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Prolog

Oczy Janka pozostawa¯y zamkni«te. Siedmiolatek spacerowa¯ po krainie
sennych marzeĮ, a m«Šczyzna czuwa¯ przy jego ¯óŠku. Twarz m«Šczyzny
ukryta by¯a pod specjaln§ mask§ przeciwgazow§, spod której dobiega¯o
ci«Škie dyszenie. G¯oŁne wdechy i wydechy zupe¯nie nie przeszkadza¯y jednak dziecku, które z kaŠd§ sekund§ zdawa¯o si« nieruchomieú. Spojrzenie
m«Šczyzny skierowa¯o si« na sufit i skupi¯o na otworze wentylatora. Charakterystyczny turkot Łwiadczy¯ o tym, Še urz§dzenie pracuje z pe¯n§ moc§.
Z kaŠd§ sekund§ pokój wype¯nia¯ si« czadem. ChociaŠ dzieci«ca sypialnia
pe¯ni¯a w tej chwili rol« komory gazowej, wygl§da¯a jak na fotografii z wn«trzarskiego czasopisma. Gdyby jakimŁ ŁwieŠo upieczonym rodzicom zabrak¯o kreatywnoŁci, mogliby skorzystaú z gotowego projektu miejsca, w którym
nieprzytomny ch¯opiec powoli opuszcza¯ swoj§ cielesn§ pow¯ok«.
Cz¯owiek w masce pochyli¯ si« nad Jankiem. Przypomina¯ potwora,
który niecierpliwi si«, by poŠreú swoj§ bezbronn§ ofiar«. Jego oczy aŠ
b¯ysn«¯y z¯owrogo spod szybki, gdy odzian§ w skórzan§ r«kawiczk« d¯oni§ dotkn§¯ bujnej czupryny Łpi§cego ch¯opczyka. Delikatne cia¯o Janka
drga¯o coraz s¯abiej. Niú ¯§cz§ca je z dusz§ trzyma¯a si« juŠ na ostatnim,
pojedynczym w¯osku. Milcz§cy obserwator wyczekiwa¯ koĮca; czu¯ spokój i radoŁú. Wierzy¯, Še wkrótce Janek znajdzie si« w lepszym miejscu niŠ
to, w którym by¯ zmuszony Šyú do tej pory.
P¯omieĮ Šycia ch¯opca by¯ poddawany kolejnym podmuchom. Jeden
z nich okaza¯ si« zbyt mocny. Drgawki usta¯y. Serce Janka zabi¯o po raz
ostatni.
M«Šczyzna w masce nie Łpieszy¯ si«. Delektowa¯ si« widokiem maleĮkiego, stygn§cego cia¯a. W tym czasie pompuj§ce czad urz§dzenie zosta¯o
juŠ wy¯§czone i pomieszczenie wype¯ni¯o si« powietrzem. Znowu moŠna
by¯o bezpiecznie oddychaú.
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— JuŠ czas. — Zamaskowany m«Šczyzna us¯ysza¯ g¯os, pochodz§cy
z g¯«boko skrywanej przesz¯oŁci, która by¯a jego najwaŠniejsz§ cz§stk§ i pilnie
strzeŠon§ tajemnic§.
— Wiem — odpowiedzia¯.
Wsta¯ i ostroŠnie uniós¯ zw¯oki dziecka. Ich wspólna podróŠ wkrótce
mia¯a si« skoĮczyú. Miejsce poŠegnania wybra¯ juŠ dawno temu.
Plac zabaw by¯ sk§pany w ciemnoŁci. Okolica wydawa¯a si« pusta. Za
dnia rozbrzmiewa¯y tu dzieci«ce Łmiechy i weso¯e odg¯osy zabaw, teraz
jednak panowa¯a grobowa cisza. ŀwiat¯o reflektorów przebi¯o si« przez Łcian« mroku. Czarny jeep wrangler zatrzyma¯ si« tuŠ przed placem. M«Šczyzna wysiad¯ z samochodu. By¯ ubrany na czarno, a jego twarz zas¯ania¯a ciemna kominiarka. Otworzy¯ bagaŠnik. Wyci§gn§¯ z niego pakunek,
który na pierwszy rzut oka wygl§da¯ na zwini«ty dywanik.
