez ograniczeń jedzenie i picie na placu zamkowym. Stella 

była szczęśliwa. Wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane przez specjalistyczną 

firmę i tak, jak to sobie wymarzyła. Gdy po ślubie i oficjalnych wystąpieniach zaczęła 

się zabawa, Schroeder przeszedł do swojego gabinetu. Już od dawna miał wszystko 

przygotowane. Zawsze był przezorny i zabezpieczony na każdą ewentualność. 

Z sejfu wyjął diamenty i gotówkę. Odliczył osiemdziesiąt tysięcy dla Bena Giggsa 

i spakował w jedną torbę. W drugą włożył pieniądze na podróż. Schował pistolet do 

kieszeni. Wyczyścił komputer i laptopa z wszystkich ważnych informacji. Potem 

zadzwonił po służącą mu od lat pokojówkę. A gdy przyszła, powiedział: 

– Jeśli dobrze pamiętam, twój syn będzie miał w przyszłym tygodniu urodziny. Chyba 

się nie obrazisz, jak prezent dla niego dam już dzisiaj? Ostatnio mam tyle spraw na 

głowie, iż boję się, że mogę o tym zapomnieć. Mam tylko jedną prośbę, abyś nikomu 

nie mówiła, że to prezent ode mnie. 

Po tych słowach dał jej laptopa zapakowanego w dużą papierową torbę. Gdy wyszła, 

zadzwonił po ogrodnika. Podarował mu dla wnuka komputer stacjonarny. Aby nie 

robić kłopotu starszemu człowiekowi, poprosił jednego ze swoich młodszych 

przyjaciół o pomoc. Arnold, który był silnym mężczyzną i nie pił alkoholu, przeniósł 

komputer, a potem jeszcze drukarkę, monitor i klawiaturę do domku ogrodnika. Nikt 

nie widział, z osób postronnych, że komputer i laptop Schroedera zmieniły 

właściciela. Następnie wykasował wszelkie informacje z dwóch telefonów. Wyjął 

z nich karty telefoniczne i je zniszczył. Potem wyciągnął ze skrytki nową, nieużywaną 

kartę SIM i włożył ją do telefonu. Teraz był już gotowy do podróży. Gdy pojawił się 
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Ben Giggs, bez słowa przeszli tylnym wyjściem do ogrodu, a potem pod osłoną nocy, 

tuż przy murze, do samochodu. 

Plan opracowany przez Marka i Williama był doskonały. Ben wywiózł Schroedera aż 

do zatoczki, gdzie czekała na niego łódź. Po niecałej godzinie siedział już pod 

pokładem dość sporego trawlera. Właśnie wypływali z portu. Do rana było jeszcze 

kilka godzin i nikt nie mógł się spodziewać, że Walter Schroeder zniknie bez śladu  

w dniu ślubu swojej córki. Szczęśliwy, że wymknął się z zastawionej na niego 

pułapki, z zadowoleniem słuchał szumu fal. Nie wiedział, że o tej samej porze ktoś 

jeszcze cieszył się z tego samego powodu. William, Ben, Stella i Marek wiedzieli, że 

właśnie pozbyli się Waltera Schroedera, przeciwko któremu nie było żadnych 

dowodów wystarczających do skazania go przez sąd. Rano policja dla zachowania 

pozorów przyszła do zamku, ale ponieważ nie było podejrzanego, nie robili żadnych 

problemów. Obyło się nawet bez oficjalnego przeszukania. SMS-y wysłane przez 

Schroedera, które miały uprzedzić ważnych gości o groźbie wpadki, pozwoliły 

Williamowi dowiedział się, kto z wysoko postawionych osób z nim współpracował. 

Dzięki temu oraz informacjom z podsłuchów namierzono w krótkim czasie człowieka, 

który zapewniał parasol ochronny dla Schroedera. Rzeczywiście był on lordem 

i sprawował wysokie funkcje w ministerstwie. Miał, więc dostęp do wielu tajnych 

dokumentów i wiedział prawie wszystko o operacjach przeciwko mafii. Po dokładnym 

sprawdzeniu okazało się, że lord kupował posiadłości poniżej ich wartości, które 

potem drożej sprzedawał. Zazwyczaj przy zakupie posiadłości oszczędzał sporo 

pieniędzy, a potem firma remontowa poprawiała posiadłość za znacznie mniejsze 

kwoty niż konkurencja. Oczywiście, była to zawsze firma kogoś, kto współpracował 

z mafią. Po kilku latach sprzedawał posiadłość znacznie drożej, niż ktokolwiek inny 

poza osobą z mafii chciałby za nią zapłacić. W podobny sposób zmieniał kilkakrotnie 

jacht. Kupował także na aukcjach dużo drogich rzeczy, przez co jego wydatki 

przekraczały dochody. Po zebraniu dowodów, że zarabiał na tych transakcjach zbyt 

dużo 

i w większości jego kontrahenci byli osobami o podejrzanej reputacji, został 

zmuszony do ustąpienia ze wszystkich stanowisk i przejścia na emeryturę. Na 

dodatek musiał zapłacić duży podatek od nielegalnych dochodów. Potem szybko 

całe dochodzenie zostało zamknięte. W tym momencie Schroeder, jak i jego 

protektorzy byli już tylko historią, a nie realnym zagrożeniem. William i jego grupa 
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osiągnęli naprawdę duży sukces. Schroeder bez swojego majątku i pozycji 

społecznej w obcym kraju był już niegroźny. Emerytowany lord oddał większość 

majątku, aby nie mieć kłopotów i uniknąć dochodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ben Poll – Przewodnik z Tybetu 

 

218 
 

 

 

 

 

 

 

Zmiany, zmiany, zmiany 

Porządki 
 

Stella obiecała oddać majątek Schroedera władzom. Oficjalnie HMRC (urząd 

skarbowy) zażądał od Waltera Schroedera rozliczenia się z kilku wątpliwych 

transakcji oraz z kosztów zakupów różnych drogich rzeczy. Stella, aby zachować 

wszelkie pozory, poprosiła o pomoc zaufanego prawnika ojca. Po długich targach 

między nim a urzędem doszło do ugody. Oficjalnie, za zgodą prawnika, oddała 

zamek na pokrycie kosztów zaległości podatkowych. Sama z Markiem przeniosła się 

do mniejszej posiadłości na północy Szkocji, którą mogła zatrzymać w zamian za 

pomoc w rozbiciu całej grupy przestępczej. Nie było nawet cienia podejrzenia, że 

Stella mogła współpracować z władzami przeciwko ojcu. Sama wysyłała przez 

prawnika ojca listy do niego informujące o kłopotach z urzędami i konieczności 

oddania zamku. Udawała przy tym, że jest to dla niej tragedia. 

Od dnia, w którym zakończył się turniej, Stellę niepokoiło jedno wydarzenie. W chwili, 

gdy okazało się, że rozwścieczony lord Arthur Coockson będący pod wpływem 

środków dopingujących szedł z ostrym szpikulcem na nią i Marka, sięgnęła do pasa 

i ze zdziwieniem stwierdziła, że nie ma noża. Przecież nigdy nie nosiła noża i tak 

naprawdę nie powinna się spodziewać, że go ma. Na dodatek, nawet jakby go miała, 

to co miałaby z nim zrobić w takiej sytuacji? Czy chciała sama walczyć 

z rozwścieczonym mężczyzną? Pytała Marka o tę sytuację, ale nie wiedział, 

dlaczego tak zareagowała. 
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– Może w poprzednim wcieleniu nosiłaś nóż i w sytuacji zagrożenia chciałaś go 

użyć? – stwierdził bez przekonania. 

Ponieważ sprawy z oddaniem zamku przeciągały się, postanowiła pojechać 

z Markiem do Londynu. Na zakupy w centrum wybrała się razem z Mariettą. Marek 

tymczasem zbierał ostatnie fakty do książki. Był już wieczór, gdy Stella i Marietta 

wsiadły do taksówki. Stella podała adres hotelu. Niestety, podróż musiała się 

wydłużyć z powodu jakiegoś wypadku i gigantycznego korka na ulicy. Taksówkarz 

pojechał okrężną drogą, aby uniknąć długiego stania. 

Nóż Stelli 
 

Jadąc taksówką, w pewnej chwili Stella zobaczyła oświetlony jak choinka sklep 

z wielkim napisem „Noże”. Poprosiła taksówkarza, aby się zatrzymał i zaczekał na 

nią, bo musi jeszcze coś kupić. Nie był on zadowolony z jej pomysłu i zaczął 

marudzić. 

– Okej – powiedziała – wejdź do pubu obok i możesz się najeść na mój koszt. 

Pewnie jeździsz cały dzień i nie miałeś czasu na porządny posiłek. Masz 

dwadzieścia funtów na jedzenie, a ja przyjdę, jak coś zobaczę w sklepie obok. 

Marietta była już mocno zmęczona i nie chciała już nigdzie chodzić. 

– Ja też wejdę do pubu – powiedziała. 

Stella zostawiła rzeczy w taksówce i weszła do sklepu. W środku nie było nikogo. 

Dopiero po dłuższej chwili zjawił się sprzedawca wyglądający na Azjatę. 

– Skąd się pani tutaj wzięła? – spytał zdziwiony. 

– Weszłam przez drzwi z ulicy – odpowiedziała zaskoczona dziwnym pytaniem. 

– No tak, tak. 

Był wyraźnie zaskoczony i dopiero po chwili zapytał: 

– Czym mogę służyć?  

– Szukam noża. 
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– Mogę wiedzieć, jakiego? 

– Sama nie wiem. To znaczy chciałabym jakiś nóż do obrony. Może taki, którym 

można rzucać. 

– Hm, rozumiem – odpowiedział sprzedawca. 

Zdawała sobie sprawę, że jej niezdecydowanie musi być dziwne. W sklepie było 

bardzo dużo noży, ale również jakieś stare ubrania i przedmioty o nieznanym jej 

przeznaczeniu. Najpierw spodobał jej się stary kołowrotek i dokładnie go obejrzała. 

Stwierdziła, że byłby przydatny do wystroju jej nowego pokoju. Potem bębenek 

z jakimiś dziwnymi znakami, chińskimi lub japońskimi. Chwilę później znalazła dwie 

wyjątkowo piękne jedwabne chusty. Wtedy zobaczyła w jednej z gablot cztery piękne 

noże. 

