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Zona.

Miejsce, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. Choć 
od jej pojawienia się minęły już lata – do dziś nikt nie zna 
natury Anomalii. Rozłożyła się na setkach kilometrów 
kwadratowych równin na pograniczu Ukrainy i Biało- 
rusi… I tak już została. Roślinność zmieniła w małe, po-
skręcane karykatury życia. Zwierzęta – w szalone mutan-
ty polujące na każdego człowieka.

To nie jest dobre miejsce. Któż wybrałby się tam 
dobrowolnie?

Chociaż może się to wydawać dziwne, śmiałków nie 
brakuje. Naukowcy chcą Zonę zrozumieć. Wojskowi – 
pragną nad nią zapanować, a jej tajemnice posiąść na 
własność. 

Są jeszcze stalkerzy – samotne wilki, twardzi ludzie 
o złamanych życiorysach. Podejmują się wyprawa w głąb 
Anomalii dla zysku.  Ryzykują życie w poszukiwaniu 
rzadkich artefaktów niewiadomego pochodzenia, które 
drogo stoją na czarnym rynku.
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Start:
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Miejsce startu:
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w Kutnie
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Kutnowskie Dni Fantastyki 2019 to czwarta edycja im-
prezy przygotowanej przez Miejską i Powiatową Biblio-
tekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Kutnie z my-
ślą o wszystkich pasjonatach gatunku fantasy i science 
fiction.

W dniach 17 – 19 maja 2019 pod skrzydłami Bibliote-
ki odbywa się szereg wydarzeń: warsztaty komiksowe 
z Łukaszem Kowalczykiem, panel autorski „Dlaczego 
fantastyka?” z udziałem Marcina Podlewskiego, autora 
cyklu głębia, kostiumowa parada w klimacie fantasty-
ki, a na finał nowatorska mobilna gra miejska z fan- 
tastycznymi nagrodami.



3

OPIS GRY

Zona. 
Choć od jej pojawienia się minęły już lata, do dziś nikt nie 

zna natury Anomalii. Rozłożyła się na setkach kilometrów 
kwadratowych równin na pograniczu Ukrainy i Białorusi… 

Ostatnio trzech stalkerów, dobrze znanych w półświatku, 
zaginęło tam w tajemniczych okolicznościach. Plotka mówi, że 
wykonywali tajną misję dla wojska… Wielu interesują losy tej 
wyprawy. Jesteście tu nowi. Zaproponowano wam sporo pienię-
dzy za odnalezienie zaginionych.

Odważ się ruszyć w głąb zony ich śladem! 
Wypraw się na spotkanie z mutantami i zombie, by na wła-

sną rękę odkryć sekrety Zony!

☛ Interaktywna, nieliniowa przygoda w postapokaliptycznym 
Kutnie dla gracza w każdym wieku.
☛ Scenariusz oparty na powieści Jacka Klossa Ziemia złych 
uroków.
☛ Atrakcyjne nagrody (hulajnoga elektryczna, smartwatche) 
i wspaniała zabawa.

Pełny regulamin gry:
http://www.bibliokutno.pl/aktualnosc-1496-mobilna_gra_
miejska.html
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INFORMACJE TECHNICZNE

1. Gra będzie trwała około 90 minut.
2. Pamiętaj o naładowaniu baterii (warto mieć ze sobą po-

wer bank).
3. Weź wygodne buty, nakrycie głowy i wodę.
4. Do gry należy się zalogować, podając imię i nazwisko lub 

pseudonim, i zaakceptować regulamin.
5. Nawigację po mapie ułatwi kompas, który jest dostępny 

w prawym górnym rogu. Kompas pokaże kierunek i odle-
głość w metrach do kolejnych punktów w grze. Jeśli wska-
zania kompasu będą niedokładne, należy go skalibrować 
poprzez powolne wykonanie smartfonem w powietrzu figur 
przypominających kształt ósemki. Taką czynność należy po-
wtórzy kilkukrotnie. Pamiętaj, że zawsze możesz podejrzeć 
na mapie, gdzie znajduje się kolejny punkt.

6. Używając przycisków w prawym dolnym rogu, możesz po-
większać i zmniejszać widok, używać innych trybów mapy, 
także satelitarnego, oraz sprawdzić, gdzie są twoi konkurenci.

Jeśli Twój smartfon lub aplikacja się zawiesi lub przypadko-
wo wyłączy, nie martw się, nie musisz zaczynać od początku. 
Wejdź do Action Tracka, w górnym menu znajdź gry w toku 
i kontynuuj rozgrywkę.
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JAK WEJŚĆ DO GRY?

krok 1
Ściągnij i zainstaluj bezpłatną aplikację Action Track dostęp-
ną dla systemów Android i ios.

krok 2
Włącz usługę lokalizacyjną (gps).

krok 3
Używając aplikacji Action Track, zeskanuj kod qr umieszczo-
ny poniżej i pobierz grę.

krok 4
Wpisz hasło, które otrzymałeś w bibliotece, i rozpocznij rozgryw-
kę. Po premierze gra będzie dostępna dla wszystkich bez hasła.





© Wydawnictwo Fabryka Słów 2018

FRAGMENTY





9

Przede mną biurko z małą, starowieńką lampką, za ple-
cami nieznany mi z imienia i nazwiska żołnierz, z lewej 
goła, betonowa ściana, z prawej mocne, sterowane elek-
tronicznym zamkiem drzwi i tykający nad nimi analo-
gowy zegar.

Jestem w kropce.
Przywieźli mnie do jednej ze strażnic, obszukali, 

zabrali nóż, telefon, portfel – wszystko, co tylko mo-
gli. Zostawili sznurowadła w butach i pasek od spodni. 
Mógłbym się na nich powiesić, w więzieniach zdaje to 
egzamin, ale obejmujące nadgarstki kajdanki przycze-
pione do blatu skutecznie krępują ruchy i uniemożli-
wiają mi jakikolwiek manewr. Choć nawet jeśli mógł-
bym się ruszyć, chyba nie byłbym w stanie targnąć się 
na życie.

No i jest jeszcze ten wojak za mną. Stoi w bezruchu, 
nie odzywa się, nie reaguje na pytania, jakby nie był 
żywą istotą, a jedynie wydmuszką, której przełożony 
kazał tutaj stać do usranej śmierci.

Mija godzina, głowa chybocze się na boki, ciało co-
raz bardziej domaga się snu, pęcherz daje o sobie znać 
i zawiadamia o przeciążeniu.
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 – Wysikałbym się – mówię głośniej, niż to potrzeb-
ne. – Słyszysz? Zleję się zaraz. Dajcie jakieś wiadro, jak 
nie chcecie mnie stąd wypuszczać. Albo chociaż butelkę.

Nic. Zero odzewu. Żołnierz nawet nie patrzy w moją 
stronę.

 – Ogłuchłeś? Chcesz, żebym się tu wysikał?
Kręcę głową z niedowierzaniem, podnoszę się z nie-

wygodnego, plastikowego krzesła i próbuję sięgnąć do 
rozporka przykutymi do blatu dłońmi.

 – Siedź – odzywa się nagle wojskowy. – Zaraz ktoś 
przyjdzie.

Opadam z powrotem na tyłek i resztkami silnej woli 
walczę z przemożną chęcią opróżnienia pęcherza.

Dlaczego mnie tu przywieźli? No tak, wiedzą, czym się 
zajmuję. Możliwe, że tak to właśnie wygląda. Przywożą 
do strażnicy, rozpytają, a potem? No właśnie, co potem?

Ciekawe, skąd się dowiedzieli? Ktoś sypnął? Fedor? 
Olga? Dowiedzieli się z innego źródła?

Może Docent? W końcu zadałem to jedno niewłaści-
we pytanie. Kto wie co mógł sobie pomyśleć?

Z drugiej strony, jaką miałby w tym korzyść? O ludzi 
tutaj trudno, mało kto ma doświadczenie, a i sam staru-
szek raczej nie zachęca do współpracy. Więc pozostaje 
tamta dwójka. Olga wydawała się przestraszona, ale czy 
mogłaby wsypać? Co jej po tym? Fedor raczej też wolał-
by, żebym płacił za pokój w terminie. Nie, to musi być 
coś innego. Tylko co?
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Drzwi otwierają się nagle, do pokoju wchodzi Kiryłow 
i palcem wskazuje na bezimiennego żołnierza, który 
w tej samej sekundzie szybciutko ewakuuje się z po-
mieszczenia. Piszczy elektroniczny zamek, przez chwilę 
dobiegają do mnie dźwięki z korytarza: zwykłe rozmo-
wy, jakiś odległy śmiech, stukot butów, pracujące gdzieś 
w oddali ksero – wszystko, co można usłyszeć w stan-
dardowej wojskowej placówce.

Kiryłow staje po przeciwległej stronie biurka, rzuca 
teczkę na blat i siada na krześle.