Podszed¯ do huŁtawki. Rozwin§¯ koc i delikatnie wyj§¯ z niego zw¯oki
Janka. Usadowi¯ je na siedzisku. Wyj§¯ z kurtki elastyczn§ link« z haczykami.
Owin§¯ cia¯o w pasie, zaczepiaj§c haczyki o oparcie huŁtawki. Nast«pnie j§
rozbuja¯. Przód, ty¯, przód, ty¯…
Silnik jeepa ponownie wdar¯ si« w cisz«. Samochód odjecha¯, znikaj§c
w ciemnoŁci.
HuŁtawka buja¯a si« rytmicznie.
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8
Spokój ulicy LeŁnej by¯ cyklicznie zak¯ócany. Zazwyczaj mia¯o to zwi§zek
z meczami Piasta Gliwice na pobliskim stadionie albo z dniem Wszystkich ŀwi«tych, kiedy ludzie próbowali dostaú si« na Cmentarz Lipowy. Tym
razem jednak powodem tego zamieszania by¯ dramat jednej z mieszkanek.
Przed domem Doroty Wolf sta¯o kilka radiowozów. Gaja chcia¯a zaparkowaú swoj§ czarn§ fiest« na chodniku, co okaza¯o si« wyj§tkowo
trudne. Wi«kszoŁú miejsc by¯a zaj«ta przez wozy transmisyjne, wokó¯ których t¯oczyli si« dziennikarze.
— Pieprzone hieny — mrukn«¯a pod nosem.
Wysiad¯a z samochodu i ruszy¯a w kierunku domu, przedzieraj§c si«
przez t¯um. Kiedy tylko zbliŠy¯a si« do bramy, zosta¯a zatrzymana przez
jednego z policjantów.
— Jestem z rodziny — wyjaŁni¯a. — Gaja Wolf.
— Mog« zobaczyú pani dowód?
Po potwierdzeniu toŠsamoŁci policjant wpuŁci¯ j§ do Łrodka. Dorota
siedzia¯a skulona na kanapie w salonie, opieraj§c blad§ twarz o kolana.
Gaja chcia¯a do niej podejŁú, ale drog« zablokowa¯a jej starsza kobieta. Nie
mia¯a ona nic wspólnego ze stereotypow§ poczciw§ babci§. O, nie, Marzena
®uczaĮska by¯a pot«Šn§, energiczn§ osob§, budz§c§ raczej skojarzenia z
comiesi«cznymi zgromadzeniami na Krakowskim PrzedmieŁciu niŠ
babcinymi pierogami.
— Masz tupet… WynoŁ si« albo policja ci« st§d wywali na zbity pysk!
— Mamo, prosz«… — Dorota podnios¯a si« z kanapy, ledwo trzymaj§c
si« na nogach. — Gaja jest naszym goŁciem.
Starsza pani zgromi¯a j§ wzrokiem.
— Moim goŁciem — doprecyzowa¯a jej córka.
— W jej Šy¯ach p¯ynie ta sama krew co u tego pederasty.
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— Ta sama krew p¯ynie teŠ w Šy¯ach twojej wnuczki.
— Wyj§tek potwierdza regu¯«…
— Mamo!
— MoŠe palenie czarownic prze¯oŠymy na póŞniej? — Gaja nie zamierza¯a traciú wi«cej czasu na bezproduktywn§ dyskusj«. — Wiadomo coŁ
nowego? Co z Zuzk§?
— Nic — powiedzia¯a Dorota. — Trwaj§ „czynnoŁci operacyjne”. Przes¯uchali mnie i pokr«cili si« po domu, zebrali dowody.
— Na pewno robi§, co mog§ — stwierdzi¯a Marzena. Po tonie jej g¯osu
trudno by¯o rozpoznaú, czy chce przekonaú córk«, czy siebie.
— Gówno prawda! — Dorota, która do tej pory zdawa¯a si« wyczerpana,
nieoczekiwanie si« wzburzy¯a. — Moja córka zosta¯a porwana. Nie mam
nawet poj«cia, czy jeszcze Šyje…
— Nawet tak nie mów — przerwa¯a jej Marzena. — Musimy si« modliú
i wierzyú, Še wszystko b«dzie dobrze.