– Chciałabym kupić ten nóż – powiedziała, pokazując na jeden z nich. 

Mężczyzna podał jej najpierw inny, ale od razu wyprowadziła go z błędu. Gdy podał 

ten właściwy, poczuła, że to jest ten, którego szukała. 

– Pozostałe są takie same. Wszystkie są piękne. Niech je pani wypróbuje – mówiąc 

to, powiesił na ścianie grubą deskę i powiedział:  

– Proszę rzucić w nią tym nożem – i podał jej inny nóż. 

Próba była nieudana. Nóż odbił się rękojeścią od deski. Drugi nóż trafił w deskę 

ostrzem, ale się w nią nie wbił. Z trzecim było niewiele lepiej. Dopiero, gdy Stella 

wzięła w rękę ostatni z noży, poczuła w sobie jakiś dziwny prąd i gwałtowny przypływ 

energii. Cofnęła się do tyłu, aż pod przeciwległą ścianę. Potem zrobiła mały krok do 

przodu, rzucając nożem z taką siłą, że deska pękła na pół, a nóż utkwił w ścianie. 

– Przepraszam, nie chciałam – powiedziała, sama zaskoczona tym, co się stało. 

Sprzedawca promieniał radością. Wyciągnął nóż ze ściany i oddał go Stelli 

z ukłonem. 

– To jest pani własność – powiedział. 

Stella wybrała jeszcze specjalny futerał na nóż, który mogła mocować do pasa. 

Następnie sprzedawca otworzył drzwi do drugiej części sklepu, tej, z której przyszedł. 
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Przeszli tam razem. Nadal w sklepie nie było innych kupujących. Zamiast podliczyć 

jej zakupy, ten dziwny człowiek otworzył wielką starą księgę zapisaną jakimś 

dziwnym pismem. Coś w niej czytał, a po chwili zwrócił się do niej z głębokim 

ukłonem: 

– Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogłem gościć w moich progach tak wyjątkową 

osobę. 

Następnie zapakował Stelli wybrane chusty, kołowrotek, bębenek z futerałem i nóż. 

Gdy skończył, spojrzał na nią i powiedział: 

– Przez lata ojciec uczył mnie historii wielu wyjątkowych rzeczy, które mamy w tym 

sklepie. Słuchałem niesamowitych opowieści i nie wierzyłem, że kiedyś spotkam tu 

kogoś, kto przyjdzie po swoje rzeczy w następnym wcieleniu. Dopiero dzisiaj 

uwierzyłem w to, co mi mówił. 

Wybrałaś, księżniczko, tylko te rzeczy, które w poprzednim wcieleniu należały do 

ciebie. Nie chciałaś nic innego. Będę opowiadał o spotkaniu z tobą moim dzieciom  

i wnukom. Jestem naprawdę szczęśliwy, że właśnie ty przyszłaś do mojego sklepu. 

Stella nie bardzo rozumiała, co znaczą jego słowa. Niemniej nie miała już czasu na 

dyskusję i zapytała: 

– Ile płacę? 

– Nic. Nie mógłbym przyjąć od ciebie żadnych pieniędzy. Te wszystkie rzeczy – 

wskazał na zapakowaną torbę – należały do ciebie i nadal są twoją własnością. 

Sklep nie wyglądał na zbyt dochodowy, a właściciel na kogoś, kto może rozdawać 

towar za darmo. Nie chciała dyskutować na tematy religijne i powody, dla których 

uważa ją za kolejne wcielenie jakiejś tam księżniczki. 

– Ile masz dzieci? – zapytała. 

– Czworo – odpowiedział. 

– Masz żonę? 

– Tak. 
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Wyjęła z portfela pieniądze i powiedziała: 

– Przyjmuję te rzeczy, jako hojny dar od ciebie. Niestety, nie mam możliwości 

podarować twoim bliskim takich wspaniałych prezentów. Proszę, kup dla nich 

prezenty na święta w moim imieniu. 

Odliczyła po sto funtów na każdą osobę i położyła na blacie. Sprzedawca i właściciel 

sklepu w jednym zaprotestował. W tym momencie w Stelli obudził się uśpiony duch 

księżniczki. 

– Wiesz, że nie znoszę sprzeciwu? – zapytała. – Chyba nie chcesz, abym musiała 

użyć noża, by cię przekonać, że nie możesz odmówić przyjęcia mojego prezentu. 

Po tych słowach Stella wzięła swoją torbę z zakupami i wyszła na ulicę. Kątem oka 

widziała jeszcze, jak właściciel sklepu kłania się jej wyjątkowo nisko i z wielkim 

szacunkiem. Podeszła do pubu i odwróciła się. Ze zdziwieniem zobaczyła, że tam, 

gdzie przed chwilą był duży, mocno oświetlony sklep z nożami, jest teraz stara, 

zniszczona elewacja. W budynku straszą puste, zamknięte na głucho, ciemne okna 

nieczynnych od dawna małych sklepików. Drzwi, przez które wchodziła, były teraz 

zabite deskami, a przez brudne okna było widać puste zniszczone pomieszczenia. 

Przez chwilę stała zdumiona tym widokiem, gdy nagle odezwał się siedzący na 

murku stary pijak: 

– Widziała pani ten sklep? Ja jestem tu codziennie od ponad 10 lat i widziałem go 

dzisiaj po raz trzeci. Nikt mi nigdy nie wierzył, że go widziałem. 

– Jak go jeszcze kiedyś zobaczysz, to wejdź tam i coś kup – odpowiedziała mu Stella 

i weszła do pubu. 

Taksówkarz i Marietta nadal tam byli. Na jej widok zerwali się z miejsc. 

– Widzę, że zrobiłaś zakupy – powiedziała koleżanka. 

Po chwili siedzieli w taksówce i jechali do hotelu. Po drodze powiedziała przyjaciółce, 

że kupiła kilka drobnych pamiątek i że porozmawiają jutro, bo dzisiaj nie ma już siły. 

Marietta pojechała do swojej rodziny, mieszkającej niedaleko od hotelu. Umówiły się 

na telefon jutro rano. Po tej dziwnej przygodzie i zakupach była wykończona. Marek 

czekał już na nią w hotelu. Stella nie miała siły opowiadać o tym, co się wydarzyło. 
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Postanowiła zrelacjonować mu wszystko następnego dnia. Niestety, cały następny 

dzień byli zajęci. Marek kończył zbieranie dokumentów, Stella musiała spędzić 

z Mariettą całe przedpołudnie w Harrodsie. Bez jej pomocy koleżanka nie mogła 

zdecydować się na żadne zakupy. Potem okazało się, że sama musi dokupić kilka 

rzeczy. Tak, więc wieczorem znowu była zmęczona i zapomniała o historii z nożem. 

Skarb w zamku 
 

Dopiero na zamku Stella opowiedziała mężowi o tym dziwnym sklepie i sprzedawcy. 

Marek oczywiście śmiał się, że teraz to jej zdarzają się jakieś nieprawdopodobne 

historie. A potem zapytał: 

– Kochanie, możesz mi pokazać, jak rzucasz nożem? 

– Z miłą chęcią – odparła. 

Wzięła go za rękę i zaprowadziła do gabinetu Schroedera. 

– To jest chyba jedyne miejsce w zamku, gdzie można bezpiecznie rzucać nożem. 

Tu go schowałam – powiedziała, wyjmując swój cenny nóż z sejfu. 

Następnie rzuciła nożem w drewnianą kolumnę stojącą obok regału z książkami. 

Marek usłyszał cichy zgrzyt, jaki wydało ostrze noża, wbijając się głęboko w drewno. 

Był pewien, że ostrze dotknęło metalu. Kolumna była cała drewniana. Podskoczył do 

niej i wyciągnął nóż. 

– Rzuć jeszcze raz – poprosił. 

– Podoba ci się, jak rzucam? – zapytała zalotnie. 

– Tak, bardzo. Ale słyszałem coś dziwnego, gdy nóż wbijał się w tę kolumnę. 

Stella z radością rzuciła nożem prawie w to samo miejsce. Marek wyciągnął nóż 

i podważył kawałek drewna pomiędzy dwoma nacięciami. W szczelinie, która zrobiła 

się w tym miejscu, pojawił się metal. Szybko ją poszerzył i wtedy wypadła z niej złota 

moneta. Złapał ją w locie. Spojrzał na nią i powiedział: 

– Krugerrand. 
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Stella nigdy nie widziała takiej monety. 

– Pokaż, co to jest. Jakaś dziwna ta moneta. 

– Krugerrandy są bite w RPA z 22-karatowego złota. Ten tu zawiera dokładnie jedną 

uncję złota pierwszej próby. Są kupowane zazwyczaj jako lokata kapitału. No 

i jeszcze czasem przez numizmatyków. 

Po tych wyjaśnieniach Marek zaczął mocniej nacinać kolumnę i gdy okazało się, że 

wewnątrz jest więcej monet, poszedł po piłę. Zanim odpiłowali kolumnę od podstawy, 

a potem jeszcze raz w połowie wysokości, zajęło im to prawie godzinę, bo Marek nie 

chciał uszkodzić monet. W kolumnie był prawdziwy skarb. Jak Marek później 

sprawdził, w pokoju piętro wyżej była w podłodze pod ruchomą klepką parkietu rurka 

przechodząca przez sufit do kolumny. Ktoś wrzucał tam przed laty te monety jak do 

ukrytego sejfu. Sprawdzili w Internecie, że te monety były bite w RPA od 1976 roku. 

Prawdopodobnie chował je tam jeden z poprzednich właścicieli zamku. Schroeder 

zapewne nic o nich nie wiedział. Dwa tygodnie później przeprowadzili się do 

mniejszego domu, oddając ostatecznie zamek władzom. 

