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UWIĘZIONY
Kojarzycie tych wszystkich głupich, filmowych stróżów prawa, któ-

rzy nikomu nic nie mówiąc, postanawiają w pojedynkę sprawdzić trop, 

na jaki wpadli, w efekcie czego spotykają poszukiwanego kryminalistę 

i zostają przez niego zamordowani?

Byłem takim stróżem prawa. Na szczęście człowiek, którego ściga-

łem, nie był mordercą i nie miał odwagi mnie zabić. Na moje nieszczę-

ście wiedział, że nie może wypuścić mnie wolno. A ponieważ był pory-

waczem, zamknął mnie w swojej piwnicy. Na bardzo, bardzo długi czas.

***
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Kiedy FBI zaproponowało Zoe Ramirez pracę, przyjęła ją bez 

zastanowienia. W końcu w dzieciństwie naoglądała się masy 

filmów sensacyjnych i marzyła o tym, by zostać agentką. Sęk 

w tym, że rekruter zapomniał poinformować jej, iż po przejściu 

szkolenia, zostanie przydzielona do placówki w Cincinnati. Akcja 

żadnego filmu nie rozgrywała się w tym mieście i był ku temu do-

bry powód: nie działo się tam nic ciekawego. Co prawda przez to, 

że miasto znajduje się na granicy stanów Ohio, Indiana i Kentuc-

ky, agenci FBI zawsze mieli masę roboty. Były to jednak sprawy 

tak nudne, że nikt przy zdrowych zmysłach nie nakręciłby na ich 

podstawie filmu.

Tamtego dnia jakiś zaniepokojony obywatel zgłosił, 

że na przedmieściach, w Reading, zamieszkali arabscy terroryści, 

którzy poprzedniej nocy testowali pod domem działanie ładun-

ków wybuchowych.

– Pewnie jak zawsze okaże się, że ładunki wybuchowe były 

petardami odpalanymi przez dzieciaki – stwierdził Trevor Ha-

stings, partner Ramirez – A arabscy terroryści będą Latynosami… 

Bez urazy – dodał.

– Co, uważasz, że Latynosi są zbyt leniwi, by konstruować 

bomby? – zapytała zadziornie Ramirez. Ona i Hastings często 

grali w zabawę „kto komu bardziej dogryzie”.
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– Nie. Myślę, że są na to za głupi… Swoją drogą, zawsze się 

zastanawiałem, jak to możliwe, że ty zostałaś agentką.

– To nie było trudne. FBI z otwartymi ramionami przyjmie 

każdego, kto będzie choć odrobinę mądrzejszy od ciebie.

Hastings spojrzał na partnerkę z wyrzutem. Potem obydwoje 

parsknęli śmiechem.

Dojechali na miejsce i zatrzymali przy niczym nie wyróżnia-

jącym domku na przedmieściach. Ramirez od razu zauważyła, 

że coś jest nie w porządku. Zwykle, gdy FBI otrzymywało podob-

ne zgłoszenie, na miejscu czekał tłum sąsiadów i bacznie obser-

wował poczynania stróżów prawa. W głębi duszy każdy z gapiów 

liczył na to, że tym razem to jednak będą arabscy terroryści. Te-

raz agentom nie przyglądał się absolutnie nikt. 

– Jest środek dnia wszyscy są w pracy – stwierdził Hastings, 

po tym jak agentka podzieliła się swoimi obawami.

– Lepiej zachowajmy ostrożność i rozdzielmy się. Ty sprawdź 

frontowe drzwi, a ja wezmę te od podwórza – dwie tury w Iraku 

nauczyły Ramirez, że przesadna ostrożność nigdy nie zaszkodzi, 

a może uratować życie.

Wiosenny, majowy skwar sprawił, że od razu po wyjściu 

z klimatyzowanego samochodu oblał ją pot. Szybko przemknęła 

na tyły domu. Mimowolnie zachwyciła się, gdy trafiła do ogrodu. 
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Przypominał dzieło sztuki: kwiaty, krzewy i drzewa były rozsa-

dzone i przystrzyżone w przemyślany sposób, niemal wszystko 

kwitło, a ilość kolorów oraz unoszący się zapach były jak z raju. 