— Mamo, mog¯abyŁ zostawiú nas na chwil« same?
Po kilku pomrukach niezadowolenia bojowa babcia wysz¯a i Gaja mog¯a
wreszcie porozmawiaú z bratow§ w cztery oczy.
— Moja mama nie naleŠy do najmilszych, ale naprawd« si« martwi. Po
prostu przeŠywa to na swój sposób. Jeszcze wizyta tego Łmiecia! Sama o
ma¯o nie wysz¯am z siebie, gdy go zobaczy¯am…
— Jakiego Łmiecia?! O czym ty mówisz?
Dorota prze¯kn«¯a Łlin«. Kiedy wreszcie si« odezwa¯a, kaŠde s¯owo
wypowiada¯a z nieukrywanym obrzydzeniem:
— By¯ tutaj ten ca¯y… — Ostatnie s¯owo utkn«¯o jej w gardle i za Šadne
skarby nie chcia¯o si« ruszyú. — Oskar.
— Po co?!
— Podobno dowiedzia¯ si« o Zuzi z telewizji i czu¯, Še powinien sprawdziú, czy nie potrzebujemy pomocy…
— I co mu powiedzia¯aŁ?
— Nic. Sam jego widok wywo¯a¯ we mnie md¯oŁci. Na szcz«Łcie w tej
sytuacji przyda¯ si« charakterek mojej mamy. Pogoni¯a go, aŠ mi¯o!
Gaj« zŠera¯a ciekawoŁú, czego móg¯ szukaú tutaj cz¯owiek, który zniszczy¯ ma¯ŠeĮstwo Artura i Doroty. Jednak w tak wyj§tkowej sytuacji kon-
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centrowa¯a si« wy¯§cznie na zagini«ciu bratanicy. Pieprzony Oskar Krul
móg¯ poczekaú.
Zuza zosta¯a uprowadzona w nocy. W momencie porwania szeŁciolatki
Dorota by¯a w swojej sypialni i niczego nie s¯ysza¯a. „Pan Ko¯ysanka” musia¯
zachowywaú si« naprawd« cicho, skoro niezauwaŠony wszed¯ do jej domu i wyniós¯ dziewczynk«.
— Moja ma¯a córeczka wpad¯a w r«ce tego mordercy, kiedy ja spa¯am,
o niczym nie wiedz§c…
Gaja z przeraŠeniem obserwowa¯a, jak ¯zy sp¯ywaj§ po policzkach Doroty.
Dramatyczne sytuacje wymagaj§ce okazania empatii stanowi¯y dla niej
wyŠsz§ szko¯« jazdy.
— JesteŁ Łwietn§ matk§, która w dodatku przeŠy¯a ostatnio kurewsko
wiele.
Stan«¯a obok Doroty i z¯apa¯a j§ za r«ce.
— Zuza jest silna. Przez najbliŠsze dni nic jej nie grozi. Jestem pewna,
Še znajd§ j§ na czas.
— Obie wiemy, Še to nieprawda! — Dorota wyrwa¯a r«ce. — Policja
jej nie znajdzie. Tak jak nie znalaz¯a poprzednich dzieci…
— W jednej kwestii zgadzam si« z twoj§ mam§. Musimy byú dobrej
myŁli.
— ZnajdŞ j§.
Ta proŁba zaskoczy¯a Gaj«.
— Zrobi« wszystko, aby uratowaú Zuz« — odpowiedzia¯a. — Ale wiesz,
Še nie mam poj«cia o tropieniu przest«pców.
— To bez znaczenia. JeŁli w ogóle ktoŁ moŠe j§ uratowaú, to tylko ty.
— Gdybym by¯a w stanie pomóc Zuzce, od razu bym to zrobi¯a.
— ChociaŠ jesteŁmy rodzin§, to obydwie wiemy, Še jesteŁ inna. Dlatego nawet wtedy, gdy mi«dzy mn§ a Arturem wszystko si« dobrze uk¯ada¯o,
tak rzadko zapraszaliŁmy ci« do siebie. Twoja obecnoŁú zawsze w jakiŁ sposób mrozi¯a mi krew w Šy¯ach. Ba¯am si« ciebie.