 – Jak się żyje?
 – Szczać mi się chce – odpowiadam szybko. – Jakoś 

nie daliście mi czasu na toaletę. Marny ten wasz hotel.
 – Ale poczucie humoru ci nie uciekło. – Brodacz wy-

ciąga paczkę papierosów, kładzie ją przed sobą, dokła-
dając na wierzch prostą, tanią zapalniczkę. – To dobrze 
wróży. Zaraz ktoś odprowadzi cię do kibla. Będziesz 
miał chwilę na rozmyślania.

Sierżant przysuwa do siebie teczkę, rozwiązuje su-
pełek i spogląda na zadrukowaną drobnym maczkiem 
kartkę.

 – Tomasz Niedzielski – mówi z ukraińskim akcen-
tem. – Lat trzydzieści dwa, miejsce urodzenia Lublin, 
stan cywilny kawaler. Zgadza się?

Nie mam pojęcia, skąd wytrzasnęli te dane. Już od 
dawna nie miałem okazji się nimi posługiwać. Ale to 
wojsko. Wiem, że mają swoje sposoby. Przeraża mnie 
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tylko, że tak szybko udało się wszystko odkopać i po-
wiązać ze mną.

 – Zgadza – burczę pod nosem.
Nie mam powodu kłamać. Oni i tak wiedzą swoje.
 – Wydalony ze służby za niesubordynację. Trzy naga-

ny w aktach. Sprawa sądowa za pobicie. Niestawiennic-
two na rozprawie. Poszukiwany listem gończym – wy-
mienia sierżant. – Trzeba by tutaj dołożyć nielegalne 
przekroczenie granicy i parę innych punktów z róż-
nych kodeksów. Ładnie tak uciekać przed wymiarem 
sprawiedliwości?

 – Lubisz się znęcać? Masz w tym jakiś interes? Dla-
czego od razu nie oddaliście mnie niebieskim? I po co 
to zabójstwo?

Kiryłow wyciąga z paczki papierosa, przypala go i za-
ciąga się dymem.

 – Niby nie wolno tutaj palić, a każdy to robi. Zabawne, 
prawda? – pyta, odkładając papierosa na tekturowy kar-
tonik. – Nie wiem, dlaczego ich zabiłeś. Może z zemsty? 
Zresztą kto cię tam wie. To ustali prokurator. A zanim 
zawiadomię policję, chciałem z tobą porozmawiać.

 – W co wy mnie chcecie wpakować, co? – Impuls 
gniewu, jak iskra, podpala mnie od środka. – Ta cała 
szopka, po cholerę wam ona? Chcecie mnie wsadzić 
na dłużej? Za samo przekroczenie Kordonu idzie się 
pierdzieć w pasiak na długie lata. Więc o co chodzi?
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Popiół z papierosa leci na posadzkę i zostaje zmiaż-
dżony wojskowym butem.

 – A gdybym ci powiedział, że wcale nie jesteśmy 
wrogami?

Prycham ostentacyjnie, przewracam oczami i uśmie-
cham się sardonicznie.

 – Ta, spoko, jasne. Przecież my kumple! Postaw jesz-
cze flaszkę i zaraz będziemy razem śpiewać katiuszę 
przy ognisku. Pierdol się, sierżancie – cedzę przez zęby. – 
Nie tak zaczyna się znajomość.

Kiryłow nachyla się przez stół, zmarszczki rysują się na 
poczerwieniałej twarzy, czarna, zmierzwiona broda szo-
ruje po jasnym blacie. Czy go wkurzyłem? Najwyraźniej. 
Czy mnie to obchodzi? Ani trochę. Niech robi, co chce, 
i tak pewnie już się z tego bagna nie wyczołgam.

 – Zamknij pysk na chwilę, zejdź z tonu i posłuchaj. 
Albo się uspokoisz, albo jedziemy na posterunek i fak-
tycznie pójdziesz do pierdla. Zrozumiał?

Drzwi uchylają się odrobinę, odwracam się w ich stro-
nę i widzę łysą głowę Orlyka.

 – Mamy zgodę. Przyjdziesz?
Kiryłow rozpromienia się nagle, wsadza papierosa do 

ust i wstaje z miejsca.
 – Weź tego głąba do kibla, a potem przypilnuj chwilę. 

Niedługo wrócę.
 – No nareszcie – mówię.
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Kiryłow znika za drzwiami, kapral podchodzi do sto-
łu i odpina kajdanki.

 – Mam dla ciebie radę. – Zatrzymuje się nagle. – Nie 
wkurwiaj go i wysłuchaj, co ma do powiedzenia.

 – O proszę. Bohater się znalazł. Co możecie mi zaofe-
rować? Taki sam wybór, jak tam w samochodzie? Albo 
robisz, co chcemy, albo kulka w łeb? To ja już chyba 
wolę iść do piachu.

 – Wyjmij na chwilę głowę z własnej dupy i się zasta-
nów – szepcze Orlyk, łapie mnie za ramię i wyprowadza 
z pomieszczenia.

Korytarz oświetlają dziesiątki halogenów, mijamy 
ubranych w pełne mundury żołnierzy, którzy z niesma-
kiem obserwują nasz pochód. Buty stukają o posadzkę, 
staram się zapamiętać układ pomieszczeń, lustruję uważ-
nie każdą plakietkę, ale już po chwili gubię się, przytło-
czony ogromem budynku. Wszystko wygląda tak samo. 
Istny labirynt pokoi, sal, małych przejść i schowków.

Zatrzymujemy się po chwili, kapral popycha drzwi.
 – Rób, co musisz. Nie jestem twoją niańką – rzuca za 

mną i staje pod ścianą.
Toaleta. To tutaj rodzą się najlepsze pomysły. Tylko 

dlaczego nigdy wtedy, kiedy naprawdę ich potrzeba?
Staję przed pisuarem i czuję, jakbym miał déjà vu. 

Gdyby nie Olga, pewnie leżałbym teraz przykryty folią 
albo jechał na sekcję w plastikowym worku. Czy tak nie 
byłoby lepiej? Kiryłow wyraźnie czegoś chce i bardzo 
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mi się to nie podoba. Robienie interesów z wojskowy-
mi to śliski temat i niemal każdy stara się tego unikać. 
Głównie dlatego, że jeśli raz zaczniesz, nie będzie już 
odwrotu. Oni działają trochę jak mafia – wypisać mo-
żesz się jedynie przez sznurek albo kulkę w łeb.

Właśnie dlatego nie chcę słuchać tego, co ma mi do po-
wiedzenia sierżant. Tyle że chyba nie będę miał wyjścia. 
Załatwili mnie na cacy i bez mydła. Znaleźli, zaszczuli 
i mają zamiar założyć kaganiec. Chciałbym się odgryźć, 
uciec, zostawić to wszystko w cholerę. Chciałbym. Szko-
da tylko, że nie mam na to niemal żadnych szans.

 – Długo jeszcze?
 – Nie. Już idę.
Na odchodne zerkam jeszcze na małe, obsadzone 

grubymi kratami okienko i kręcę głową. Tak łatwo to 
z pewnością nie będzie.

Kiryłow już na nas czeka: rozpromieniony jak zwycięz-
ca loterii, z papierosem za uchem i dodatkową teczką 
leżącą na stole.

 – Lepiej?
 – Na pewno – odpowiadam, siadam na krześle i spo-

glądam wyczekująco na stojącego obok kaprala. – Tym 
razem bez kajdanek?

 – A co? Masz zamiar się źle zachowywać? – pyta sier-
żant. – Chyba nie jesteś na tyle głupi?
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Wyskoczyć, uderzyć Orlyka, wyjąć pistolet z kabury, 
jeden strzał, potem drugi... Wyobraźnia podsuwa moż-
liwe opcje, nawet te najbardziej bezsensowne i niebez-
pieczne. Z drugiej strony grozi palcem i przestrzega 
przed możliwymi konsekwencjami. I co potem zrobię? 
Jestem w paszczy lwa. Jeden nieodpowiedni gest, szczęki 
zacisną się z całą mocą i będą mnie zbierać z podłogi. 
Dużo w ten sposób nie ugram.

 – Raczej nie – stwierdzam niechętnie.
 – No właśnie. Chcesz wysłuchać tego, co mam do 

powiedzenia, czy zawiadamiamy niebieskich?
 – Mów. I tak nie mam nic lepszego do roboty.
Kiryłow ponownie otwiera teczkę, przerzuca kolejne 

kartki i zatrzymuje się na chwilę przy jednej.
 – Od kiedy tam chodzisz?
 – Gdzie? – pytam, choć doskonale wiem, czego do-

tyczy pytanie. To raczej czysta, wrodzona przekora niż 
realna chęć wkurzenia wojskowego.