Hastings pewnie miał rację i zgłoszenie było fałszywe. Arabscy 

terroryści w wolnych chwilach raczej nie zajmowali się ogrod-

nictwem. Mimo to zapukała do tylnych drzwi i kiedy nikt jej nie 

odpowiedział, zajrzała przez okno. Kuchnia wyglądała normalnie: 

na stole stał talerz i kubek, w zlewie dostrzegła kilka brudnych 

naczyń. Zupełnie, jakby ktoś rano w pośpiechu zjadł śniadanie 

i pobiegł do pracy. Nic niezwykłego.

Przez radio poinformowała o wszystkim Hastingsa. Odwróciła 

się, by jeszcze przez chwilę nacieszyć wzrok widokiem ogrodu. 

Dopiero teraz zauważyła, że z powodu upałów rośliny usychają. 

Potem dostrzegła drzwi do piwnicy. Były otwarte. Jej zadanie po-

legało na tym, by na wszelkie możliwe sposoby sprawdzić, czy 

w domu nie ma terrorystów. Bez nakazu sądowego nie mogła 

otwierać zamkniętych drzwi, bo to byłoby włamanie. Ale jeśli ja-

kieś były już otwarte, niesprawdzenie pomieszczenia, do którego 

prowadziły, byłoby niedopełnieniem obowiązków.

– Wchodzę tam – zgłosiła przez radio.

Usłyszała, jak Hastings wzdycha.
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– Wiesz, że niczego tam nie będzie, prawda? Ale idź, jeśli 

chcesz. Wezmę z auta latarkę i do ciebie dołączę.

W odróżnieniu od Hastingsa, Ramirez zawsze nosiła latarkę 

ze sobą. Wyciągnęła ją z kieszeni i przeszła przez otwarte drzwi. 

Po tym, jak pokonała kilka stopni schodów, uderzył ją odór feka-

liów. Doświadczenie zdobyte w Iraku znów na coś się przydało; 

wzięła kilka głębszych wdechów i gdy nos przyzwyczaił się do 

zapachu, ruszyła dalej.

Piwnica, poza fetorem, nie sprawiała wrażenia podejrzanej. 

Ramirez usłyszała brzęk łańcucha. Czy ktoś trzymał tutaj psa? To 

by wyjaśniało smród. Na wszelki wypadek sięgnęła po broń. To, 

że jeden koniec łańcucha przywiązano do czworonoga nie ozna-

czało, że z drugiej strony był on do czegoś przyczepiony. A sądząc 

po dźwięku, łańcuch był masywny, więc pies musiał być duży.

– Burek, gdzie jesteś? – zawołała i zagwizdała. – Burek!

Podskoczyła zaskoczona, kiedy odpowiedział jej ludzki głos:

– Jestem tutaj!

Omiotła pomieszczenie światłem latarki, ale nikogo nie zo-

baczyła.

– Gdzie? – krzyknęła.

– Jestem tutaj! – głos był cichy, jakby wypowiadająca go osoba 

nie miała siły mówić głośniej.
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– Gdzie dokładnie?

– Jestem tutaj – głos był słabszy niż poprzednio.

W końcu znalazła jego źródło. Jedna z ustawionych pod ścia-

ną szaf była przesunięta, za nią znajdowały się otwarte, ukryte 

drzwi. W pomieszczeniu o wymiarach dwa na dwa metry, na pod-

łodze pokrytej odchodami, leżał chudy, nagi i przykuty do ścia-

ny człowiek.

– Jezu Chryste! – natychmiast schowała broń i podeszła 

do mężczyzny.

– Jestem tutaj – powtórzył cicho tamten. – Jestem tutaj.

– Widzę, znalazłam cię – nie zważając na nieczystości, uklękła 

przy uwięzionym. Przez radio wezwała wsparcie.

– Jestem tutaj – powtarzał w kółko mężczyzna. – Jestem tutaj.