— Dalej si« mnie boisz?
— Nie… Boj« si« tylko o Šycie mojej córki. Porwa¯ j§ potwór, którego
policja na pewno nie schwyta.
— Gdybym potrafi¯a zrobiú to, o co mnie prosisz, to nie zawaha¯abym
si« ani przez sekund«. Ale…
23
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— Potwora moŠe pokonaú tylko inny potwór — przerwa¯a jej Dorota.
— Gaja… Ty jesteŁ naszym potworem.

9
Oczka Zuzy Wolf powoli si« otworzy¯y. Wci§Š zaspana usiad¯a na kraw«dzi ¯óŠka i rozejrza¯a si« dooko¯a. Przebywa¯a w¯aŁnie w pokoju marzeĮ
kaŠdej kilkuletniej ksi«Šniczki. Liliowe Łciany ozdobione by¯y postaciami
motyli, szafy przepe¯nione królewskimi sukienkami, a komody innymi skarbami, z których najpi«kniejszy by¯ diadem. Na Łcianie wisia¯o olbrzymie
lustro, w którym moŠna by¯o si« przegl§daú.
— Mamo?!
SzeŁciolatka zsun«¯a nogi na pod¯og« i poczu¯a mi«kki dywan. By¯ na
nim wymalowany obraz kamiennej ŁcieŠki, prowadz§cej do dwuskrzyd¯owych drzwi w przeciwleg¯ej Łcianie. Gdy je otworzy¯a, ujrza¯a prawdziwy
ogrom tego tajemniczego miejsca. Za drzwiami znajdowa¯a si« kilkusetmetrowa hala. A w niej olbrzymi plac zabaw. W jego centralnym miejscu
znajdowa¯ si« wielki dmuchany zamek do skakania. Przed wejŁciem na
skoczni« czeka¯ konik na biegunach. Obok plastikowej zjeŠdŠalni siedzia¯y
niezliczone misie i inne pluszaki.
— Mamusiu…?
Przemierzaj§c pokój, mija¯a wymyŁlne gadŠety, o których wi«kszoŁú
dzieci mog¯a tylko marzyú. Ona jednak kompletnie je ignorowa¯a. By¯a tak
skoncentrowana na poszukiwaniach swojej mamy, Še nie zwróci¯a uwagi
na sufit. Na jego sklepieniu by¯y rozlokowane liczne kamery rejestruj§ce
kaŠdy jej ruch.
W tym samym czasie w sekretnym pokoju, po drugiej stronie weneckiego lustra, panowa¯ mrok. Ukryty w cieniu m«Šczyzna wpatrywa¯ si« w
dziewczynk« z drugiej strony szyby. Obok niego znajdowa¯ si« olbrzymi
monitor podzielony na mniejsze prostok§ty. KaŠdy z nich wyŁwietla¯ obraz
z innej kamery bezustannie podgl§daj§cej dziewczynk«.
— Przygotowa¯eŁ dla niej prawdziwy raj. — G¯os zdawa¯ si« dobiegaú
z oddali. — Ale ona i tak jest nieszcz«Łliwa.
— Dajmy jej czas — odpowiedzia¯. — Przyzwyczai si«. Z czasem kaŠde
si« przyzwyczaja.
24
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Mimo ciemnoŁci moŠna by¯o wyczuú, Še obserwuj§cy Zuz« m«Šczyzna si« uŁmiecha.
— Pr«dzej czy póŞniej stanie si« najszcz«Łliwszym dzieckiem na Łwiecie. — Po¯oŠy¯ r«k« na jednej z jej sylwetek wyŁwietlanych na ekranie. —
A wtedy dopilnujemy, Šeby nigdy wi«cej to si« nie zmieni¯o.