Luźne kartki 
 

Stelli i Markowi nowy, znacznie mniejszy dom bardzo się podobał. Zamek był dla 

nich zbyt duży i przytłaczający. Nie wyobrażali sobie mieszkania tam na stałe. Nawet 

liczna rodzina nie byłaby w stanie zapełnić większości pokoi. Na służbę i tabuny 

gości nie mieli ochoty ani możliwości finansowych. Co prawda, wiedzieli, że Stella 

może dostać pieniądze z funduszu, które ulokowała jej matka, ale oboje nie byli 

zwolennikami rozrzutnego stylu życia. Znacznie chętniej wydaliby te pieniądze na 

pomoc dla innych. 

W ich nowym domu od strony bramy wjazdowej był park, a po drugiej stronie za 

tarasem dość wysoka skarpa, na której znajdowały się liczne kamienie, różne krzewy 

i jakieś sterczące pręty. Te pręty były zapewne pozostałością po próbach zrobienia  

z tej strony szklarni lub miały stanowić rusztowania dla pnących się roślin. Było tam 

bardzo cicho i spokojnie. Za skarpą znajdował się kawałek ogródka, a dalej 

zaniedbany park ze starymi dużymi drzewami wyglądającymi w pierwszej chwili jak 
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początek lasu. Miejsce wydawało się wymarzone dla nich. Marek od razu urządził 

sobie pokój do pracy. Zgromadził tam wszystkie swoje książki, dokumenty i materiały 

potrzebne do pisania. Lubił tam siedzieć i w spokoju poprawiać swoje teksty. Stella 

śmiała się, że jest zbytnim perfekcjonistą i rozmyśla nad każdym przecinkiem. Jego 

praca praktycznie była już na ukończeniu, ale potrzebował teraz znaleźć wydawcę. 

Kilka wydawnictw, do których wysłał swoją książkę, nie odpowiedziało. Niektóre 

sugerowały, że tematyka jest zbyt ostra i nie chcą mieć kłopotów politycznych. Marek 

początkowo szukał dużego wydawnictwa, ale gdy okazało się, że będą problemy  

z szybkim wydaniem książki, zaczął rozglądać się za małym wydawnictwem lub 

drukarnią. 

Robiąc porządki w gabinecie Marka, Stella odkryła plik kartek. Od razu się domyśliła, 

że nie będą publikowane. Usiadła na kanapie i korzystając z faktu, że Marka nie było 

w domu, zaczęła czytać. 

Wyprawa zimą z Tybetu do Afganistanu była wyjątkowo trudną, ale z powodu 

nasilonych prześladowań jedyną możliwością ucieczki dla tych ludzi. Nikt z nich nie 

mógł czekać do wiosny. Marek prowadził ich od granicy z pomocą jeszcze jednego 

przewodnika. Wszyscy byli już bardzo zmęczeni. Obaj przewodnicy wiedzieli, że 

resztki jedzenia nie wystarczą na jakiekolwiek dodatkowe dni marszu. Musieli jak 

najszybciej dotrzeć do granicy. Nagle na przełęczy daleko przed nimi pojawiła się 

grupa żołnierzy. Na ich widok zaczęli strzelać. Co prawda, byli zbyt daleko, aby to 

strzelanie było skuteczne, ale chcieli ich zmusić do odwrotu. Drugi przewodnik z całą 

grupą powoli się cofał. Marek analizował szanse na zbliżenie się do przeciwnika. 

Przez chwilę stał w miejscu. Potem wyjął swój amulet z woreczka na szyi. Zawsze 

starał się nie prosić Wielkiego Mędrca o pomoc, ale tym razem nie miał wyboru. Po 

chwili na skale obok zobaczył jego postać jakby wyświetloną przez projektor. 

– Masz jedyną szansę, żeby ich pokonać, ale musisz ściągnąć do pomocy swojego 

przyjaciela. Potrzebujesz kogoś, kto zgodzi się tu przybyć jako duch i walczyć za 

ciebie. Ducha nie mogą zabić, ale i tak jest duże ryzyko transferu czyjejś duszy w to 

miejsce. To musi być ktoś, kto jest gotów oddać za ciebie życie i nie wystraszy się 

żołnierzy i ich karabinów. Nie może to być nikt, kto jest Tybetańczykiem, niestety – 

dodał na zakończenie. 
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Jedyną osobą, którą Marek mógłby prosić o pomoc w takiej sytuacji, był Robert, jego 

najlepszy przyjaciel od zawsze. Starzec kiwnął głową i zniknął. Marek czekał na 

mrozie. Wiał coraz silniejszy wiatr. Było dwadzieścia stopni poniżej zera 

i temperatura spadała z każdą chwilą. Zanosiło się na zamieć śnieżną, ale nic poza 

tym się nie działo. 

Warszawa – dom Roberta 
 

W niedzielę 15 grudnia 2002 roku Robert siedział sam w domu. Żona z córką 

pojechały w sobotę do kuzynki do Krakowa. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Przed 

furtką stał jakiś mały mężczyzna mocno opatulony w grubym płaszczu, jakby już 

nadeszły trzaskające mrozy. 

– Słucham, o co chodzi? – spytał Robert przez domofon. 

– Mam pilną wiadomość od Marka, ale muszę ją przekazać osobiście. 

Zdziwiony Robert wpuścił nieznajomego do domu. 

– Pan mnie nie zna. Mam na imię Tondup – zaczął przybysz. – Ja kiedyś tu byłem 

z obrazem. To ja obciąłem pana córce włosy. 

Robert od razu zrozumiał, że sprawa musi być bardzo ważna i pilna. Wpuścił 

mężczyznę do salonu i zapytał: 

– Coś do picia? 

– Nie, dziękuję. Nie mamy czasu na takie rzeczy. Marek potrzebuje pana pomocy 

tam, w Tybecie, natychmiast. 

– Nie rozumiem. 

– Dzieje się coś złego. Grozi mu śmierć. Może go uratować tylko najlepszy przyjaciel. 

To znaczy pana duch jest tam potrzebny. Na krótko, a potem wróci do pana ciała 

tutaj. 

– To jest chyba niemożliwe. 

– Ja wiem, że jest. Pomogę, aby pana duch tam się dostał i jak najszybciej wrócił. 
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– Co ja mam tam robić? 

– Pomóc przyjacielowi w walce. Ducha nie można zabić. Tylko pana niematerialna 

część może wystraszyć i zmusić do ucieczki uzbrojonych żołnierzy. 

– Co mam zrobić? – zapytał ponownie Robert. 

– Musi pan wejść do łóżka, aby nic się panu nie stało, jak dusza będzie poza ciałem. 

Ja będę pilnował ciała, dopóki duch nie wróci. 

Robert przeszedł z salonu do sypialni i spojrzał na obraz starca. Nieruchomy 

dotychczas obraz jakby ożył na chwilę – pokiwał głową na znak przyzwolenia. 

– Dobrze, zgadzam się. Co teraz? 

– Proszę się położyć i wypić ten płyn – Tondup wyciągnął z torby jakąś buteleczkę. 

Tybet, 15 grudnia 2002 
 

Nagle przed Markiem pojawił się Robert. Mimo iż wiedział, że to nie jest prawdziwy 

człowiek, chciał go uściskać. Po chwili obaj się roześmiali. 

– Co się dzieje? – zapytał Robert. 

– Mam za sobą ludzi i musimy przejść tą drogą do przełęczy i dalej aż do granicy. 

Żołnierze strzelają i nie mamy jak się tam przedostać. Trzeba ich przegonić z tej 

polany aż za tamtą skałę. Jeżeli przejdą tą wąską ścieżką na drugą stronę, będziemy 

uratowani. 

Robert momentalnie zmienił się w japońskiego żołnierza z czasów drugiej wojny 

światowej. Na dodatek na plecach pojawiły mu się skrzydła, a w rękach wielki 

karabin maszynowy. Marek trochę się zdziwił tym przebraniem, ale po chwili 

zrozumiał, że przyjaciel musi tak wyglądać, aby siać strach i przerażenie w umysłach 

przeciwników. Robert ruszył pieszo w stronę chińskich żołnierzy. Jego wielkie, 

ciężkie buty nie zapadały się w śniegu. Gdy żołnierze zaczęli do niego strzelać, on 

nadal szedł spokojnie. Kule przechodziły przez niego na wylot, a on szedł dalej. 

W pewnym momencie jego mundur był dziurawy w kilkunastu miejscach. Zatrzymał 

się na pagórku, tak aby wszyscy dobrze go widzieli. W promieniach zachodzącego 
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słońca skupił na sobie uwagę wszystkich żołnierzy. Zdjął czapkę, potem okulary 

i wyjął szczękę. Głowa zniknęła bez śladu. Następnie zdjął kurtkę i wszyscy 

zobaczyli, że pod kurtką niczego nie było. Teraz widzieli tylko buty i spodnie, a ponad 

nimi były tylko rękawiczki. Duch rozłożył podziurawioną kurtkę, następnie ją strzepnął 

i założył na siebie już bez dziur. Potem włożył szczękę, założył okulary, a na końcu 

hełm. W tym momencie pojawiły się dwa strumienie światła jak reflektory świecące 

z jego oczu. Podniósł karabin i uniósł się w powietrzu. Powoli przesuwał się  

w powietrzu nad chińskimi żołnierzami. Jego oczy świeciły coraz mocniej i smugi 

światła przesuwały się coraz bardziej w ich stronę. Po chwili zaczął strzelać 

pociskami, które zostawiały za sobą świetliste, czerwonokrwiste smugi, a w miejscu, 

gdzie padały, znikał śnieg. Nagle zaczął się śmiać straszliwym śmiechem, który do 

reszty wystraszył przeciwnika. Po chwili żołnierze zaczęli uciekać. Dowódca chciał 

ich zatrzymać, ale strach był silniejszy. Uciekali wzdłuż stromej ściany wąską 

ścieżką, a duch ze straszliwym hałasem i dzikim śmiechem ścigał ich i zbliżał się 

coraz bardziej. Marek wiedział, że duch Roberta nie może im zrobić krzywdy, ale gdy 

żołnierze minęli najwęższe miejsce na ścieżce, złapał za kamień i rzucił w czapę 

lodową wiszącą nad ścieżką. Po chwili rzucił jeszcze raz i nagle śnieg z góry, razem 

z lodem i kamieniami, zamienił się w małą lawinę. Ścieżka za żołnierzami została 

zasypana całkowicie ogromną ilością śniegu, lodu i kamieni. Robert wrócił do Marka 

i powiedział: 

– To wszystko, co mogłem dla ciebie zrobić. 