W pewnej chwili złapał Ramirez za przedramię. Mocno zaci-

snął kościste palce.

– Nazywam się Arthur McKinney – stwierdził. – Proszę, 

znajdź moją żonę, Allison i powiedz jej, że nic mi nie jest – z tru-

dem odetchnął kilka razy i dodał: – Czy możesz dać mi coś do pi-

cia?

***
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To powinien być najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Zamiast 

tego bałem się, jak nigdy wcześniej. Najpierw, że umrę w ciemno-

ściach. Potem, że mój porywacz wrócił. Później, że to wszystko 

było jedynie wymysłem mojej wyobraźni. A na końcu, że z radości 

dostanę zawału i jednak umrę w ciemnościach.

Wokół mnie zapanował chaos. Moje zmysły, dotąd trapione 

brakiem bodźców, teraz cierpiały na ich nadmiar. Zrobiło się 

za głośno, za jasno i za ciepło, a znajomy mi zapach zniknął. Co 

chwilę ktoś mnie dotykał, przesuwał lub podnosił.

Znacie to uczucie, kiedy włącza się radiobudzik, a wy wciąż 

śpicie i po przebudzeniu nie wiecie, co było snem, a o czym 

na serio mówił spiker w porannych wiadomościach? Połączcie to 

z uczuciem, kiedy budzicie się tylko częściowo, jesteście świado-

mi, ale nie możecie się ruszać i z tego powodu ogarnia was pani-

ka. Chciałem zatkać uszy, zasłonić oczy i odepchnąć dłonie, które 

mnie trzymały, ale nie mogłem. Słyszałem, jak różni ludzie coś 

do mnie mówią, ale ich słowa niemal natychmiast ulatywały mi 

z pamięci. Wciąż powtarzałem, kim jestem, prosiłem by skontak-

towali się z moją żoną i błagałem o coś do picia. Ale nie potrafiłem 

stwierdzić, ile z tych słów wypowiadałem na głos, a ile mówiłem 

w myślach. I pomimo moich próśb, nikt nie dał mi się napić, choć 

umierałem z pragnienia.
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A potem chaos się skończył.

Poczułem się lepiej. Wokół pachniało świeżością. Zaciągałem 

się tym zapachem. Otworzyłem oczy, ale wciąż nie byłem do koń-

ca pewny, czy to jawa, czy sen. Dookoła panował półmrok, jednak 

jasny kolor ścian kłuł mnie w oczy. Leżałem na niepokojąco mięk-

kim materacu. Byłem przykryty kołdrą, która wydawała się przy-

tłaczająco ciężka. Dotyk materiału drażnił moją skórę. Spojrzałem 

na swoje ręce. Uwolnione z łańcucha zdawały się nienaturalnie 

lekkie. Denerwowało mnie, że nie czułem metalu otaczającego 

nadgarstki. Było mi zimno w policzki i głowę. Dotknąłem jedne-

go i drugiego miejsca, i zorientowałem się, że ktoś bardzo krótko 

ściął mi włosy i brodę.

Byłem wolny i zdawałem sobie z tego sprawę. Ale wcale nie 

byłem szczęśliwy. Przeciwnie, dopadł mnie straszliwy smutek. 

Z niezrozumiałego powodu pragnąłem wrócić do znajomej, ciem-

nej piwnicy.

***

Ramirez podczas misji w Iraku widziała wiele straszliwych 

rzeczy, ale żadna nie zszokowała jej tak, jak odnaleziony w piw-

nicy człowiek. McKinney złapał ją za przedramię i nie zamierzał 
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puścić, a ona nie miała serca go odtrącać. Pozwoliła, by ją trzy-

mał, zanim dojechali do szpitala i zajęli się nim lekarze.

Przez cały czas McKinney zdawał się ignorować, co mówiła do 

niego agentka i inni ludzie. Jak mantrę powtarzał kim jest, pytał 

o swoją żonę i prosił o wodę do picia. Tej ostatniej nie mogli mu 

dać, bo przy jego odwodnieniu mogłaby mu tylko zaszkodzić.