10
Mimo dawno skoĮczonej pi«údziesi§tki Gabriel Centaur ci§gle mia¯ sylwetk« wysportowanego trzydziestolatka. Tylko ŁnieŠnobia¯e w¯osy i coraz
liczniejsze zmarszczki subtelnie przypomina¯y, Še czasu nie da si« zatrzymaú. Przyczai¯ si« w¯aŁnie mi«dzy drzewami. Ubrany w strój maskuj§cy wygl§da¯ jak góra usypanych liŁci i nawet wprawny obserwator z trudem by go dostrzeg¯. Przymocowany do jego sztucera celownik pod§Ša¯ za
przeskakuj§c§ sarn§. Spust czeka¯ w gotowoŁci, ale nie by¯o potrzeby si«
Łpieszyú. Zwierz« i tak wkrótce si« zm«czy.
Kiedy sarna wreszcie przystan«¯a, rozleg¯ si« huk. Pocisk karabinu
wbi¯ si« w jej cia¯o i zwali¯ j§ z nóg. Echo wystrza¯u nios¯o si« mi«dzy drzewami. Gabriel podszed¯ do postrzelonego zwierz«cia. Ci§gle Šy¯o. Przed¯uŠanie jego cierpieĮ by¯oby bezsensownym okrucieĮstwem. Si«gn§¯ po pistolet i wycelowa¯ w g¯ow« sarny. W jej oczach poza cierpieniem by¯o coŁ
jeszcze. Nie potrafi¯ stwierdziú, czy jest to wdzi«cznoŁú za okazan§ ¯ask«,
czy Šal o to, Še odebra¯ jej Šycie.
Wreszcie Gabriel wzi§¯ na plecy cia¯o sarny i ruszy¯ w stron« domu,
po¯oŠonego na niewielkiej polanie w Łrodku lasu, kilka kilometrów od
Barg¯ówki na ŀl§sku. Prowadzi¯a do niego dróŠka, któr§ zazwyczaj pokonywa¯a tylko jego terenówka. Tym wi«kszym zaskoczeniem dla Gabriela
by¯ widok niezapowiedzianego goŁcia.
— Móg¯byŁ wreszcie pomyŁleú o telefonie — odezwa¯a si« Gaja, zanim
zd§Šy¯ do niej podejŁú.
— Wtedy przesta¯abyŁ mnie odwiedzaú.
Od czasu przejŁcia na emerytur« Gabriel odci§¯ si« od reszty Łwiata.
NormalnoŁú zwyk¯ego Šycia i koniecznoŁú kontaktu z ludŞmi naleŠa¯y do
niewielu rzeczy, które zawsze napawa¯y go irracjonalnym przeraŠeniem.
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Dopiero gdy przeniós¯ si« do tego domu nieopodal Pilchowic, poczu¯ si«
znowu na swoim miejscu. Po raz pierwszy, odk§d odwiesi¯ mundur. Nie
Łledz§c informacji z kraju i Łwiata, nie mia¯ jeszcze poj«cia ani o porwaniu
Zuzy, ani o dzia¯alnoŁci „Pana Ko¯ysanki”.
Gaja zrelacjonowa¯a mu, co powszechnie wiadomo na temat mordercy,
i opowiedzia¯a, w jakich okolicznoŁciach porwano jej bratanic«. Kiedy skoĮczy¯a o tym mówiú, wspomnia¯a jeszcze o nieoczekiwanej wizycie Oskara
Krula w domu Doroty.
— JeŁli chodzi o Krula, to osobiŁcie go nie znam — powiedzia¯, gdy
rozmowa przenios¯a si« do jego domu. — ChociaŠ s¯ysza¯em o nim to i owo.
Dla niektórych to prawdziwa legenda.
— Masz na myŁli spraw« z Arturem? — burkn«¯a Gaja, siedz§c po
drugiej stronie r«cznie robionego sto¯u.
— Nie.
Wsta¯ i poszed¯ po butelk« bimbru. Postawi¯ na blacie dwie szklanki
i mówi¯ dalej:
— Kilka lat przed odejŁciem z Jednostki Wojskowej Komandosów by¯
na misji w Afganistanie. Raz bra¯ udzia¯ w tajnym przewozie jakiegoŁ waŠniaka. Pi«ú samochodów. Pierwszy honker wjecha¯ na min« pu¯apk«, wszyscy w Łrodku zgin«li na miejscu. Drugi pod wp¯ywem eksplozji wywróci¯
si« na bok i stan§¯ w p¯omieniach. Ch¯opak b«d§cy najbliŠej drzwi, przez
które mogliby wyjŁú, straci¯ przytomnoŁú i zablokowa¯ im drog« ucieczki,
a fragment rozerwanej karoserii przebi¯ nog« operatora karabinu maszynowego i go uwi«zi¯. Do tego wszystkiego talibowie zacz«li ich ostrzeliwaú…
Ch¯opaki znaleŞli si« w potrzasku. Zamachowcom uda¯o si« teŠ jakoŁ uziemiú pojazd jad§cy w ogonie i wszyscy zostali zablokowani.