 – Nie trać naszego czasu. Wiesz, o czym mówię.
 – Trochę już łażę. Wte i wewte. Dostatecznie długo, 

żeby wiedzieć, że z wami się nie rozmawia.
 – Dla kogo pracujesz? – Kiryłow ignoruje zaczepkę.
 – Różnie. To nie robota od ósmej do szesnastej. Raz 

dla tego, raz dla tamtego.
Celowo pomijam fakt, że robię dla Docenta. Jeśli stary 

dowiedziałby się, że go sypnąłem, znalazłby mnie i na 
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końcu świata. Nie mam co do tego żadnych wątpliwo-
ści. To właśnie dzięki konsekwencji i jasnym zasadom 
jest w stanie funkcjonować pod samym nosem wojska. 
Piśniesz słówko – jesteś martwy. Nawet jeśli sam jesz-
cze o tym nie wiesz.

Sierżant cmoka pod nosem.
 – Konkrety proszę.
 – A już wam je podam. Na srebrnej tacy i z głową 

mięsaka w jabłkach. Zabiją mnie, jeśli cokolwiek po-
wiem, więc pas. Wolę zgnić w pierdlu. Zresztą, jeśli 
mam być szczery, to nie wiem, dla kogo pracuję. Biorę 
coś, przechodzę i zostawiam w umówionym miejscu. 
Dokumentów sobie nie pokazujemy.

 – W jaki sposób dostajesz zlecenia? – Sierżant wtyka 
papierosa do ust, ale nie sięga po zapalniczkę. Przyglą-
da mi się tylko uważnie, jakby szukał na twarzy śladów 
kłamstwa.

 – Dostaję wiadomość: bądź tu i tu. Tyle. Co wy my-
ślicie, że mamy forum w Internecie?

Wiem, że odebrali mi telefon i mogą sprawdzić wia-
domości, ale żaden szanujący się stalker nie trzyma tam 
newralgicznych danych. Kupuje się jakiś stary aparat, 
jednorazową kartę, a po skończonej robocie wszystko 
ląduje w śmietniku. Na prywatnej komórce mogą zna-
leźć co najwyżej parę starych, nieużywanych już nume-
rów do rodziny.
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Nastaje chwila ciszy. Orlyk, oparty o ścianę, nieobec-
nym wzrokiem patrzy gdzieś w dal, sierżant przegląda 
zadrukowane maczkiem kartki.

Domyślałem się, że odbędzie się przesłuchanie. To 
było jasne od samego początku. Tyle że prędzej spo-
dziewałbym się bicia, elektrowstrząsów, jakichś wysu-
blimowanych technik wydobywania informacji. A tutaj? 
Zwyczajna rozmowa.

A może to tylko wstęp? Gra w dobrego i złego glinę? 
Za chwilę sierżant wyjdzie z pomieszczenia, wpadnie 
tutaj grupka nabuzowanych mundurowych i zrobi mi 
z twarzy miazgę. Bo jak inaczej wyjaśnić ten niemal 
przyjacielski ton konwersacji? Mają mnie przecież na 
widelcu – odciski palców są na broni, której użyto do za-
bójstwa, więc po co w takim razie bawić się w półśrodki? 
To przedstawienie, ta maskarada i powolne odsłanianie 
kart ma czemuś służyć. Brodacz na pewno ma w tym 
jakiś interes, ale nie wiem jeszcze jaki.

 – Możemy cię wsadzić do paki na długie lata – wzdy-
cha Kiryłow, po czym podnosi do góry małą kartkę, któ-
ra okazuje się być zdjęciem. – Poznajesz to?

O w mordę.
Rozpoznaję miejsce bez problemu. Stary kanał za cu-

krownią. Tamtędy ostatnio uciekałem. Myślałem, że woj-
skowi po prostu nie wiedzą o tym przejściu. Tymczasem 
okazuje się, że byli sprytniejsi. Kamera w podziemiach? 
Na to bym nie wpadł.
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 – Nie wiem, kto to jest. – Silę się na uśmiech, ale wy-
chodzi mi raczej słabo.

 – Ładnie wyszedłeś, nie ma co. Pięknie to będzie wy-
glądało w aktach.

Czuję się jak schwytana na haczyk ryba. Jestem jesz-
cze w wodzie, miotam się, staram utrzymać pod po-
wierzchnią, ale żyłka nieubłaganie ciągnie ku brzegowi. 
Nie mam szans się uwolnić, a upór i zaklinanie faktów 
jedynie pogorszą sytuację. 

Stąd nie ma ucieczki. Na to już za późno. Mogę się 
jedynie poddać i liczyć, że nie trafię zbyt szybko na 
rozgrzaną patelnię.

 – Dobra, Kiryłow, wygrałeś – przyznaję, choć słowa 
z trudem przechodzą mi przez gardło. – Czego ode mnie 
chcecie?

 – Rozumiem, że będziesz współpracował?
 – A mam jakieś wyjście? Nie, nie mam ochoty z wami 

współpracować. Mdli mnie na myśl, że mam pomóc ko-
muś, kto wysłał moich znajomych do piachu – mówię, 
cały czas obserwując sierżanta. – Nie mam ochoty wam 
pomagać. Nie wątpię, że wyjdę na tym jak Zabłocki 
na mydle.

 – Więc... – zaczyna Kiryłow.
 – Więc – przerywam mu od razu. – Skoro tak posta-

wiliście sprawę, tyle się natrudziliście, żeby mnie tu za-
winąć, to wysłucham, co masz do powiedzenia. Tylko, 
na litość boską, przestań pieprzyć i zachodzić mnie jak 
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ofiarę. Wyłóż karty na stół. Nie mam już siły bawić się 
w ciuciubabkę.

Sierżant wyjmuje z kieszeni długopis i obraca go 
w palcach niczym zawodowy kuglarz.

 – Trzeba kogoś stamtąd wyprowadzić – oznajmia 
wreszcie Kiryłow. – I coś wynieść.

Przewracam oczami, robię kwaśną minę i zerkam na 
sierżanta spod byka.

 – Kogoś, coś. Chcesz, do cholery, rozmawiać o kon-
kretach, to je przedstaw. Kogoś to ja ci mogę wyprowa-
dzić nawet zaraz. A to „coś”? Dostaniesz gałązkę z krza-
ka, pasuje? Nie? To mów jaśniej.

 – Chodzi o naukowca i sprzęt.
 – No to już lepiej. Tylko dlaczego w takim razie nie 

wyślecie swoich ludzi? Macie wyposażenie, zasoby…
 – Nie twój interes – mówi twardo Kiryłow. – Skup się 

na tym, że oferuję ci pracę, zamiast po prostu wywalić 
cię za Kordon i zastrzelić, albo oddać w ręce prokurato-
ra. To powinno być dla ciebie najważniejsze w tej chwili.

Ocieram twarz dłońmi, pochylam się do przodu i myślę.
Praca – dzwoni mi w uszach.
Za pracę się płaci. To, co uskuteczniają żołnierze, jest 

zwykłym szantażem – prostym, jasnym i wykonanym 
w białych rękawiczkach. Nie zgodzę się na warunki? 
Nic nie szkodzi. Posiedzę w więzieniu albo od razu mnie 
zastrzelą. Ot tak. Dla nich to nie problem. Wszystko 
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się zatuszuje albo zwali na jakąś czarną owcę. Tak jak 
z Druciakiem i skośnookim. Więc po co ta rozmowa?

I wtedy doznaję olśnienia.
Im nie zależy na pełnej zgodzie czy podziękowaniach. 

Chcą, żebym dogłębnie zrozumiał, że jestem ich wła-
snością. Niezależnie od poczynań, w momencie, gdy 
zdecydowałem się wziąć pistolet do ręki, podpisałem 
cyrograf. Z tej czy innej przyczyny jestem im potrzeb-
ny, ale nie mam co liczyć na happy end. Kiedy tylko do-
staną, czego chcą, będę dobrem zbywalnym – zwykłym 
śmieciem, który należy zutylizować. Z potrzebnego na-
rzędzia z powrotem stanę się wrogiem. Tyle że wtedy 
będę na straconej pozycji.

Niemniej, jeśli teraz odmówię, będzie pozamiatane. 
Żeby przeżyć, muszę grać. Przynajmniej do momentu, 
w którym zdołam odwrócić sytuację na swoją korzyść.

 – Załóżmy, że się zgodzę. Ale tylko hipotetycznie – 
zaznaczam. – Jaki będę miał z tego zysk?

Słyszę parsknięcie Orlyka, sierżant spogląda karcą-
co na kaprala, przenosi wzrok na mnie i wyjmuje z ust 
papierosa.

 – Zawsze zysk, prawda?
 – Wiesz, że samym kijem niewiele ugrasz. Musi być 

marchewka.
Kiryłow wyjmuję z teczki kilka kartek, podnosi jed-

ną do góry.
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 – To jest twój akt zgonu. Spiszemy protokół, podpiszę 
go i pójdziesz wolno.

Za długo jestem w tym grajdole, żeby w to uwierzyć. 
Mam popracować dla wojska, a potem tak po prostu 
odejść? To nierealne. Prędzej dogadam się ze snorkiem, 
niż żołnierze sprezentują mi wolność.