– Dzięki za pomoc. Tęsknię za wami. 

Robert zniknął. Marek przywołał swoją grupę. Teraz nie musieli się spieszyć. Zajęli 

chińską wartownię. Było ciepło i przytulnie. Chińczycy nawet gdyby mieli sprzęt, nie 

byliby w stanie przekopać się z powrotem przez noc. Nie mając sprzętu do pomocy, 

będą musieli jutro wrócić inną drogą. Noc na pewno spędzą w górach. Marek 

wiedział, że mogą teraz spokojnie najeść się, wykąpać i przespać w wartowni. 

Następnego dnia rano wyruszyli w dalszą drogę. Bez żadnych problemów, wyspani 

i najedzeni, dotarli do celu. 

Tymczasem dowódca oddziału szalał z wściekłości. Gdy zatrzymał uciekających 

żołnierzy, było już za późno na powrót – lawina zasypała przejście. Wprawdzie 

próbowali przekopać się z powrotem, ale okazało się to niemożliwe. Noc spędzili  
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w zbudowanych naprędce igloo. Następnego dnia przez kilka godzin musieli iść 

przez góry inną drogą, aby wrócić do swojej wartowni. Dotarli do niej pod wieczór 

wykończeni, głodni i przemarznięci, aby stwierdzić, że zniknęła większość ich 

zapasów jedzenia. Na pościg było już za późno. Na dodatek nie śmiał się przyznać 

przełożonym, że jego żołnierze uciekali przed duchem. 

Tymczasem w Warszawie Tondup siedział przy Robercie i modlił się o szczęśliwy 

powrót jego duszy do ciała. Regularnie sprawdzał, czy nic niepokojącego się nie 

dzieje. Palił kadzidełka i czekał, aż jego duch wróci z Tybetu. Wszystko skończyło się 

szczęśliwie. Gdy Robert spał spokojnie po wyczerpującej podróży jego duszy, 

Tondup powoli wyszedł z domu, cicho zamykając za sobą drzwi. 

 

Na tym skończyła się historia zapisana na luźnych kartkach. Potem, gdy Stella 

zapytała Marka, dlaczego nie wykorzystał jej w książce – odpowiedział, że historia 

jest tak nieprawdopodobna, że po namyśle nie zdecydował się na jej publikację. 
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Dorjee Passang 

Spotkanie w drukarni 
 

Pewnego dnia Marek dostał adres małej drukarni znajdującej się w północnej Anglii. 

Słyszał, że właściciel jest Tybetańczykiem, ale nic więcej o nim nie wiedział. 

Zadzwonił i umówił się na wizytę w drukarni w sobotę przed południem. Okazało się, 

że właściciel mieszka z rodziną na miejscu. Wybrał się więc razem ze Stellą na 

wycieczkę samochodem, aby na miejscu zobaczyć, czy mogą podjąć się druku jego 

książki. Gdy wjechali na podwórze i wysiedli z samochodu, z domu wyszedł 

gospodarz. Na widok Marka zaczął wołać żonę. Po chwili wybiegła z domu kobieta  

i na widok Marka zamarła. Potem oboje rzucili się do niego, chcąc go całować po 

rękach i klękać przed nim. Marek bronił się przed nimi dzielnie, nie pozwalając na 

żadne takie gesty. Po chwili w drzwiach pokazał się jeszcze chłopak wyglądający na 

około szesnaście lat. Wszyscy mieli łzy w oczach, witając Marka. Po dłuższej chwili 

Stella zrozumiała, że mówią o nim „Wybawca” i „Wielki Przewodnik”. Potem  

z honorami zostali wprowadzeni do środka. Gospodyni z wrażenia wszystko leciało  

z rąk. Dopiero, gdy usiedli przy herbacie, zaczęli w miarę składnie opowiadać Stelli, 

jak przed ośmioma laty wędrowali z Tybetu do Nepalu razem z grupą innych 

rodaków, uciekając przed prześladowaniami. 

Gospodarz nazywał się Dorjee Passang i za sprzeciwianie się niszczeniu klasztoru 

buddyjskiego w jego miejscowości groziła mu kara śmierci, a jego rodzinie obóz 

pracy. Marek był ich przewodnikiem. Dziesięć dni zimą wędrowali przez 
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niezamieszkałe rejony Tybetu w kierunku granicy z Nepalem. Gdy opadli zupełnie 

z sił, Marek przez wiele kilometrów niósł ich syna na rękach. Uważali, że tylko dzięki 

jego pomocy udało im się przejść przez granicę do Nepalu. Po tej bardzo trudnej 

i wyczerpującej podróży byli tak zmęczeni, że nawet nie zdążyli podziękować 

Markowi za pomoc. Gdy dotarli do celu, ich przewodnik zniknął. Potem w dalszej 

podróży pomagali im już inni ludzie. Od kilku lat mieszkają i pracują tutaj, ale zawsze 

chcieli się odwdzięczyć człowiekowi, dzięki któremu mogli wyrwać się z rąk 

Chińczyków. Już w Anglii urodziła się ich córka Dechen Tsomo. Od kilku lat 

prowadzą małą drukarnię i stopniowo zwiększają zatrudnienie oraz dokupują 

maszyny drukarskie. 

Dorjee stwierdził, że przygotowania do druku nie będą trwały długo. Niestety, 

drukarnia była za mała na tak duże zamówienie i będzie musiał zatrudnić dodatkowo 

co najmniej dwie osoby. Marek spodziewał się, że szef wywiadu chińskiego, który 

przyjechał niedawno z Chin na miejsce Wu Wang Ho, będzie chciał im utrudniać 

pracę. Po nowym człowieku nieznającym realiów brytyjskich można spodziewać się 

więcej metod stosowanych raczej w Azji niż w Europie. Największym zagrożeniem 

mógłby być atak na drukarnię. Dlatego też Marek z Dorjee Passangiem ustalili, że 

przygotują drukarnię do obrony na wypadek bezpośredniej napaści. 

Drukarnia oraz dom i zabudowania gospodarcze stały na uboczu. Teren wokół był 

lekko pagórkowaty i porośnięty rzadkim laskiem oraz krzakami. Ponieważ drukarnię 

wybudowano na ruinach starej fabryki bawełny, miała zejście do pozostałych po niej 

piwnic. Marek razem z synem Dorjee Passanga imieniem Bhu Karchung przygotował 

plan zagospodarowania piwnic. Wykorzystali stare schody i kilka pomieszczeń 

przygotowali do składowania książek. Z ostatniego pomieszczenia przebili ścianę 

i przekopali tunel pod ziemią do stodoły sąsiada. Wyjście było dobrze zamaskowane. 

Tunel obudowali deskami i przygotowali tak, aby w razie ataku można było szybko 

ewakuować tą drogą wszystkich pracowników. 

W drukarni codziennie, poza normalną pracą, dodatkowo drukowano książkę Marka 

i pakowano w kartony, które ustawiano w piwnicy. Pewnego dnia Bhu Karchung 

znalazł w jednym kartonie coś dziwnego. Ekspert przysłany przez Williama stwierdził, 

że jest to zapalnik z niewielką ilością materiału łatwopalnego i mechanizmem 

pozwalającym odpalić go na odległość. Marek z Williamem przyjechali wieczorem, 
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gdy już drukarnia nie pracowała, aby zobaczyć to znalezisko. Sprawa była oczywista 

– ktoś z drukarni był w zmowie z Chińczykami. Po naradzie ustalili, że będą nadal 

pracować tak, jak poprzednio, ale książki będą systematycznie wywożone, gdy nie 

będzie pracowników w drukarni. W piwnicy miały stać kartony tylko w dwóch 

rzędach. Nowo drukowane książki miały być pakowane i ustawiane zawsze z przodu, 

a od tyłu wywożone kartony, oprócz tych z montowanymi w nich urządzeniami 

zapalającymi. Książki były na razie rozsyłane tylko do Tybetańczyków, którzy 

rozprowadzali je powoli wśród znajomych. Większa ilość książek była potrzebna 

dopiero na uroczystą promocję, gdy książka miała się pojawić równocześnie we 

wszystkich księgarniach. Aby to było możliwe, Marek umówił się z przyjaciółmi, by 

drukowali książkę w wielu innych małych drukarniach. Ta natomiast miała skupić na 

sobie całą uwagę wywiadu chińskiego. Takie działanie było konieczne, gdyż żadne 

duże wydawnictwo nie chciało mieć kłopotów z chińskimi agentami. 

Atak na drukarnię 
 

Agenci donosili do ambasady, że coraz więcej egzemplarzy książki pojawia się 

wśród Tybetańczyków i ich znajomych. Jednocześnie ich człowiek z drukarni 

sygnalizował, że w magazynie jest już bardzo dużo książek. Księgarnie informowały, 

że wkrótce dzieło Marka będzie dostępne na rynku. Nowy szef chińskiej siatki  

w Wielkiej Brytanii Guang Wong jak najszybciej chciał się wykazać jakimś sukcesem. 

Obawiał się, że już niedługo będzie za późno, aby powstrzymać tysiące księgarń 

przed włączeniem tej książki do ich oferty. Dlatego też podjął decyzję o ataku na 

drukarnię. Chińczycy sądzili, że szybko i łatwo poradzą sobie z jej pracownikami. 

Potem będą mogli spalić drukarnię razem z magazynem pełnym książek. 

Opanowanie drukarni wydawało im się dość łatwym zadaniem. Nie spodziewali się 

tam Marka ani drużyny Williama. Dzięki bliskim kontaktom między Markiem  

i Williamem cała jego grupa była zaangażowana w operację obrony drukarni. 

Oczywiście, ich celem było ujęcie na gorącym uczynku jak największej liczby 

chińskich agentów. Bardzo chętnie przygotowali wszelkie zabezpieczenia wokół 

budynków. W biurze i domu Dorjee Passanga był podgląd z wielu kamer 

rozmieszczonych dookoła zabudowań. W kilku miejscach umocowano specjalne 

karabinki strzelające środkami usypiającymi do ruszających się celów. Ponieważ 
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William i jego grupa oficjalnie nie mogli tam działać, część ludzi wzięła urlop,  

a pozostali mieli szkolenie w bazie odległej o trzydzieści mil. Dla pewności, że nikt im 

nie przeszkodzi dotrzeć na miejsce, gdy będzie taka potrzeba, zgłosili awarię 

śmigłowca, który musiał pozostać na lotnisku w miejscu ich szkolenia. Fikcyjna 

awaria była konieczna. Nikt nie mógł zażądać jego udziału 

w innej operacji. Powoli zbliżał się czas akcji. 