Gabriel popatrzy¯ na szklank« Gai, która wci§Š by¯a pe¯na.
— Jestem samochodem — powiedzia¯a, widz§c jego spojrzenie.
W odpowiedzi tylko kiwn§¯ g¯ow§ i wzi§¯ jej szklank«. Skrzywi¯ si«
lekko, kiedy j§ opróŠni¯, ale po chwili kontynuowa¯:
— Rozp«ta¯o si« piek¯o. Talibowie napierdalali ze wszystkich stron.
Naszym uda¯o si« jakoŁ przegrupowaú i odpowiedzieli ogniem. Wtedy Krul,
jako jedyny, pobieg¯ do pal§cego si« samochodu. Kule Łwista¯y w powietrzu,
poŠar zamieni¯ miejsce w wielkie ognisko. Ale on mia¯ to w dupie. Otworzy¯
drzwi i wyci§gn§¯ nieprzytomnego ch¯opaka, uwalniaj§c pozosta¯ych. Kaza¯
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ocala¯ym zaj§ú si« nieprzytomnym koleg§, a sam poszed¯ pomóc uwi«zionemu strzelcowi.
— Nikt mu nie pomóg¯?
— Wrak by¯ dok¯adnie na linii ognia. To cud, Še nikt go nie zastrzeli¯.
Reszta naszych wo¯a¯a, aby natychmiast zabiera¯ stamt§d ty¯ek. Drugi honker w kaŠdej chwili móg¯ eksplodowaú…
— Ale Krul nie zamierza¯ ich s¯uchaú?
— Kiedy zrozumia¯, Še nie wyrwie nogi biedaka z metalowej pu¯apki,
wyci§gn§¯ nóŠ i zacz§¯ j§ odcinaú… Liczy¯, Še tak uda mu si« go wyci§gn§ú.
Podobno dzieciak wydziera¯ si« jak op«tany, ale Krul nie przestawa¯ ci§ú.
Z mi«Łniami posz¯o szybko. Z koŁci§ nie by¯o juŠ tak ¯atwo…
Gabriel spojrza¯ w oczy Gai.
— Kiedy z ni§ walczy¯, ch¯opak si«gn§¯ nagle do kabury i wyci§gn§¯
swojego glocka. Zanim Krul zd§Šy¯ zareagowaú, przy¯oŠy¯ sobie luf« do
g¯owy i strzeli¯.
— Kurwa…
— Oskar wróci¯ do reszty grupy z jego krwi§ i kawa¯kami mózgu na
twarzy.
Przez reszt« czasu siedzieli w ca¯kowitym milczeniu. W koĮcu Gaja
stwierdzi¯a, Še musi wracaú.
— Cz«Łú naszego Łrodowiska nie przepada za… tym typem ludzi —
stwierdzi¯ Gabriel, odprowadzaj§c j§ do samochodu. — Ale Šo¯nierze, którzy go znaj§, nigdy nie powiedz§ o nim z¯ego s¯owa.
— Musz« go znaleŞú.
— Po co?
Milcza¯a przez moment, ale wreszcie zdecydowa¯a si« odpowiedzieú:
— Oskar Krul jest jedynym cz¯owiekiem, który moŠe mi pomóc.

11
Oskar i Igor leŠeli przytuleni na kanapie, ogl§daj§c seriale Netflixa. W¯aŁnie
lecia¯ Master of None. Gdy grany przez Aziza Ansariego g¯ówny bohater serialu by¯ w¯aŁnie w Toskanii ze swoim najlepszym przyjacielem, nagle
Oskar wy¯§czy¯ telewizor.