I już mam odpowiedzieć, wytłumaczyć, że tego nie 
kupuję, ale w porę gryzę się w język. Niech myślą, że 
uwierzyłem. Skoro oni mogą mnie robić w konia, to i ja 
nie będę dłużny.

 – Dobra, Kiryłow. – Klepię dłonią w stół. – Niech ci 
będzie.

 – Czyli mamy umowę?
 – Tak do cholery. Biedną, bo biedną, ale lepsze to 

niż nic.
 – Orlyk – mówi, kiwając głową na kaprala. – Odpro-

wadź go do kwatery. Niech mu dadzą coś do żarcia.
 – To nie załatwimy wszystkiego od razu? – pytam 

lekko zaskoczony.
 – Nie – stwierdza Kiryłow. – Na razie muszę załatwić 

parę spraw. Odezwiemy się do ciebie.
Orlyk podchodzi, chwyta mnie za ramię i daje do zro-

zumienia, że wychodzimy. Podnoszę się powoli, zerkam 
jeszcze na wyjmującego telefon brodacza i wzdycham 
do swoich myśli. Wpadłem jak śliwka w kompot. Już za 
późno na krok w tył. Muszę skupić się na przyszłości 
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i na tym, jak się z tego wyplątać. A coś mi mówi, że nie 
będzie łatwo.

Elektroniczny zamek pika miarowo, zasuwy trzaskają 
cicho, chowając się w swoich prowadnicach.

 – Karski – mówi do słuchawki sierżant. – Mamy to. 
Trzeba...

Przekraczam drzwi, Orlyk popycha mnie w przód, 
ciągnie za klamkę i sierżant znika mi z pola widzenia. 
Chętnie posłuchałbym reszty rozmowy, ale nie mam co 
o tym marzyć. Choćbym dwoił się i troił, pewne infor-
macje będą dla mnie tajemnicą.

 – Idź przodem, będę cię kierował.
 – Rozumiem, że dostanę jakiś sprzęt – mówię, rusza-

jąc powoli korytarzem.
 – Ja nie wiem, co tam dostaniecie, i szczerze, to śred-

nio mnie to obchodzi – przyznaje kapral. – Teraz w lewo.
 – Jak to: dostaniecie? My? W sensie kto?
 – Ty i reszta ekipy. A co myślałeś? Że sam pójdziesz? 

Wolne żarty – śmieje się Orlyk. – Ale spokojnie, chyba 
się już znacie.

Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale w tym momencie 
nie jestem w stanie nic wykrztusić. Znam resztę ekipy? 
Kogo on ma na myśli?

Zgaduj-zgadula, a i tak niczego nie wymyślę. Spekula-
cje mogę włożyć sobie w tyłek. Zresztą po co miałbym się 
nad tym głowić? Za chwilę wszystko się wyjaśni.
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Stajemy w jednym z bocznych korytarzy, szczęka za-
mek, drzwi otwierają się z piskiem zawiasów, przekra-
czam próg i przystaję w wejściu.

 – Rozgość się – słyszę zza pleców.
Kwatera – tak mówił Kiryłow. Pokój bardziej przy-

pomina nieużywane biuro, które ktoś naprędce po-
stanowił zaadaptować na sypialnię w celu przyjęcia 
niechcianych gości. Ściany zastawione pustymi meblo- 
ściankami, podłoga wyłożona tanim gumoleum, okna 
zasłonięte czymś od zewnątrz, pozbawione klamek 
i z pewnością zakratowane. W podwieszanym suficie 
tlą się dwie z sześciu świetlówek. Przynajmniej są le-
żanki, myślę. Stare, pordzewiałe, ustawione obok siebie, 
niemal na środku pomieszczenia.

 – A reszta?
 – Niedługo powinni przyjść – wyjaśnia kapral i na od-

chodne dodaje: – Później ktoś przyniesie ci coś do żarcia.
Podchodzę do jednej z polówek, opadam ciężko na 

sprany, podziurawiony materiał i czuję, jak ogrom wy-
darzeń przyciska mnie w dół. Jeszcze wczoraj miałem 
prosty plan – nawalić się do nieprzytomności, zrównać 
z ziemią wyrzuty sumienia, obudzić się dnia następnego 
i powtórzyć chlanie, aż skończą mi się pieniądze.

Szkoda tylko, że najprostszy plan jest zawsze najtrud-
niejszy do wykonania.
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ROZDZIAŁ 3

 – A kto to do nas zawitał? – Głos dobiega do mnie 
gdzieś z daleka. – Gaspadin Kojot we własnej osobie. 
Myślałem, że zapiłeś się na śmierć.

Otwieram jedno oko, potem drugie, z trudem przewra-
cam się na plecy, głowa pulsuje tępym bólem, w ustach 
grupka Beduinów przeprowadza wielbłądy przez pu-
stynię.

Kac. Myślałem, że po takiej dawce adrenaliny umknę 
przed gniewem biochemicznych procesów, ale to tylko 
płonne nadzieje. Już w barze zapadł wyrok, a wszyst-
ko, co działo się potem, było tylko odwleczeniem nie-
uchronnej kary.

 – Żyjesz? – pyta stojący obok mnie mężczyzna.
Poznaję go bez problemu. Wysoki jak wieżowiec, sze-

roki w barkach, łapy jak bochny chleba, przydługawe, 
opadające na czoło, czarne jak noc włosy i modnie 
przystrzyżona broda. Na pierwszy rzut oka wygląda 
jak mieszkaniec Półwyspu Iberyjskiego, który z niewia-
domych przyczyn zawędrował do wschodniej Europy. 
Nawet karnacja pasuje. Tylko te siniaki w barwach fio-
letu i zieleni psują efekt. Widać, że Hiszpan nie próż-
nował ostatnimi czasy.

 – Żyję – stwierdzam kwaśno, próbując jednocześnie 
usiąść. – Ale jakie to życie?

 – Pomóc?
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 – Nie. Dam radę.
Usadawiam się wreszcie, łapię głowę w dłonie, prze-

jeżdżam po króciuśkich włosach, na skroni wyczuwam 
ogromnego guza i zaschniętą krew. Nie miałem nawet 
okazji obmyć twarzy. Wszystko działo się za szybko, że-
bym mógł skupić się na czymkolwiek innym niż na wła-
snym żałosnym położeniu. Wzdycham potężnie, żebra 
kłują ostrzegawczo i dają znać, że kopniak Druciaka 
wcale nie przeszedł bez echa. Do kompletu brakuje mi 
tylko połamanych kości.

Skrzypią sprężyny, trzeszczy aluminiowa rama, Hisz-
pan usadawia się na sąsiedniej polówce.

 – Jak cię znaleźli? – pyta.
 – Nie wiem. – Kręcę głową. – To znaczy wiem, ale nie 

chce mi się nawet o tym gadać. Pieprzone skurwysyny.
 – No ładnie nas załatwili – przyznaje dryblas i milknie.
Rozglądam się po pokoju. Szklane gabloty meblo-

ścianek zdają się uśmiechać szyderczo, ledwo zipiące 
świetlówki łypią na pomieszczenie z wyższością, przez 
zasłonięte okna wpadają pojedyncze, cieniutkie struż-
ki światła. I dopiero kiedy kieruję wzrok ku drzwiom, 
widzę odwróconą do mnie plecami postać.

Kiwam delikatnie głową w tamtą stronę i zadaję Hisz-
panowi nieme pytanie.

 – Siny – mówi cicho.
Spoglądam jeszcze raz, tym razem bardziej konspi-

racyjnie.
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Wygląda niepozornie: mikry, chudy, z siwymi włosami 
spiętymi w kucyk, ubrany w łataną dziesiątki, jeśli nie set-
ki razy flanelową koszulę i dżinsy, które dawno już straci-
ły swój pierwotny kolor. Przypomina lokalnych pijaczków, 
którzy całe dnie spędzają pod sklepem albo leżą gdzieś 
w rowie, czekając, aż ktoś zdecyduje się im pomóc i od-
prowadzić do domu czy do meliny. Ale to tylko pozory.

Raz czy dwa zdarzyło mi się minąć z nim u Docenta. 
Nigdy nie zamieniliśmy słowa, ale nawet mimo to wyraź-
nie czuć od Sinego coś dziwnego. Jakby roztaczał wokół 
aurę nie tyle strachu, co respektu. Niczym wredny, nie-
lubiany przez nikogo nauczyciel albo wykładowca, któ-
rego mimo wszystko szanuje cała młodociana gawiedź.

 – Długo tu siedzicie? – Przenoszę wzrok na Hiszpana.
 – Ja od przedwczoraj. Chyba, bo zegarek mi zabrali, 

ale zdążyłem się przespać dwa razy. Sinego przypro-
wadzili niedawno. Zdaje się, że na chwilę przed tobą. – 
Hiszpan kładzie się na polówce i kieruje wzrok w su-
fit. – Zabrali mnie z domu. Wyobrażasz to sobie? Wpadli 
w nocy, dziecko mi wystraszyli, Julia mało zawału nie do-
stała. Myślałem, że to bandyci. Dałem jednemu w pysk, 
drugiego chciałem odstrzelić, ale potraktowali mnie pa-
ralizatorem. A potem kajdanki, samochód, dołek. Jak 
ostatniego bandziora. Pojebało ich.