Chińczycy ściągnęli wszystkich agentów, którzy akurat nie wykonywali żadnych 

pilnych zadań. Dodatkowo o pomoc poprosili chińską mafię i łącznie zebrali 

trzydzieści osób. Wszyscy byli uzbrojeni w pistolety i noże. Część z nich miała przy 

sobie paralizatory i granaty. Poza tym przywieźli ze sobą dynamit, jakby trzeba było 

coś wysadzić. Spodziewali się szybkiej i bezproblemowej akcji. Liczyli na element 

zaskoczenia. Ich człowiek z drukarni twierdził, że nikt nie spodziewa się ataku. 

Pracują codziennie tak samo i nie ma żadnych oznak niepokoju ani obecności 

obcych ludzi. 

Napastnicy przyjechali sześcioma samochodami z trzech stron. Dzięki temu 

zablokowali wszystkie lokalne drogi. Kiedy zaczęli się zbliżać do zabudowań, żona 

właściciela zobaczyła na monitorze w domu skradających się napastników. Szybko 

poinformowała wszystkich w drukarni o tym, co się dzieje na zewnątrz. Zanim 

Chińczycy dotarli do budynków, wszystkie drzwi zostały zamknięte i dodatkowo 

podparte grubymi drewnianymi belkami. Jednocześnie informację o ataku otrzymali 

Marek i William. Jego grupa natychmiast pospieszyła na ratunek. Dodatkowo dwa 

oddziały policji zablokowały drogi dojazdowe, aby nikt z napastników nie mógł uciec  

z pułapki. Żona właściciela i jego syn przeszli do drukarni. Razem z pracownikami 

zeszli do tunelu. Po kilku minutach byli bezpieczni poza terenem drukarni. Chińczycy 

wiedzieli, że w środku jest około dwunastu osób – normalnie pracowało tam razem 

z właścicielem dziesięć osób. Poza tym w domu zazwyczaj była żona właściciela  

i jego syn. Zamocowane na dachu oraz w niektórych oknach i na drzewach karabinki 

z czujnikami ruchu strzelały usypiającymi pociskami, w związku z czym wielu 

napastników nie dotarło do zabudowań. Niestety ich skuteczność nie była zbyt duża. 

Gdy napastnicy dotarli do drukarni, było ich tylko czternastu. Mieli problemy 

z wyłamaniem drzwi, zamkniętych od środka na dwa metalowe sztaby i dodatkowo 

podparte grubą belką. W rezultacie musieli wysadzić je dynamitem. 
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Kiedy wreszcie weszli do środka, nie było tam nikogo. Szef grupy Guang Wong 

zajrzał do magazynu i zobaczył rząd kartonów od ściany do ściany sięgający do 

sufitu. Wyciągnął nadajnik i z uśmiechem na twarzy uruchomił zapalniki ukryte 

w kartonach. Buchnął ogień i po chwili zgasł. Tak samo szybko zgasł uśmiech na 

jego twarzy, w magazynie bowiem były praktycznie dwa rzędy kartonów, a za nim 

puste pomieszczenie. Zdziwiony nakazał szukać osób pracujących w drukarni. Nie 

znaleźli nikogo. Po dłuższych poszukiwaniach napastnicy natrafili na tunel 

wychodzący poza obszar zabudowań. Niestety, na tym ich sukcesy się skończyły. 

Policja i agenci z grupy Williama byli już na miejscu. Najpierw otoczyli cały teren. 

Potem upewnili się, że wszyscy z drukarni są bezpieczni na zewnątrz. Następnie 

wszyscy uśpieni lub zamroczeni napastnicy zostali skuci i zapakowani do 

samochodów. Ci, którzy znajdowali się wewnątrz drukarni, nie mieli żadnych szans 

na ucieczkę. Kilku próbowało wydostać się na zewnątrz przez tunel, którym 

wcześniej opuścili drukarnię obrońcy. Czekała tam jednak na nich policja, a także 

pracownicy Dorjee Passanga. Zatrzymano wszystkich napastników oraz pojazdy, 

którymi dotarli na miejsce akcji. Chińczycy w drukarni nie próbowali walczyć. Po 

krótkich negocjacjach poddali się, nie robiąc dodatkowych problemów. 

W następny piątek rozpoczęła się sprzedaż książki w całym kraju. Dzięki drukowaniu 

jej w wielu małych drukarniach można było zebrać odpowiednią ich ilość do 

rozpoczęcia regularnej sprzedaży. Był to najlepszy prezent z możliwych dla Marka 

i jego przyjaciół. Również dla Williama i jego ludzi był to dzień triumfu. Rozbili siatkę 

chińskich agentów. Wszystkich uczestniczących w ataku na drukarnię aresztowano 

i oskarżono o bandycki napad. Teraz byli w więzieniu, a ich los zależał już tylko od 

sądu. Poza ich szefem, mającym status dyplomaty, pozostali mogli spodziewać się 

wyroków i skazania na więzienie. Sam Guang Wong czekał już tylko na deportację, 

którą ambasador starał się ze wszystkich sił ukryć przed publicznym ujawnieniem. 
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Ostatnia walka 

Sielskie życie na wsi 
 

Marek ze Stellą wreszcie mieli spokój i czas tylko dla siebie. Dużo czasu. Książka 

była już napisana i znajdowała się w księgarniach. Marek nie miał innych zajęć poza 

domem i starał się nigdzie nie wyjeżdżać. Na razie nie zapraszali nikogo do swojej 

nowej siedziby. Wszelkie spotkania Marek organizował w Edynburgu, aby jak 

najmniej osób wiedziało, gdzie mieszkają. Trochę się obawiał zemsty Chińczyków, 

mimo iż siatka agentów została mocno uszczuplona po ostatnich porażkach. Stella 

po odwiedzinach w siedzibie funduszu, który dysponował pieniędzmi jej mamy, 

otrzymała dużą sumę na urządzenie domu i podpisała umowę na systematyczne 

przelewy pokrywające z nadwyżką ich potrzeby. Zarówno ona, jak i Marek nie byli 

przyzwyczajeni do wystawnego życia i nie oczekiwali, że kiedykolwiek będą mogli 

żyć w luksusie. Ustalone z funduszem zasady gwarantowały dostatnie życie oraz 

pełne zabezpieczenie na przyszłość zarówno dla nich, jak i ich dzieci. Ponieważ 

pieniądze z inwestycji były znacznie większe, niż mogła przewidzieć ich mama, poza 

podwyższonymi wypłatami mogli otrzymywać dodatkowe sumy na zakup drugiego 

domu czy jachtu. 

W tej chwili nie mieli żadnych zmartwień. Marek, mając zabezpieczenie finansowe na 

przyszłość, zrezygnował z dochodów, jakie uzyskałby ze sprzedaży książki. Te 

pieniądze mógł przeznaczyć dla tych, którym były one bardziej potrzebne. Powoli 

urządzali dom i porządkowali ogród. 
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Tymczasem nadciągało nowe niebezpieczeństwo. 

Lee zwany Wściekłym Psem 
 

William zadzwonił do Marka z wiadomością, że zawodowy morderca poszukiwany od 

dawna listami gończymi na całym świecie, Lee Hung Ming, prawdopodobnie jest już 

w Zjednoczonym Królestwie. Z informacji dostarczanych przez wywiad wynika, że 

otrzymał zlecenie zabicia Marka jako autora właśnie publikowanej książki. Ponieważ 

ich współpraca była bardzo owocna i dzięki niej William zyskał duże uznanie w pracy 

oraz awans, chciałby się teraz odwdzięczyć Markowi. Nie mieli dokładnych namiarów 

na grupę, która wybiera się do Szkocji. Wiedzieli tylko, że nowy szef wywiadu 

chińskiego nie chciał bezpośrednio mieszać w tę akcję swoich ludzi. Po poważnych 

kłopotach swoich dwóch poprzedników wolał udawać, że nic nie wie na ten temat. 

Lee, zwany Wściekłym Psem, a przez wrogów Parszywym Psem, mordował 

w bezwzględny sposób każdego, za kogo dostawał odpowiednią sumę pieniędzy. 

Nie miał żadnych zasad i nie uznawał żadnych wyjątków. Był osobnikiem pełnym 

nienawiści do wszystkich i nawet jego zleceniodawcy często między sobą nazywali 

go Parszywym Psem. 

Czerwiec w tym roku był wyjątkowo ciepły i słoneczny. Marek wiedział, że lada dzień 

w jego domu pojawi się najbardziej niebezpieczny z zawodowych morderców. 

Chińczycy musieli być mocno wściekli, jeżeli zdecydowali się na jego zatrudnienie. 

Z tego, co wiedział, Parszywy Pies miał bardzo wysokie stawki za swoją robotę. Na 

dodatek nie lubił opuszczać Azji. Jego przyjazd do Szkocji musiał dodatkowo dużo 

kosztować zleceniodawców. Święty Mędrzec uprzedził Marka, że w piątek może się 

spodziewać nieproszonego gościa. To, że Parszywy Pies wiedział, gdzie szukać 

Marka, było zasługą chińskiego wywiadu. 

William z kilkoma ludźmi przyjechał trzy dni wcześniej, aby zapewnić Markowi 

ochronę i wsparcie. Dokładnie zbadali cały teren oraz ustalili możliwe warianty ataku  

i obrony. Marek nie był zachwycony ich pomysłami: 

– Ta walka będzie tylko między mną a Parszywym Psem. 
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– Nie wierzę w to – odpowiedział mu na to William. – Mamy wiadomości, że on 

zawsze oszukuje, więc nie licz na uczciwą walkę. Spodziewamy się, że przyjadą 

z nim snajperzy. Gdy będziesz walczył, oni będą chcieli cię zastrzelić. 