Hastings czekał na Ramirez w samochodzie, przed szpitalem. 

Wsiadła do auta, westchnęła i potarła skronie.

– Jak się trzymasz? – zapytał.

– A ty? – odbiła piłeczkę, bo nie wiedziała jak mu odpowie-

dzieć.

Hastings jedynie w milczeniu pokiwał głową. Po jego minie 

było widać, że jest równie wstrząśnięty.

– Powiedział, że nazywa się Arthur McKinney. Słyszałam już 

kiedyś to nazwisko, ale nie pamiętam gdzie – stwierdziła.

– McKinney… osz kurwa! – mina Hastingsa stała się jeszcze 

bardziej strapiona. – Jeśli to TEN McKinney, to mówią o nim każ-

demu podczas szkolenia. Wiesz, to ten agent, który zachował się 

jak filmowy bohater i poszedł w pojedynkę sprawdzić nowy trop 

w sprawie.

– Chryste! – Ramirez pogorszył się humor.
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Natychmiast przypomniała sobie całą historię. McKinney 

był młodym, piekielnie zdolnym agentem FBI. Szybko awansował 

i wróżono mu wspaniałą przyszłość. Zaczął prowadzić dochodze-

nie w sprawie morderstwa ośmioletniego chłopca, którego na-

zwiska Ramirez nie potrafiła sobie teraz przypomnieć. W każ-

dym razie, pewnego dnia McKinney zniknął. Po kilku tygodniach 

poszukiwań znaleziono dowody wskazujące na to, że agent był 

martwy, choć jego ciała nigdy nie odnaleziono. Jak podejrzewali 

śledczy, McKinney prawdopodobnie dowiedział się, gdzie może 

przebywać morderca chłopca i postanowił samodzielnie spraw-

dzić ten trop. Na miejscu poszukiwany zabójca zaskoczył i zamor-

dował agenta.

Od tamtej pory historię McKinneya opowiadano każdemu ka-

detowi w akademii FBI. Zwłaszcza tym za bardzo ambitnym.

– No dobrze, pora wracać do biura – Hastings przerwał mil-

czenie. – Po drodze podwiozę cię do domu, żebyś zmieniła ciu-

chy – wskazał na brudne spodnie Ramirez. – Potem wyskoczymy 

na mrożoną kawę. Zasłużyliśmy. Ja stawiam – odpalił silnik sa-

mochodu.

– Nie, musimy wrócić na miejsce zbrodni – stwierdziła Ra-

mirez.
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– Po co? Nie ma sensu. Chłopcy zostawili wszystko tak, jakby 

nigdy nas tam nie było. Teraz siedzą przyczajeni i czekają aż su-

kinsyn wróci do domu.

– Nie wróci.

– Skąd wiesz?

– Zawsze zakładaliśmy, że McKinney ścigał mordercę, tak? 

Ale dlaczego ktoś, kto nie miał skrupułów, by zabić małego chłop-

ca, nie zamordował dorosłego agenta FBI? Co, jeśli nie mamy do 

czynienia z mordercą, tylko porywaczem? I skoro przez tyle lat 

więził McKinneya, może to samo zrobił z chłopcem? Przecież jego 

ciała też nigdy nie odnaleziono.

– Okej, to ma sens. Ale skąd wiesz, że porywacz już nie wróci 

do domu?

– Kwiaty w ogrodzie nie były podlewane od kilku dni. Ktoś, 

kto ma taki ładny ogród, raczej by na coś takiego nie pozwolił.

– Może jego ogrodnik poszedł na urlop?

– Wątpię. Poza tym to zgłoszenie o terrorystach, otwarte 

drzwi do piwnicy i odsunięta szafa, za którą było ukryte pomiesz-

czenie. Zupełnie, jakby ktoś chciał, żebyśmy znaleźli McKinneya.

– Sądzisz, że porywacz sam to wszystko zaplanował? Ale dla-

czego w takim razie nie pomógł nam odnaleźć także chłopca? Za-

kładając, że on w ogóle gdzieś tam jest? – Hastings wciąż zadawał 
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pytania, ale już dał się przekonać i ruszył samochodem w stronę 

Reading. – I czemu doniósł na siebie akurat teraz?