Siny odchodzi od ściany, odwraca głowę w naszą stro-
nę, po czym zbliża się do okna, przejeżdża palcami po 
plastikowej ramie i uderza w nią pięścią.
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 – Tak stąd nie wyjdziemy – mówię głośno.
 – Wy może nie. Ja nie zamierzam tu siedzieć i cze-

kać na soldatów.
 – Mi też się nie podoba wizja pracy dla tych gnoj-

ków, wierz mi, ale nie mamy na razie zbytniego pola 
do manewru.

 – Zawsze jest jakieś wyjście – stwierdza Siny i rusza 
wzdłuż ściany.

 – Wiesz, o co tutaj chodzi, Kojot? – pyta Hiszpan. – 
Mi tylko wspomnieli, że jesteśmy im potrzebni.

 – Chcą kogoś z wewnątrz zgarnąć. I coś, ale nie do-
wiedziałem się dużo. Ten cały Kiryłow do najbardziej 
otwartych nie należy.

 – Kto? – pyta Siny i przystaje.
 – Kiryłow. Sierżant. Taki wysoki, brodaty...
 – To skurwysyn! Blad′ syberyjska! Gnój zawszony!
Czekam, aż stary spuści nieco powietrza.
 – Znasz go?– pytam.
 – Tak. Blad′ przekupna. Brał łapówki jeszcze, kiedy 

był prostym szeregowcem na warcie. Zawsze w Strefę 
chciał iść, ale bał się. Jak mu się zaczęło pod dupą cie-
pło robić, to wyłapał kilku moich znajomków. Dobrze 
słyszałem, że awans dostał. Skurwiel jeden, niech tylko 
się pokaże.

 – Wiesz, czego może od nas dokładnie chcieć?
 – Skąd mam wiedzieć? Znajomy to mój jakiś? Nawet 

go nie widziałem.
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 – Jak brał łapówki, to może nie zapomniał starych 
nawyków i znowu lewiznę kręci? – Hiszpan siada na 
polówce.

 – I myślisz, że robiłby to na oczach wszystkich do-
okoła? Trochę to naciągane – stwierdzam.

Siny wzrusza ramionami, siada pod ścianą, Hiszpan 
nie podejmuje dyskusji i tylko wzdycha pod nosem.

Mijają minuty, siedzimy w ciszy, miny skwaszone, każ-
dy zatopiony w swoich myślach.

Nie zdążyłem się nawet porządnie przespać. Oczy 
pieką przy każdym mrugnięciu, ręce drżą mimowolnie, 
wyschnięte na wiór gardło domaga się wody.

 – Ty, Kojot, dla Docenta robisz, a? – pyta znienacka 
stary.

 – Teraz to chyba wychodzi na to, że robiłem.
 – Źle. Trzeba było zwiewać od niego jak najdalej. To 

zły człowiek jest.
 – A my święci? Poza tym dobrze płaci.
 – Oj, młody jesteś – wzdycha Siny. – Nie wszystko ro-

zumiesz. Człowiek się na błędach uczy, ale lepiej na czy-
ichś niż swoich. On niewiele się różni od tych. – Stary 
kiwa w kierunku drzwi. – Z niczym ani z nikim się nie li-
czy. Możesz mieć z nim dobre układy, może ci się nawet 
wydawać, żeście kumple, ale jedno potknięcie i koniec.

Hiszpan niczym obserwator meczu tenisa zerka to 
na mnie, to na Sinego, ale nie odzywa się ani słowem.

 – Czyli co? Dobrze na tym nie wyjdę? – pytam.
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 – A wyszedłeś dobrze?
 – Jak do tej pory szło całkiem nieźle.
 – A gdzie teraz jesteś?
Milknę.
Czyżby stary sugerował, że to jednak Docent mnie 

wystawił? Ale po co? Na jaką cholerę miałby dawać znać 
wojskowym, że mogę mieć coś na sumieniu? Przez to 
pytanie, które zadałem na odchodne? Nie, to bzdura. 
Prościej byłoby mnie odstrzelić w jakimś dogodnym 
miejscu. Przecież na przesłuchaniu mógłbym sypnąć 
to i owo, a dla Docenta byłoby to bardzo niewygodne.

 – Teraz to i tak bez znaczenia – mówię po chwili. – 
Jak się z tego nie wyplączemy, to dla nikogo już nie po-
pracuję. Bo nie sądzę, żeby wojskowi mieli nas ot tak 
puścić wolno.

 – Więc może nie gadajmy o pierdołach, tylko pomyśl-
my, co możemy zrobić, żeby się z tego wyplątać. – Hisz-
pan uderza dłońmi w uda i wstaje z leżanki.

 – Pogadać możemy, ale wyjść stąd nie wyjdziemy – 
stwierdzam.

 – Okno nie do ruszenia – przyznaje Siny. – Może 
drzwi dałoby się załatwić, ale nie wiem, czy kogoś na 
zewnątrz nie postawili.

 – Czyli gówno, musimy czekać – mówi olbrzym i ni-
czym przebity igłą balon z powrotem opada na leżan-
kę. – Kurwa, nienawidzę czekać. Co to ma w ogóle być? 
Dziecko mam w domu, do Julii nawet nie pozwolili 
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zadzwonić. Kompletnie nic. I co ja mam teraz zrobić? 
Do tego mnie z roboty wywalą.

 – Twoja żona wiedziała, czym się zajmowałeś? – py-
tam, zerkając ukradkiem na rozglądającego się po po-
mieszczeniu Sinego.

 – Chyba się domyślała, ale nie pytała. Głupia nie jest, 
więc pewnie dodała dwa do dwóch. Pewnych rzeczy 
nie ukryjesz.

 – Ktoś idzie – odzywa się Siny.
Pisk zamka, zgrzyt metalu, w wejściu pojawia się Orlyk 

w towarzystwie kilku mundurowych: pełny rynsztu-
nek, kevlarowe hełmy, pistolety w kaburach, kamizelki 
taktyczne – widać nie przyszli, by prosić nas na bal 
charytatywny.

 – Pogadali? Wypoczęli? To jazda – mówi kapral. – Za-
prowadzić na C-1.

Dwóch największych dryblasów podchodzi do Hisz-
pana, ten wstaje, żołnierze łapią go za ramiona i wypro-
wadzają z pokoiku. Siny patrzy na wojskowych spode 
łba, w oczach błyska mu coś wrednego, jeden z ludzi 
Orlyka zbliża się do starego stalkera, a ten nagle rzuca 
się na mundurowego.

Walczyć? Stać w miejscu? Cholera, co robić?!
Siny krzyczy coś niewyraźnie, uderza od boku, sier-

pem, i dostrzegam trzymany przez niego w dłoni spi-
czasty kawałek drewna. Daleko tej szczapce do noża czy 
w ogóle do jakiegokolwiek ostrza, ale we wprawnych 
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rękach i taka drzazga może być śmiertelną bronią. 
A z tego co widzę, stary wie, jak się tym posługiwać.

Tyle że jest na straconej pozycji.
Wojskowy może i jest zaskoczony, ale udaje mu się 

zablokować cios, kontruje w brzuch, dwóch pozosta-
łych żołnierzy, stojących do tej pory w przejściu, dwoma 
susami dociera do walczących, jeden uderza stalkera 
łokciem w twarz, drugi odciąga zaatakowanego kolegę. 
Rzucam wzrokiem na prawo i lewo, Hiszpan leży na 
ziemi dociskany kolanem przez eskortę.

Mogę się ruszyć, wybiec przez drzwi i na pohybel 
przed siebie, byle dalej od wojska. Widzę to przejście, 
myślami jestem już na zewnątrz.

 – Ani drgnij – słyszę głos Olryka. – Chyba że chcesz 
kulkę.

Za późno. Zmarnowałem okazję. Gdyby Siny powie-
dział, że będzie próbował się wyrwać, może mielibyśmy 
jakieś szanse. Choć z drugiej strony, na co miałem li-
czyć? Że przejdę przez budynek i wyjdę na zewnątrz?

Szlag by to wszystko trafił.
 – Wy skurwysyny! – wrzeszczy stary, dostaje pięścią 

w brzuch i milknie, próbując złapać oddech.
 – Spokój, do cholery. – Orlyk podnosi głos. – Wszyst-

kich wyprowadzić. Bojowemu założyć kajdanki. Migiem.
Wojskowi podnoszą Hiszpana z ziemi, ten próbuje 

się wyrwać, ale twardy chwyt uniemożliwia mu ruchy. 
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Jeden z mundurowych podchodzi do mnie, łapie za ra-
mię i zmusza do ruszenia się z miejsca.