– W porządku – zgodził się Marek – opracujemy wspólnie plan, tak aby 

zminimalizować ryzyko, ale sama walka musi być uczciwa. 

Ludzie Williama namierzyli samochód z Parszywym Psem i jego pomocnikami, zanim 

tamci zdążyli dotrzeć do Szkocji. Niestety, nie mogli im w tym momencie nic zrobić. 

Czterech podróżnych jechało przepisowo dużym vanem autostradą na północ. Nie 

było żadnego pretekstu do ich zatrzymania. Na dodatek, prawdopodobnie mieli broń 

i strzelanina na autostradzie mogłaby kosztować życie wielu ludzi. Gdy w piątek po 

południu niedaleko od domu Marka i Stelli zatrzymał się samochód z płatnymi 

zabójcami, cała grupa Williama czekała gotowa do akcji. Parszywy Pies i dwóch ludzi 

z pakunkami świadczącymi, że w środku mają karabiny, wysiedli z samochodu. Gdy 

ta trójka zniknęła w zagajniku, aby niezauważona przejść na tyły domu, gdzie 

mieszkał Marek, policjant Ben Giggs, ojciec Williama, wkroczył do akcji jako 

pierwszy. Przez kilka dni ćwiczył tę sytuację wspólnie ze strzelcami wyborowymi. 

– Pan źle zaparkował – powiedział, podchodząc do czwartego członka zespołu 

Parszywego Psa, który był kierowcą. – Proszę o dokumenty. 

Ten, zamiast dokumentów, wyciągnął pistolet z kieszeni. Nie wiedział, że jest na 

muszkach dwóch strzelców wyborowych. Nie zdążył nawet podnieść pistoletu 

powyżej pasa ani go odbezpieczyć, gdyż otrzymał dwie kule. Jedną w głowę, a drugą 

prosto w serce. Ben, który wiedział, co się stanie, nawet nie mrugnął okiem. Zanim 

ktokolwiek na ulicy zdążył się zorientować, co to za hałas, wspólnie z drugim 

człowiekiem z grupy syna włożyli ciało bandyty do samochodu i odjechali. 

Tymczasem Parszywy Pies razem z dwoma strzelcami wyborowymi byli już w starym 

parku na tyłach domu. Obaj snajperzy weszli na drzewa, tak aby móc strzelać do 

Marka, kiedy pojawi się na tarasie. Przygotowali broń i czekali na dalszy rozwój 

wydarzeń. Parszywy Pies miał wyciągnąć ofiarę na zewnątrz domu. 

William siedział na dachu, a jego czterech strzelców czekało na sygnał. Byli tak 

rozlokowani, że mieli doskonałe warunki do zlikwidowania obu zabójców. Ich 

zadaniem było zabić obu siedzących na drzewach snajperów za pierwszym strzałem. 
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Dla bezpieczeństwa do każdego miało strzelać jednocześnie dwóch ludzi. 

Tymczasem William przez telefon informował Marka o wszystkim, co się dzieje na 

zewnątrz. Gdy Parszywy Pies wskoczył na taras, Marek stanął w drzwiach. W tym 

miejscu nie był jeszcze widoczny dla obu snajperów. 

– Jestem Lee Hung Ming zwany Wściekłym Psem. Pewnie słyszałeś o mnie  

– powiedział z przechwałką w głosie. – Przyszedłem cię zabić. 

Marek spojrzał na niego i się uśmiechnął. 

– Chyba się pomyliłeś – odpowiedział. 

W tym momencie huk karabinów przerwał ciszę. Nawet wprawne ucho nie 

uchwyciłoby tego, że czterech strzelców wyborowych na sygnał dany przez Williama 

równocześnie strzeliło do obu mężczyzn siedzących na drzewach. Każdy z nich 

dostał dwie kule i po chwili było słychać, jak ich ciała spadają na ziemię. Zaraz też 

wyznaczone wcześniej osoby sprawdziły, czy na pewno obaj nie żyją, i zabrały ich 

ciała. 

– To byli twoi kumple – stwierdził oczywisty fakt Marek. – Teraz jesteś sam. Coś 

kiepsko z twoim wychowaniem. Jak chcesz walczyć z Wielkim Wojownikiem, to 

musisz mnie poprosić o zgodę. 

– Bzdura! Nie jesteś żadnym wojownikiem, co najwyżej oszustem. Nie możesz być 

Wielkim Wojownikiem, nie masz do tego prawa. 

W tym momencie zadzwonił telefon. Marek wyjął go z kieszeni i włączył na głośne 

mówienie, tak aby przeciwnik słyszał wiadomość. 

– Trzech już załatwiliśmy – to mówił William. – Mamy zastrzelić tego na tarasie? 

– Nie, dzięki – odpowiedział Marek. – Tego sam zabiję z rozkoszą. 

Po tym dodał, zwracając się do gościa: 

– Posłuchaj mnie uważnie, Parszywy Psie. 

– Nie mów tak do mnie! – wrzasnął Chińczyk. 

– Posłuchaj, co jest napisane w Księdze Przeznaczenia – kontynuował Marek. 
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Następnie wykonał ruch, jakby zdejmował książkę z półki i ją otwierał. Po czym 

zaczął mówić tak, jak czyta się opowieści dzieciom. 

– W tym dniu Parszywy Pies, zwany także Wrednym Psem, przybył, zaślepiony 

żądzą pieniędzy, do domu Wielkiego Wojownika, aby go zabić. Nie wiedział, że 

jeszcze przed zachodem słońca zostanie Zdechłym Psem i takie imię będzie miał już 

na wieki. 

Marek specjalnie chciał zdenerwować przeciwnika. Wiedział, że Parszywy Pies łatwo 

się denerwuje. Tak też się stało – Chińczyk rzucił się wściekły, bez zastanowienia, 

z mieczem na Marka. O dziwo, Wielki Wojownik wykonał tylko kilka uników i jakby od 

niechcenia kilka zasłon. Gdy Parszywy Pies znalazł się po drugiej stronie tarasu i się 

obrócił, zobaczył, że Marek trzyma w ręku jego paralizator, który miał zamiar użyć 

w późniejszym etapie walki. Często go używał, gdy przeciwnik był blisko lub był już 

zmęczony walką i nie mógł szybko odskoczyć. Marek miękkim ruchem wrzucił 

paralizator na dach. Chińczyk, rozzłoszczony tym, że stracił jedną ze swoich broni, 

zaatakował ponownie. Tak jak poprzednio, Marek uchylił się przy ataku i zamiast 

odpowiedzieć, tylko odskoczył. Parszywy Pies zdziwiony tym stanął gotowy do 

następnego ataku. Wtedy zobaczył na posadzce tarasu rozsypany proszek, który 

miał w specjalnym woreczku przy pasie. Używał go, gdy musiał walczyć wręcz. 

Służył on do oślepiania przeciwnika. Spojrzał na swój pas i zobaczył, że woreczek 

jest rozcięty i zupełnie pusty. Odruchowo sięgnął do boku tam, gdzie miał dwie tykwy 

ze specjalnymi płynami – jedna była do oślepiania przeciwnika, a druga do robienia 

zasłony dymnej. Gdy musiał uciekać, wylanie płynu z obu tykw dawało gęsty żrący 

dym obezwładniający przeciwnika i ograniczający widoczność tak, że mógł spokojnie 

zniknąć z pola walki. Kilka razy potrafił oślepić przeciwnika żrącym płynem, dzięki 

czemu mógł wygrać walkę. Teraz nie miał ich przy boku. Pozostały tylko przecięte 

sznurki, na których wisiały tykwy. Tymczasem Marek spokojnie schylił się i podniósł 

obie tykwy. Jednym ruchem wrzucił je na dach, tam, gdzie poprzednio wylądował 

paralizator. Parszywy Pies ponownie zaatakował z furią. Tym razem wymiana ciosów 

trwała znacznie dłużej. W pewnej chwili po szaleńczym ataku Chińczyka Marek 

znalazł się prawie z tyłu przeciwnika i ten, ratując się przed ciosem w plecy, wykonał 

fikołka do przodu. A gdy się odwrócił, zobaczył, że Marek stoi uśmiechnięty i trzyma 

w ręku jego nóż, który miał specjalnie przymocowany na plecach. Tak samo jak 

z poprzednio zdobytą bronią – wrzucił go na dach. 
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– No, to teraz możemy walczyć uczciwie – powiedział Marek. – Słońce zaraz zajdzie, 

a ty musisz umrzeć jeszcze przed zachodem. 

Parszywy Pies poczuł lęk. Wszystkie jego sztuczki na nic się nie zdały. Zaatakował 

ponownie, czując, że może to być jego ostatni atak. Nagle miecz z jego ręki wyrwała 

jakaś niewidzialna siła. Wyleciał wysoko w powietrze i spadł do ogrodu. Stał teraz 

bez jakiejkolwiek broni przed uzbrojonym przeciwnikiem. Widział wielokrotnie takie 

sztuczki, ale tylko z początkującymi szermierzami. Nie rozumiał, jakim cudem 

przeciwnik wytrącił mu broń z ręki. Był pewien, że to już koniec. Nagle zobaczył coś 

dziwnego. Marek podszedł do ściany i zawiesił swój miecz na wielkim haku. 

– Idiota – pomyślał – idiota. Niepotrzebnie daje mi szansę. 

Sam nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Nazywali go Parszywym Psem i może mieli 

rację, ale lepiej być parszywym niż głupim i martwym. Nigdy nie walczył uczciwie 

i dzięki temu wiele walk wygrał z takimi durniami, co przestrzegali jakichś zasad. 

Teraz miał jasny i prosty plan: zdobyć miecz przeciwnika i zabić go. Zaatakował 

Marka, ale tak, aby przedostać się na drugą stronę tarasu, tam, gdzie był miecz na 

haku. Plan powiódł się i w tym momencie, gdy był bliżej miecza, rzucił się w jego 

stronę. Był tuż, tuż. Miecz wisiał spokojnie na haku, jakby czekając na niego. 