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— DuŠo ostatnio myŁla¯em — wreszcie si« odezwa¯. — Chyba za duŠo
chc« od Šycia.
Chwyci¯ Igora za r«k«.
— Tworzymy razem coŁ pi«knego. Niepotrzebnie to komplikuj«.
— Chyba nie do koĮca wiem, o czym mówisz.
— O tym, o co masz do mnie tyle pretensji.
Igor skrzywi¯ si«, jakby ¯ykn§¯ przeterminowane mleko.
— Po prostu kocham ci« i chcia¯bym mieú na wy¯§cznoŁú.
OpuŁci¯ wzrok. Oskar zd§Šy¯ jednak dostrzec smutek kryj§cy si« w jego
oczach.
— Ale to ty mia¯eŁ racj« — kontynuowa¯ Igor. — Ostrzega¯eŁ mnie,
w co si« pakuj«. ŀwiadomie podj§¯em decyzj«. Maj§c do wyboru ten uk¯ad
albo Šycie bez ciebie… wybieram bramk« numer jeden.
Oskar po¯oŠy¯ d¯oĮ na jego policzku i poca¯owa¯ go.
— Nie musisz juŠ dokonywaú Šadnego wyboru. Jestem tylko twój.
— Wiem, Še lubisz mnie wkr«caú, ale…
— Mówi« serio. Zmieni« si«.
Od wielu miesi«cy marzeniem Igora by¯o to, Šeby jego partner sta¯ si«
monogamist§. Jednak nigdy si« nie ¯udzi¯, Še taki dzieĮ naprawd« moŠe
nadejŁú. W¯aŁciwie Oskar teŠ si« tego nie spodziewa¯. Ale odwiedzaj§c Dorot« Wolf, przeŠy¯ jeden z najgorszych momentów w swoim Šyciu. Us¯ysza¯
pod swoim adresem mas« gorzkich s¯ów, a nast«pnie z hukiem zatrzaŁni«to
przed nim drzwi. W sumie juŠ zd§Šy¯ si« do takich sytuacji przyzwyczaiú.
Jednak tym razem by¯o gorzej. Widok mieszaniny strachu, wŁciek¯oŁci i bezradnoŁci na twarzy Doroty wry¯ si« w jego pami«ú. Czy by¯ wspó¯winny
tej tragedii? MoŠe gdyby on i Artur nigdy si« nie spotkali, sprawy potoczy¯yby si« zupe¯nie inaczej?
„Nie ma co p¯akaú nad rozlanym mlekiem — pomyŁla¯. — Nie cofn«
czasu. Lepiej skupiú si« na przysz¯oŁci i zadbaú o szcz«Łcie Igora”.
Reszta dnia przypomina¯a cudowny sen. Jednak jak wi«kszoŁú dobrych
snów musia¯ si« on szybko skoĮczyú, poniewaŠ do ich domu zbliŠa¯ si«
w¯aŁnie nieproszony goŁú.
— DzieĮ dobry — us¯ysza¯ Igor otwieraj§cy drzwi. — Szukam Oskara
Krula.
Igor spojrza¯ na ni§ podejrzliwie.
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— Jest pani jego znajom§?
— Potrzebuj« jego pomocy.
Jej s¯owa tylko wyostrzy¯y jego nieufnoŁú.
— To sprawa osobista — doda¯a poŁpiesznie.
— Co to za pogaduszki? — Oskar stan§¯ za Igorem, obejmuj§c go
w pasie.
— Oskar Krul? — spyta¯a.
— Tak — odpowiedzia¯ zaskoczony.
— Nazywam si« Gaja Wolf.
— Jest pani siostr§ Artura… Prawda?
Gaja przytakn«¯a i doda¯a:
— Bratowa opowiedzia¯a mi o paĮskiej wizycie.
— Przepraszam… Wiem, Še moje odwiedziny to by¯ g¯upi pomys¯ —
powiedzia¯. — Wi«cej si« to nie powtórzy.
— Podobno zaproponowa¯ jej pan pomoc?
— Troch« si« wyg¯upi¯em. Dowiedzia¯em si« o córce Artura i…
— Czy ta oferta jest ci§gle aktualna?
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