Jeśli mieliśmy jakąkolwiek szansę na wydostanie się 
stąd, właśnie obserwowaliśmy jej pogrzeb.

Migają ciekłokrystaliczne ekrany, buczą wentylatory 
komputerów, gdzieś w tle słychać echa rozmów.

Siedzimy obok siebie, we trzech, na małych, plasti-
kowych krzesełkach. Kilka usytuowanych naprzeciwko 
nas monitorów wypluwa obrazy map z dołączonymi do 
nich tekstowymi wyjaśnieniami. Niektóre ze zdjęć wy-
świetlają się obok, na białej, przytwierdzonej do ściany 
płachcie materiału, i znikają po chwili. Niewiele z tego 
rozumiem, a to, czego jestem się w stanie domyślić, nie 
napawa optymizmem.

 – Panowie, po co ta agresja, co? Mamy was odstrzelić? 
Po co się rzucać?

 – Spierdalaj, Kiryłow – mówi Siny z trudem. – Pa-
miętasz mnie jeszcze? A Kucyka i Trepa? Dorobiłeś się, 
szmaciarzu, na cudzym nieszczęściu.

 – Pamiętam, Siny, pamiętam. – Sierżant stoi do nas 
przodem, w prawej ręce trzyma teczkę, w lewej tlącego 
się papierosa. – Każdego z was pamiętam.

 – I co? Nic? Sumienia nie masz? Dobrych chłopaków 
zmarnowałeś, szmato.
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 – A ilu ty ludzi zmarnowałeś? Zresztą nie ściągnąłem 
was tutaj, żeby przerzucać się inwektywami. Nie masz 
ochoty współpracować? Nie ma problemu, zaraz wypie-
przymy cię za Kordon.

 – Tylko straszyć potrafisz, gnoju. Zabijesz bezbron-
nego? Tak nisko upadłeś?

 – Chcesz się przekonać? Nie ma problemu, znajdzie-
my kogoś na twoje miejsce. Poza tym życie to nie bajka. 
Ja wychodzę z propozycją, a nie gryzie się ręki, która 
cię karmi.

 – A co ty mi dałeś, co? Dlaczego miałbym ci pomagać, 
gnido syberyjska?

 – Nie zabiłem cię jeszcze. To raz. A dwa? Z tego, co 
wiem, to twojej córce nieźle idzie w Kijowie. A co u two-
jej rodziny, Hiszpan? Żona chyba nie była zadowolona 
z wizyty?

Hiszpan podnosi się z krzesła, Siny czerwienieje na 
twarzy, zaciska pięści i cedzi przez zęby:

 – To sprawa między tobą a mną. Odpierdol się od 
niej. Jesteś szmatą, ale nawet nie próbuj jej tknąć. Zabiję 
cię, jeśli cokolwiek jej zrobisz. Rozumiesz mnie, gnoj-
ku? Zabiję.

 – Uspokójcie się. Zrobię, co uznam za stosowne. A je-
śli posłuchacie, to wszystko będzie w porządku. Tylko 
przestańcie się miotać.

Spoglądam na Sinego, w oczach widzę żądzę mor-
du, Hiszpan chyba tylko cudem powstrzymuje się od 



35

rzucenia się na wojskowego. Gdyby wzrok mógł zabi-
jać, sierżant, krztusząc się krwią, padłby teraz na zie-
mię. Gdyby tylko dać stalkerom wolną rękę, zatłukliby 
Kiryłowa na miejscu. Nie dziwię się temu. Mogę sobie 
jedynie wyobrażać, co teraz czują, i w żadnym razie im 
nie zazdroszczę. To czyste skurwysyństwo.

 – Mów, gnido – syczy przez zęby Siny. – Gadaj, cze-
go chcesz.

 – Praca – wyjaśnia sierżant i zaciąga się papierosem. – 
Mam dla was pracę.

Przewracam oczami, Hiszpan opada na krzesło.
 – To już słyszałem. Kogoś i coś z wewnątrz – mówię.
Kiryłow kładzie teczkę na stole, bierze w dłoń pilot, 

naciska przycisk, umiejscowiony na suficie rzutnik pisz-
czy cicho i biała płachta materiału w sekundę nabiera 
kolorów.

To nie żadne nowoczesne, pełne szczegółów sateli-
tarne zdjęcie, a stara, pamiętająca zapewne Andropowa 
albo i Breżniewa radziecka mapa, którą ktoś zdecydo-
wał się przenieść na cyfrowy nośnik. Pełno na niej plam, 
część linii jest kompletnie zatarta, nazwy wiosek zlewają 
się ze sobą, tworząc niemożliwy do rozczytania szyfr.

W pierwszej chwili nie odnajduję jakiegokolwiek 
znajomego szczegółu, ale im bardziej przyglądam się 
wytartym przez czas barwom, tym łatwiej idzie mi wi-
zualizowanie terenu. Namierzam wreszcie drobne kre-
ski oznaczające małą, kompletnie zniszczoną obecnie 



36

wioskę, przez którą nie raz i nie dwa zdarzało się wędro-
wać, kilkanaście centymetrów wyżej trafiam na feralny 
tartak i okalający go od północy las. Żal z zaskoczenia 
ściska mi gardło, przed oczami widzę zapłakaną matkę 
Świetlika i słyszę echo rzucanych przez nią oskarżeń.

A przecież to nie moja wina. Świetlik sam wlazł w ano-
malię. Dlaczego ciągle dręczą mnie wyrzuty sumienia?

Speszony reakcją przełykam ślinę, przenoszę wzrok 
dalej i staram się zająć mózg czymś innym niż wspo-
mnieniami. Pędzę jak najdalej od tartaku, przed ocza-
mi migają mi zielone plamy lasów i zagajników, szare 
nitki dróg zlewają się z tłem, liche zabudowania bez-
imiennych już wsi ostatkiem sił próbują zawalczyć 
o moją uwagę.

Ale to na nic. Zupełnie znienacka wszystko urywa się 
i tworzona w wyobraźni wizualizacja z powrotem zmie-
nia się w cyfrową prezentację tego, co było przed osiem-
dziesiątym szóstym – w pola i lasy północnej Ukrainy. 
Nie znam tego terenu. Im dalej na wschód, tym mniej 
miejsc jestem w stanie rozpoznać.

Sierżant naciska guzik, obraz zmienia się natychmia-
stowo, przed oczami staje nam niemal identyczny, wy-
świechtany plan, z zakreślonym na czerwono plackiem 
pustkowi.

 – Poznaje któryś to miejsce?
 – Rude Pola – mówi Hiszpan. – Niedaleko płynie Uż.
 – Byłeś tam? – pytam zdziwiony.
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 – Byłem ze dwa razy. Właściwie to w zasadzie tylko 
zajrzałem. Nic tam nie ma, a promieniowanie jak chole-
ra. Nie wiem, czy tam ziemię zwozili po Katastrofie, czy 
co. W każdym razie cholernie nieprzyjemnie.

Nigdy nie zapuszczałem się tak daleko. Nie było ta-
kiej potrzeby.

 – Te pola to były sowchoz – odzywa się nagle Siny 
i jak na komendę odwracamy z Hiszpanem głowy w jego 
stronę. – Mnóstwo ludzi tam pracowało. Po osiemdzie-
siątym szóstym jeszcze tam byli. Daleko do czaes-u, 
to i nie było potrzeby tego zamykać. A potem przy-
szli smutni panowie i oznajmili, że wszyscy mają wy-
pieprzać. Mieszkańcy się zbuntowali, w końcu lepszy 
sowchoz niż nic, i nie chcieli odejść. No to przyjechały 
ciężarówki z wojskowymi. – Siny spluwa na podłogę. – 
I zaczęli ludzi wynosić, jakby to były worki z piaskiem. 
Byle jak, byle do ciężarówki. Wszystkim zakazano się 
tam zbliżać, na polach ustawili druty kolczaste, wbili 
znaki „zakaz wstępu” i kilka miesięcy później postawili 
tam bunkier.

 – Otóż to – przyznaje Kiryłow.
 – No dobra. – Odwracam się w kierunku sierżanta. – 

Ale co my mamy z tym wspólnego?
Kolejne piknięcie rzutnika i biały materiał rozjarza 

zdjęcie kilku osób: trzech mężczyzn, dwie kobiety, wszy-
scy uśmiechnięci, w kitlach, w tle majaczy jakiś park 
i ściana wysokiego budynku.
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 – Pracownicy kijowskiej politechniki. Wydział radio-
techniki – wyjaśnia Kiryłow. – Was interesują trzy posta-
cie: profesor Prochow, to ten wąsaty z lewej. Kobieta za-
raz obok niego: profesor Udowenko, i asystent Prochowa, 
Zbirak. To ten młody blondyn z prawej.

 – Mamy zapisać się do nich na zajęcia? – pytam z prze-
kąsem.