Wyciągnął rękę po upragnioną broń. Był już pewien, że zaraz wygra ten pojedynek  

i zabije przeciwnika, gdy nagle poczuł i zobaczył między mieczem a swoją ręką łuk 

elektryczny. Przez chwilę nie mógł się poruszyć. W ostatniej chwili resztką sił 

szarpnął się do tyłu. Łuk zniknął i prąd przestał płynąć przez jego ciało. Nie wiedział, 

że była to zasadzka specjalnie przygotowana przez Williama i Marka. Gdy Marek 

powiesił miecz na haku, William włączył prąd w instalacji połączonej z hakiem. Prąd 

niestety nie zabił Chińczyka, ale wywarł na nim piorunujące wrażenie. 

– Bogowie nie życzą sobie, abyś walczył nieuczciwie i wygrał tę walkę – powiedział 

Marek. 

Potem pokazał ręką na słońce i powiedział: 

– Już zachodzi i twój czas mija. Nie zostało ci więcej niż dwie minuty. W moim kraju 

mamy taki zwyczaj, że pytamy skazańców przed śmiercią o ostatnie życzenie. Masz 

jakieś? 
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Parszywy Pies zrozumiał, że nie wygra tej walki. Jedyne, co mu przyszło na myśl  

w tej chwili, to ucieczka. Nie chciał umierać. Miał dużo pieniędzy zgromadzonych 

przez lata za zabijanie ludzi. Myślał, że po tym zleceniu zostanie już bardzo bogatym 

człowiekiem i będzie mógł sobie spokojnie żyć w luksusie gdzieś w ciepłych krajach. 

Teraz wszystkie jego plany były zagrożone. Śmierć zaglądała mu w oczy. Musiał 

stąd jak najszybciej uciec. Przeciwnik stał tyłem do ogrodu i gdyby teraz udał, że 

atakuje i w ostatniej chwili się uchylił, a potem przeskoczył barierkę, to na pewno by 

uciekł. Był pewien, że nawet jakby w ogrodzie byli jacyś żołnierze, to i tak żaden nie 

dałby rady go zatrzymać. 

– Jedyne życzenie, jakie mam, to cię zabić! – krzyknął i rzucił się do ataku. 

Marek czuł, co planuje przeciwnik. Nie na darmo był Wielkim Wojownikiem. Walcząc, 

zawsze wiedział, co planuje stojący przed nim nieprzyjaciel, tak jakby czytał jego 

myśli. Nie usunął się na bok, mimo iż Chińczyk biegł dość szybko na niego, tylko 

zadał mu silny cios w splot słoneczny, wyrzucając go w górę. Parszywy Pies dzięki 

rozpędowi, jaki miał, przeleciał nad Markiem i mimo bólu, z zadowoleniem stwierdził, 

że spadnie do ogrodu. Tymczasem Stella, która uwolniła się spod opieki ludzi 

Williama, stała na sąsiednim balkonie z nożem w ręku. Gdy zobaczyła, że napastnik 

leci do ogrodu, dziwnie się obracając w powietrzu, bez zastanowienia zrobiła krok do 

przodu i z całej siły rzuciła nożem. Co prawda, miała utrudnione zadanie, bo po jej 

stronie Chińczyk miał głowę, ale trafiła go w ramię. Nóż wszedł aż po rękojeść 

w okolicy splotu barkowego. 

Parszywy Pies był przez chwilę oszołomiony takim silnym ciosem. Wiedział, że zanim 

spadnie, to się otrząśnie po tym uderzeniu. Najważniejsze, że jeszcze żył. Za chwilę 

będzie ciemno i łatwiej będzie mu uciec. W tym momencie, gdy wydawało się, że 

sprawy zaczynają iść w dobrym kierunku, poczuł silny ból w lewym barku. Jego lewa 

ręka zaczęła drętwieć, mocno rwać i nie mógł nią poruszyć. Spojrzał w tę stronę 

i zobaczył rękojeść noża wystającą z barku. Sięgnął prawą ręką, aby go wyciągnąć 

i gdy już wyrwał nóż, było za późno, aby się obrócić i wylądować na nogach. Upadek 

na plecy też nie byłby zły, chociaż nie widział, gdzie spada. Miał nadzieję, że zaraz 

wyląduje na płaskiej ziemi i ucieknie bez problemów z tego ogrodu. W tym momencie 

poczuł nieprawdopodobnie silny, przeszywający ból w klatce piersiowej 

i równocześnie uderzenie plecami o ziemię. Spojrzał na swoje piersi i zobaczył 
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sterczący obok mostka zakrwawiony metalowy pręt. Wystawał z jego klatki na ponad 

pół metra. Spróbował go złamać prawą ręką, ale nie był w stanie tego zrobić. Lewa 

ręka nadal była bezwładna. Nie mogąc go złamać, chciał się podnieść, aby się 

uwolnić. Niestety, pręt był za długi. Czuł, że z każdą sekundą siły go opuszczają 

coraz bardziej. W tym momencie zaszło słońce i nagle nastała niesamowita cisza. 

Zobaczył jeszcze nad sobą postać w czarnych szatach i czarnym kapturze bez 

twarzy. Potem nastała ciemność. 

Marek widział, jak Parszywy Pies spadł na wystający z ziemi pręt. Nie musiał już 

schodzić na dół. Jako lekarz był pewien, że nic i nikt już mu nie może pomóc. Pręt 

przeszedł przez aortę i śmierć była sprawą kilku sekund. Wewnętrzny krwotok  

w takiej sytuacji zawsze jest śmiertelny. Gdy Marek zobaczył, że Stella po rzucie 

nożem nadal stoi w tym samym miejscu, wbiegł do domu i przez pokój wyszedł na 

balkon, gdzie stała. Przytulił ją i powiedział: 

– Dziękuję za pomoc. 

Najwyższa kara 
 

Marek, tuląc Stellę, spojrzał w dół, gdzie przed chwilą spadł Parszywy Pies. Zobaczył 

tam, mimo szybko zapadających ciemności, postać całą ubraną na czarno, 

z kapturem na głowie. Szybko wyciągnął telefon i zadzwonił do Williama. 

– Natychmiast wycofaj wszystkich ludzi z domu i ogrodu. Nikt nie może tam zostać. 

– Co się stało? – zapytał William. 

– Później ci wyjaśnię – odpowiedział Marek. 

Nagle zapanowała straszliwa cisza. Zamilkły wszystkie zwierzęta. Ta cisza była jakaś 

dziwna i przerażająca, ciemność zaś wyjątkowo straszna. Tym, którzy tam byli, 

wydawało się, że nie może już być ciszej i ciemniej. Tak jakby wiatr bał się wiać, 

a rośliny rosnąć. Marek patrzył w ciemność, mimo iż nic nie było widać, i nagle ujrzał, 

jak postać w kapturze łapie za głowę Parszywego Psa, następnie wyciąga spod 

płaszcza miecz. Marek spojrzał, jakby wiedziony intuicją, na taras, gdzie przed chwilą 

wisiał na haku jego miecz, i zobaczył puste miejsce. Od razu zrozumiał, kto jest pod 
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tym kapturem. Spojrzał ponownie w dół, gdzie leżało ciało Parszywego Psa, i w tym 

momencie zobaczył tylko rękę rozsypującą jakiś świetlisty proszek nad ciałem. Druga 

ręka trzymała głowę już odciętą od ciała. Po chwili zobaczył, jak ta postać wyjmuje 

spod płaszcza włócznię, nadziewa na nią głowę i spokojnie wolnym krokiem idzie 

w głąb parku. Wtedy usłyszał słowa dziwnej pieśni, śpiewanej cichym głębokim 

głosem, i czuł, że wszystkie żywe istoty, które ją słyszą, drżą ze strachu. Stella stała 

przytulona do Marka i nie widziała tego, co się działo w ogrodzie. Drżała na całym 

ciele. Marek przytulił ją mocniej i powiedział: 

– Już po wszystkim. Wygraliśmy. Także dzięki twojej pomocy. 

Po chwili przyszedł do nich William. 

– Co to było? – zapytał dziwnym szeptem. 

– Kara – odpowiedział Marek, tak samo szeptem. – Najwyższa kara. Nieczęsto się 

zdarza, aby czyjąś duszę wykluczyć z kręgu powtórnych narodzin, pozbawić na wieki 

możliwości poprawy. 

– Nie rozumiem. 

– Za popełnione uczynki został wykluczony z cyklu reinkarnacji. Nie można dostać 

wyższej kary. Wszystkie rośliny i zwierzęta to czują, stąd taka cisza. 

– Co on śpiewa? – zapytał jeszcze William. 

– Nie wiem. Myślę, że nikt poza nim tego nie wie. Jest to język, w którym można 

porozumiewać się tylko z duchami przodków. Od dawien dawna nikt na Ziemi nie 

mówi w tym języku. 

William chciał zejść na dół, ale Marek go powstrzymał. 

– Nie ma po co tam chodzić. Dzisiaj możecie przenocować u nas. 

– Wyłączyłem prąd w pułapce – powiedział William do Marka. 

Weszli do domu. Na taras wyszedł tylko Marek, by zabrać swój miecz, który 

ponownie wisiał na haku. Miecz wyglądał jak nowy, jakby nikt nigdy go nie używał. 

Na parapecie leżał nóż Stelli. Także wyglądał, jakby nikt go nie dotykał. Zabrał go 

i oddał żonie. Cała grupa miała zagwarantowany nocleg w hotelu i z chęcią się tam 
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przenieśli. Tylko William chciał zostać z Markiem i Stellą w ich domu. Następnego 

dnia rano wszyscy razem poszli do ogrodu. W miejscu, gdzie było ciało Parszywego 

Psa, leżała bardzo mała kupka popiołu. 

– To wszystko, co z niego zostało – powiedział Marek. 

– A co się stało z jego głową? – zapytał William. 

– Myślę, że była potrzebna do obrzędu. Wykluczenie kogoś z cyklu śmierci i narodzin 

zazwyczaj następuje, gdy czysta dusza spodoba się Bogu i zostaje z nim na zawsze. 

Za grzechy takie wykluczenie oznacza wieczyste potępienie i brak szans na poprawę 

kiedykolwiek. Jest to bardzo rzadka sytuacja. 