 – Nie. To wasz cel.
 – Chcesz powiedzieć, że oni tam siedzą? W tym bun-

krze? – Olbrzym ledwo mieści się na krześle, a jednak 
udaje mu się pochylić do przodu. I mimo że wygląda to 
komicznie, wcale nie jest mi do śmiechu.

 – Najważniejsi są Prochow i Udowenko. Zbirak... – 
Kiryłow robi pauzę. – Zbirak jest, powiedzmy sobie, 
mniej ważny.

 – Skurwysyny – mruczy Siny. – Dla was olać człowie-
ka to jak strzepać kurz z pagonów, nie? Mniej ważny – 
powtarza pod nosem. – Nawet na waszych ludziach 
wam nie zależy.

Sierżant puszcza uwagę mimo uszu, nie odpowiada, 
nie burzy się, ale ze spokojem naciska przycisk.

 – Dlaczego nie wyślecie swoich? – pytam. – I nie zasła-
niaj się tym, że to nie moja, a właściwie nie nasza sprawa. 
Przecież to nie ma sensu. Po co brać stalkerów z łapanki?

Kiryłow rozgląda się ciężkim wzrokiem po pomiesz-
czeniu, wzdycha, zwraca głowę w moją stronę.

 – A jak sądzisz, stalkerze? Dlaczego?
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 – Znowu chcesz się bawić w ciuciubabkę?
 – Nie.
 – Tego ma nie być w papierach – przerywa mu Siny 

i uśmiecha się kwaśno. – Szanownemu sierżantowi po 
raz kolejny pali się pod dupą. Tak jak kiedyś. Coś po-
szło nie tak i trzeba teraz jakoś to odkręcić. Tyle że nie 
wystarczy zamknąć paru chłopaków.

Wojskowy milczy i patrzy gdzieś w przestrzeń. Czyż-
by Siny trafił w sedno? Zaszczuć paru stalkerów, siłą 
zmusić do współpracy, nie dać wyboru, a na koniec 
pozbyć się niewygodnych świadków. W końcu zabili 
dwóch ludzi, żeby mnie tu ściągnąć. Nie żebym miał 
to im za złe, zawsze o dwie szuje mniej, ale to dobitnie 
świadczy o ich podejściu do sprawy. Czy Druciak i sko-
śnooki, czy my – to nie ma znaczenia. Każde ludzkie 
ciało tak samo dobrze przyjmuje ołów.

 – Chcesz, żebyśmy wyprowadzili z Zony trzech niewy-
szkolonych ludzi, tak? – Hiszpan klepie dłońmi o blat. – 
Sierżancie? Czy ciebie Bóg opuścił? Już jeden kot to 
dużo do upilnowania. I to w dwie osoby. Chcesz, żeby-
śmy wzięli nie jednego, nie dwóch, ale trzech ludzi, któ-
rzy broń macali pewnie tylko kilka razy w życiu? I jesz-
cze taki szmat drogi? Przez ten teren? Nie no, to są jakieś 
jaja. A najlepsze, że to wszystko pod groźbą rozstrzelania. 
Brawo, po prostu brawo. Dobry plan! Po cholerę mamy 
się tłuc taki szmat drogi, skoro zdechnąć możemy już tu-
taj, na miejscu? Wojskowe kurwy bez grosza pomyślunku.
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 – To właśnie metody wojska – wtrąca się Siny. – Za-
bijają, jak leci, nic tylko groźby i strzały, dobrych chło-
paków zarzynają i nawet swoich potrafią się pozbyć. 
Skurwysyny.

 – Tacy jesteście wspaniali – mówi twardo sierżant. – 
Dumni, bez skazy. Rycerze Okrągłego Stołu. A ilu wy 
ludzi zabiliście, co? Szafujecie wyrokami, stajecie na 
piedestale i patrzycie na innych z góry. Nieskazitelni – 
krzyczy brodacz i uderza pięścią w stół. – Pytam, ilu 
ludzi zabiliście przez swoje interesy? Co z Zony wynie-
śliście? Wiecie chociaż? Nie, bo was to nie interesuje. – 
Kiryłow oddycha ciężko, przejeżdża po nas wzrokiem, 
uspokaja się i po chwili dodaje: – Gdyby to było takie 
proste, jak myślicie. Ale nie jestem tutaj, żeby dyskuto-
wać, kto ma więcej na sumieniu. Zresztą mogłoby się to 
wam nie spodobać. Oczekuję od was współpracy. Tylko 
tyle i aż tyle. I zrobię wszystko, żeby was do tego zmusić. 
Ale im bardziej będziecie się opierać, tym gorzej na tym 
wyjdziecie. Zrozumieli?

Wstać i przyrżnąć mu w pysk. Tak po męsku, raz a po-
rządnie, żeby nie mógł się podnieść. Adrenalina tętni 
w żyłach, zapraszając do działania, dłonie same zaciska-
ją się w pięści, aż bieleją knykcie.

 – Nie tak, gnoju, wygląda współpraca. Nie grozi się 
ludziom, od których oczekujesz pomocy. – Widać, że 
Siny walczy z samym sobą, by nie krzyczeć.



41

 – Tak się akurat złożyło, a nie macie wyjścia. Zasta-
nówcie się dobrze. – Kiryłow podchodzi do drzwi. – Ka-
pralu. Wyprowadzić do kwatery.

 – Skurwysyn. – Hiszpan z wściekłością rzuca plasti-
kowym kubkiem. – Skurwysyn i tyle.

 – Nie będę ich psem – dodaje Siny, leżąc na polówce.
Zamknęli nas w tej pseudokwaterze, dali jeść, dali 

pić, ale niczego to nie zmieniło. Dalej jesteśmy w tym 
samym punkcie, co na początku. Teraz jednak wiem, że 
istnieje tylko jedna droga, by się stąd wyrwać.

 – Nie mamy wyjścia – mówię, narażając się na ostra-
cyzm.

 – Co ty pieprzysz? – Hiszpan patrzy na mnie z nie-
dowierzaniem. – Chcesz to zrobić?

 – A widzisz jakąś inną opcję? Człowieku, pomyśl. 
Masz żonę i dziecko, Siny ma córkę. Nie mówię, że mam 
ochotę na tę współpracę. Cholera, daleki jestem od tego. 
Ale oni nas nie wypuszczą.

 – A myślisz, że nawet jak przyprowadzimy tych tro-
je, to wojskowi dadzą nam spokój? Zastrzelą nas, żeby 
nie było świadków – włącza się Siny. – Znam ich. To 
ich metody.

 – Jeśli się nie zgodzimy, zastrzelą nas tutaj. Od razu.
 – Powtarzam: nie będę ich psem. Wolę zgnić tutaj.
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 – I co ci z tego przyjdzie? – mówię ostro. – Zdechniesz 
i po ptakach. Aż tak ci nie zależy? To po co w ogóle ży-
jesz? Weź się powieś na pasku.

 – Znajdę wyjście...
 – Gówno znajdziesz. – Podnoszę się z miejsca. – Ile 

czasu lampisz się w te okna? Ten atak na wojskowego 
też nie poszedł najlepiej. Faktycznie chcesz tutaj zgnić? 
Proszę bardzo, ale mnie w to nie mieszaj. Spójrz na 
nas, Siny! No spójrz, mówię! Jesteśmy w dupie. Czarnej, 
głębokiej i mamy tylko jedno wyjście. I pieprzę to, że 
ani trochę mi się ono nie podoba, ale nie mam zamia-
ru tu czekać.

 – Młody jesteś, Kojot. I głupi. Zawsze jest inne wyjście.
 – To zaproponuj coś, do cholery. Siedzisz tylko i pie-

przysz, jak to źle i jak niedobrze. Szukasz jakiejś alter-
natywnej drogi, choć sam dobrze wiesz, że ona nie ist-
nieje. Obudź się, Siny!

Stalker w ciągu dwóch sekund zrywa się z łóżka, do-
skakuje do mnie jednym susem, jego pięść jak rozpę-
dzony pociąg uderza mnie w szczękę. Nie czuję bólu, 
dostrzegam jedynie Hiszpana, który łapie starego za 
ramiona, i lecę w tył.

Ciemność.
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 – Żyjesz? – Ktoś klepie mnie po policzku. – Kojot?
Głowa jest ciężka, w uszach szumi odległy wodospad, 

w ustach czuję żelazisty posmak krwi.
 – Żyję – mówię, czując rozchodzący się po szczęce 

ból. Jeszcze przed chwilą go nie było, a teraz nagle wy-
kwitł, jak wychylający się spod białego puchu, pierwszy 
wiosenny przebiśnieg. – Co się stało?

 – Przyłożył ci. Padłeś jak szmata.
 – Cholera, boli.
 – Chyba nie pierwszy raz dostałeś?
Otwieram oczy, Hiszpan kuca tuż przy mnie, Siny 

stoi przy oknie z założonymi rękami. Pamięć wraca nie-
spodziewanie, przejeżdżam dłonią po szczęce, dotykam 
językiem rozcięcia po wewnętrznej stronie policzka 
i przełykam ślinę.