Ciemność, jaka nastała po zachodzie słońca, tak jak przypuszczał Marek, nie była 

naturalna. Spowodował ją duch Świętego Mędrca, który pojawił się jako czarna 

postać w kapturze. Po odcięciu głowy Parszywego Psa szedł on przez park i las 

w odludne miejsce. Zatrzymał się dopiero na polanie i jednym gestem sprawił, że 

wszystkie suche gałęzie zebrały się w jednym miejscu. Drugim ruchem ręki 

spowodował, że wszystkie na raz zajęły się ogniem. Wbił w środek włócznię 

z nadzianą na nią głową. Potem obszedł ognisko, trzy razy, śpiewając pieśń, której 

słów nie znał poza nim nikt z żyjących na Ziemi. Po chwili z ogniska pozostała tylko 

mała garstka popiołu. Jednym gestem sprowadził wiatr, który rozwiał popiół tak, że 

nie pozostał po nim żaden ślad na polanie. Wtedy obrócił się wkoło i zniknął. 
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Zakończenie 

Wyjaśnienia Marka 
 

William chciał jeszcze porozmawiać z Markiem na temat ostatnich wydarzeń. Jego 

ludzie nie mieli już nic do roboty i wybrali się na zwiedzanie okolicy. 

– Ja bym miał jeszcze dla was jakieś zajęcie, zanim się rozleniwicie – powiedział 

Marek. 

William nadstawił uszu, bo pomysły Marka zawsze dawały dobre rezultaty. 

– Co proponujesz? 

– Mamy czterech nieboszczyków, ale trzeba by się jakoś z tego ładnie wytłumaczyć. 

– Moi przełożeni wiedzą, że nie mieliśmy innego wyjścia i że ci bandyci musieli 

zginąć. 

– Można by ich jeszcze wykorzystać po śmierci. 

– W jaki sposób? 

– Możesz dać ogłoszenie w gazetach i telewizji, że wczoraj ich samochód wypadł 

z drogi i wszyscy jadący nim mężczyźni zginęli. Policja poszukuje świadków oraz 

rodzin do identyfikacji zwłok. Myślę, że jakiś chiński agent lub ktoś, kto z nimi 

współpracuje, zjawi się, aby sprawdzić, czy to nie oni. Oczywiście, nic mu nie 

zrobicie, ale zawsze o jednego podejrzanego więcej do kolekcji. 
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Obaj się roześmiali. 

– Załatwione. Jutro masz ogłoszenia w całym Zjednoczonym Królestwie. Ciekawe, 

kto się złapie. Mam jeszcze jedno pytanie – trochę zakłopotany odezwał się William. 

– Może niezbyt wygodne dla ciebie, ale chciałbym coś wiedzieć. 

– Mów, nie krępuj się. 

Czasem Marka drażniła ta polityczna poprawność Anglików i ta ich delikatność, gdy 

pytają tak, aby nie urazić rozmówcy. 

– Chciałbym wiedzieć, dlaczego sam musiałeś zabić tego Chińczyka. 

– Ja go przecież nie zabiłem. Zmusiłem go tylko do ucieczki. Oberwał dość mocno 

w trakcie walki, ale uciekał cały. 

Marek uśmiechnął się i kontynuował: 

– Stella raniła go nożem, ale od tego by nie umarł. Miał wypadek. Zachował się jak 

tchórz i zginął nie jak wojownik. To była dodatkowa kara. 

Po chwili przerwy dodał: 

– Ja chyba nie mogłem go zabić. Patrząc wstecz na te wydarzenia, odnoszę 

wrażenie, że poza naszym fizycznym kontaktem walka rozgrywała się na innej 

płaszczyźnie. 

– Co masz na myśli?  

– Lee pochodził z rodziny Wielkich Wojowników, bardzo zasłużonych w walkach 

o wolność i sprawiedliwość przez wiele wieków. Miał być jednym z nich i nie sprostał 

oczekiwaniom. Wybrał łatwiejszą drogę. Dzięki swoim zdolnościom i umiejętnościom 

zdobytymi przez lata nauki był wyjątkowo dobrym wojownikiem. Pycha i duma 

popchnęły go na złą drogę – chciał zawsze wygrywać, nawet za cenę oszustwa. 

Potem doszła do tego chciwość. Został wykluczony z rodziny. Później wynajmował 

się bandytom i zabijał dla pieniędzy. 

Marek przerwał na chwilę. Głęboko odetchnął i mówił dalej: 
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– Myślę, że poza naszą walką, jakby w tle, na innym planie, toczyła się walka Sił 

Dobra z Siłami Zła. Byłem zdziwiony, że nie zginął po moich ciosach. 

Prawdopodobnie nie mógł polec w normalnej walce. Kara, jaką dostał, jest najwyższą 

z możliwych. Śmierć w trakcie ucieczki, a nie w walce, była jakby karą dodatkową. 

Cudowna wiadomość 
 

Tymczasem Stella rozmawiała z koleżanką przez telefon. Gdy skończyła, wyszła na 

chwilę na taras i wracając do salonu, zobaczyła na sofie siedzącego starca w pozycji 

lotosu. W salonie słychać było bardzo cichą, dziwną, jakby nieziemską muzykę i jakiś 

dziwny zapach kwiatów. Spojrzała na gościa bez lęku. Był jakby uosobieniem dobroci 

i łagodności. Przez chwilę pomyślała, że to zjawa, a nie prawdziwy człowiek. 

Uśmiechnął się do niej i powiedział: 

– Witaj, Stello. Mam dla ciebie bardzo ważną wiadomość. Jest to prezent dla was 

obojga. Dodatkowo mam prezent dla twojego syna, który wiosną przyjdzie na świat. 

To jest dla niego – powiedział i wykonał gest ręką. W tym momencie na podłodze 

przed Stellą pojawiła się duża drewniana skrzynia pomalowana w jakieś dziwne 

wzory. 

– Dziękuję za tę wiadomość i prezent dla naszego syna – odpowiedziała. Zawahała 

się przez chwilę, ale zapytała:, – Kim byłam w poprzednim wcieleniu? 

– Nie mogę ci tego powiedzieć. 

– To może, co robiłam takiego niezwykłego? 

– Uratowałaś swój lud, gdy wszyscy mężczyźni poszli na wojnę. Źli ludzie napadli na 

was, wiedząc, że zostały tylko kobiety, dzieci i starcy. Tylko ty, mimo iż byłaś 

księżniczką, stanęłaś do walki. Uzbrojeni napastnicy wracali kilkakrotnie, ale za 

każdym razem wszyscy ci, którzy zdołali się wedrzeć przez mury do środka, ginęli od 

twoich noży. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. 

Uśmiechnął się jeszcze raz do niej i zniknął. 

Gdy Marek wrócił do domu, Stella pokazała mu skrzynię i powiedziała, że będą mieli 

niedługo syna. Był to ich najszczęśliwszy dzień w życiu. 
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Tak zakończyło się ostatnie zadanie Wielkiego Wojownika. 

Dodatek 
 

– Jak ty to robisz? – Zapytał William. 

– Nauczyłem się żyć kawałek po kawałku. Robić to, co mogę i muszę osiągnąć. Tak 

jak wiatr z odrobinek piasku buduje wielką wydmę. Kiedyś myślałem, że jestem 

dzieckiem szczęścia i że wszystko, co dobre, należy mi się z samego faktu, że żyję 

tu, na tym świecie. Tak myśli większość dzieci. Potem okazuje się, że świat nie jest 

taki prosty, jeśli nie ma tych, którzy dla ciebie poświęcają się bez reszty, oddają ci 

cały swój czas, swoje życie, marzenia i chcą, aby twoja droga przez życie była łatwa 

i prosta. Walczę o wielką sprawę, będąc kimś małym w tym świecie. Aby osiągnąć 

sukces, potrzebuję pomocy innych, ale oni też potrzebują mnie. Idę przez życie krok 

po kroku i zawsze, mimo iż wykonuję mały okruch tego, co jest do zrobienia, 

posuwam się do przodu. Pewnego dnia my wszyscy razem odniesiemy sukces. 

Zwycięstwo, które da nam prawo do wolności i życia bez ucisku i wyzysku. Każdy, 

kto walczy o sprawiedliwość, jest moim przyjacielem i współtowarzyszem walki. Nie 

pytam napotkanych po drodze ludzi, gdzie walczą i dlaczego. Wystarczy, że wiem, 

o co walczą. Idziemy razem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Połączone Siły 

Dobra w ostatecznym rachunku muszą zwyciężyć. Nie ma znaczenia religia 

i ideologia, która pomaga w walce. Nie jest istotne, jakiej jesteś rasy i narodowości. 

Cel i zaangażowanie w drodze i walce o sprawiedliwość to jedyny wyznacznik tego, 

co robisz. Wtedy zawsze możesz liczyć na moją pomoc i wsparcie. 

Uśmiechnął się, jakby zawstydzony takim odkryciem się, pokazaniem, że pod maską 

niezwyciężonego wojownika kryje się delikatny i wrażliwy człowiek, myślący głównie 

o innych. Po chwili dodał: 

– Przeszedłem długą drogę. Jestem innym człowiekiem, niż byłem, wyjeżdżając 

wiele lat temu z Polski do Indii. Mimo iż nikogo o nic nie prosiłem, dostałem od 

Wielkiego Mędrca niezwykle cenną nagrodę za moją walkę i pracę dla narodu 

tybetańskiego. Gdy opuszczałem jego klasztor, powiedział mi, że odejmuje mi od 

mojego życia wszystkie te lata, które spędziłem w Tybecie. Krótko mówiąc, cofnął 
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mnie jakby w czasie. Więcej nagród się nie spodziewałem. Dopiero teraz dotarło do 

mnie, że otrzymałem coś jeszcze. 

– Możesz powiedzieć co? – zapytał prawie błagalnym szeptem William, bo 

ciekawość paliła go od środka. 

– Miłość i Stellę. Przed wiekami byliśmy parą kochanków. Wtedy wyruszyłem na 

wojnę, z której już nie wróciłem. Nasze dusze spotkały się ponownie po bardzo 

długim czasie w nowych ciałach i w innych rolach. To dlatego nasza miłość była taka 

płomienna od pierwszego wejrzenia. To dlatego, mimo ważnego zadania, dla którego 

gotów byłem poświęcić życie, nie mogłem jej się oprzeć. 
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