 – Lepiej ci? – rzucam w kierunku Sinego. – Wyżyłeś 
się? Wpadłeś na coś czy będziesz się miotał dalej?

 – Zbastuj – odzywa się Hiszpan. – Bierzemy tę robotę.
 – Co?
Dryblas wzdycha i kiwa głową w kierunku stojącego 

pod oknem stalkera.
 – Gadaliśmy i doszliśmy do wniosku, że masz ra-

cję. Siedząc tutaj, tylko marnujemy czas. Jeśli Kiryłow 
mówi prawdę, a przecież nie ma powodu, by kłamać, nie 
chodzi tutaj tylko o nas. Ja mam rodzinę, Siny córkę 
w Kijowie. Nie możemy ryzykować.

 – Siny?
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 – Nie podoba mi się to wszystko. – Stalker odrywa 
się od ściany i podchodzi bliżej. – Ale nie jestem głupi. 
Stary może i tak, zmęczony, owszem, ale nie głupi. Nie 
wystawię Zojki. Prędzej sam zdechnę.

 – Więc co? Trzeba ich jakoś powiadomić, nie? – mó-
wię, podnosząc się z polówki. – Bo sami to się raczej 
do nas szybko nie pofatygują.

 – Poszliście po rozum do głowy, a? – Kiryłow siedzi 
przy stole machając długopisem po zadrukowanych 
gęsto kartkach. – Dobrze, że się zrozumieliśmy. Wy po-
możecie mi, a ja wam.

Stoimy w małym, schludnym biurze, które w niczym 
nie przypomina naszej pseudokwatery ani małego poko-
iku z monitorami. Kilka drewnianych, jeszcze pachną-
cych nowością regałów, czysty beżowy dywan w romby, 
zwisający z sufitu wentylator – wszystko wygląda tak, 
jakby cały sprzęt ustawiono tu niedawno. Ani śladu 
kurzu czy jakichkolwiek zabrudzeń. Perfekcyjna pani 
domu byłaby dumna.

 – Jaka pomoc? Kiryłow, ty nas po prostu szantażu-
jesz – mówi Hiszpan. – Ale zgadzamy się.

 – Cieszę się – mruczy sierżant, odkłada stertę pa-
pierów na bok, splata dłonie i opiera łokcie o blat. – 
Zaraz zawiadomię kwatermistrza, wyda wam niezbęd-
ny sprzęt.
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 – A teraz co? Czas wolny? Jak za czasów szkolnych 
wycieczek? – pytam z przekąsem.

Sieżant podnosi telefon, naciska przycisk i szybko 
wydaje polecenia.

Czuję się jak wrak. Głowa boli uparcie, szczęka napu-
chła jak balon, plecy mam sztywne, jakby ktoś wystru-
gał je z twardego drewna. Iść w takim stanie w Zonę to 
jak prosić się o śmierć. Ale czy mam wybór? Nie, to już 
postanowione, zaklepane i podpisane moją własną ręką.

 – Niedługo wszystko będzie gotowe – mówi Kiryłow, 
odkładając słuchawkę. – Jakieś pytania?

 – Jaką mamy pewność, że nie zrobisz nas w konia? – 
Hiszpan składa ręce na piersi.

 – Zależy nam na tych ludziach. Wbrew temu, co my-
ślicie, nie jestem takim skurwysynem. Przyprowadźcie 
ich i nie będę was męczył. Na tym polega umowa.

Siny patrzy spode łba na sierżanta i kręci głową.
 – To za mało. Chcemy mieć pewność.
 – Mam ci karteczkę podpisać? Chcesz?
 – Gówno mnie obchodzą twoje podpisy. – Siny pod-

nosi głos. – Gdybyś jeszcze przestrzegał zasad, może 
miałoby to jakiś sens.

 – Więc musisz wierzyć na słowo – odpowiada sierżant.
 – Dobra, Kiryłow, dwie rzeczy – wtrąca się Hiszpan. – 

Pierwsza to taka, że jak ich przyprowadzimy, odchodzi-
my nieatakowani przez was. W tym punkcie się rozu-
miemy, tak? Naszym rodzinom nie może się nic stać.
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 – Zgoda...
 – Poczekaj – przerywa mu stalker. – Druga to taka, że 

sprzęt, który dostaniemy, jest nasz. Do tego wszystko, 
co znajdziemy, ląduje na nasze konto. Rozumiemy się?

Sierżant milczy chwilę, po czym ostrożnie kiwa głową.
 – Niech będzie. Wpiszemy to w koszty.
Tego się nie spodziewałem. Sądziłem, że Kiryłow ka-

tegorycznie odmówi, albo przynajmniej będzie się wy-
kłócał, że to niemożliwe. A on nawet się nie zająknął. 
Oczywiście, może i wpuści wszystko w koszty, w końcu 
gdyby miał wysyłać żołnierzy, byłoby tego dwa razy wię-
cej. Z drugiej jednak strony, wojskowy nie jest w ciemię 
bity. Zależy, jak sobie wszystko wykalkulował. Jeśli nie 
zamierza nas spokojnie puścić wolno, co akurat w tym 
przypadku jest niemal pewne, wie, że sprzęt i tak do 
niego wróci.

Zerkam na Hiszpana, ten wydaje się równie zaskoczo-
ny co ja, ale nie protestuje. Siny także zamilkł i tylko 
przygląda się sierżantowi z nieskrywaną pogardą.

 – Jeszcze jedno – zaczynam. – Wszystko ładnie, wszyst-
ko pięknie, ale jak mamy się z wami skontaktować? 
Cholera, przecież dobrze wiem, że jak tylko się zbliżymy 
do Kordonu, to dacie ognia ze wszystkiego, co macie.

 – O to się nie martw. Mamy swoje metody – odpowia-
da lakonicznie Kiryłow. – To wszystko? Dobrze. Zaraz 
przyjdzie kapral i pójdziecie po sprzęt. Mam was sku-
wać czy będziecie grzeczni?
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 – Pierdol się – rzuca Siny.
 – Kiedy ruszamy? – Od razu staram się zmienić tor 

rozmowy.
 – Jak najszybciej.
 – A w nocy nie było przypadkiem emisji? – dociekam.
 – Była – kiwa głową Kiryłow.
 – No to, kurwa, wspaniale – mruczy pod nosem 

Hiszpan.
 – Ile mamy czasu? Chyba jakiś tam plan jest, co? – 

pytam.
 – Orlyk wyjaśni wam wszystko. Macie trzy tygodnie. 

Tyle będziemy czekać.
 – Wiesz, że może się przedłużyć? To nie jest byle jaki 

spacerek.
 – Dlatego idziecie wy, a nie koty złapane na granicy. 

Trzy tygodnie. Tyle mogę wam zapewnić. A potem roz-
mawiamy z waszymi rodzinami.

Orlyk pojawia się znienacka.
 – Mają być żywi. Nieważne, jak to zrobicie, ale mają 

być żywi – rzuca sierżant za nami, gdy już wychodzi-
my z biura.

Jasne. Wejść do Zony, dotrzeć do bunkra, grzecznie 
poprosić naukowców, żeby z nami poszli, i wrócić w jed-
nym kawałku. Na pozór kaszka z mleczkiem. Ile mamy 
przed sobą? Piętnaście kilometrów lotem ptaka? Trochę 
więcej? Na Dużej Ziemi zrobisz tyle w trzy albo czte-
ry godziny. A tutaj? W Zonie nic nie jest proste i łatwe. 



Sekundy mogą zmienić się w minuty, potem godziny 
albo i dni. Kto wie na co się natkniemy? Nigdy nie cho-
dziłem tak daleko. Mogę jedynie sobie wyobrazić, co 
nas tam czeka.

I wiem jedno: na pewno nie będzie łatwo. Nawet na 
to nie liczę.
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Zona.

Miejsce, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. Choć 
od jej pojawienia się minęły już lata – do dziś nikt nie zna 
natury Anomalii. Rozłożyła się na setkach kilometrów 
kwadratowych równin na pograniczu Ukrainy i Biało- 
rusi… I tak już została. Roślinność zmieniła w małe, po-
skręcane karykatury życia. Zwierzęta – w szalone mutan-
ty polujące na każdego człowieka.

To nie jest dobre miejsce. Któż wybrałby się tam 
dobrowolnie?

Chociaż może się to wydawać dziwne, śmiałków nie 
brakuje. Naukowcy chcą Zonę zrozumieć. Wojskowi – 
pragną nad nią zapanować, a jej tajemnice posiąść na 
własność. 

Są jeszcze stalkerzy – samotne wilki, twardzi ludzie 
o złamanych życiorysach. Podejmują się wyprawa w głąb 
Anomalii dla zysku.  Ryzykują życie w poszukiwaniu 
rzadkich artefaktów niewiadomego pochodzenia, które 
drogo stoją na czarnym rynku.