– Nie wiem, ale jeśli porywacz wyprowadził się kilka dni 

temu, a zaginiony chłopiec jest uwięziony w jego domu, to bę-

dzie w równie złym stanie, co McKinney. Więc lepiej, żebyśmy go 

szybko znaleźli.

Po krótkiej naradzie agenci FBI postanowili przeszukać dom 

„cichaczem”. Czyli budynek nie został ogrodzony policyjną taś-

mą i nie wpuszczono do niego bandy ekspertów w białych fartu-

chach, a jedynie kilku funkcjonariuszy w cywilu, których pory-

wacz, gdyby jednak wrócił do domu, miał wziąć za włamywaczy, 

a nie stróżów prawa.

Ramirez i Hastings zeszli do piwnicy. Pomimo tego, że oby-

dwoje mieli na twarzach specjalne maski, wciąż czuli odrażają-

cy smród. Agentka dokładnie obejrzała ukryte pomieszczenie. 

Zastanawiała się, czy jej udałoby się przetrwać, gdyby trafiła do 

takiego miejsca.

Dostrzegła coś, czego nie zauważyła wcześniej. Przy framu-

dze drzwi świeciła się słaba, czerwona, awaryjna lampka. Poni-

żej, na wbitym w ścianę gwoździu, wisiało kilka kluczy. Ramirez 

podzieliła się swoim odkryciem z partnerem.

– Masz ochotę na mały eksperyment? – zapytała.
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Kiedy Hastings się zgodził, obwiązała mu ręce łańcuchem 

i spięła go dwiema rozciętymi przez FBI kłódkami, które do tej 

pory leżały na ziemi. Starała się, by agent był skuty tak samo, 

jak wcześniej McKinney. Kiedy wszystko było gotowe, poprosiła, 

by Hastings spróbował dosięgnąć wiszących na gwoździu kluczy. 

Łańcuch był odmierzony na taką odległość, że kluczy prawie dało 

się dotknąć. Końce palców agenta dzieliło od nich zaledwie kil-

ka centymetrów.

– Sukinsyn! – Hastings przeklął porywacza.

Ramirez uwolniła go i sprawdziła kolejną rzecz. Tak, jak przy-

puszczała dwoma kluczami dałoby się otworzyć, teraz już roze-

rwane kłódki, a trzeci otwierał drzwi. Czy może być coś gorsze-

go, niż świadomość, że wolność jest na wyciągnięcie ręki, ale nie 

można do niej dosięgnąć?

Zauważyła jeszcze jeden ważny szczegół, który wcześniej 

umknął jej uwadze. Sufit i ściany pomieszczenia były pokryte 

trójkątnymi wypustkami. Takimi samymi, jakie znajdowały się 

w studiach nagraniowych. Miały tłumić dźwięki, ewentualne 

krzyki McKinneya. Z tym, że trójkąty pokrywały jedynie trzy 

ściany „celi”.

Hastings domyślił się tego samego, co ona. Wbiegł do piwni-

cy i zaczął odsuwać znajdujące się pod ścianą szafki. Nie zważał 
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na hałas, jaki robił, ani na to, że niektóre regały z hukiem prze-

wróciły się na ziemię.

Znalazł drugie drzwi. Otworzył je kopnięciem, krzyknął 

„FBI!” i przeszedł przez próg. Ramirez chciała wejść do odkry-

tego pomieszczenia za nim, ale Hastings cofnął się gwałtownie, 

chwiejnie przeszedł kilka kroków przez piwnicę, pochylił i zwy-

miotował.

Ramirez zawahała się, z troską popatrzyła na partnera. Domy-

śliła się, co mogło wywołać u niego taką reakcję. Ostrożnie zajrza-

ła do ukrytego pokoju. W porównaniu z „celą” McKinneya, drugie 

pomieszczenie przypominało pałac. Wygodne łóżko z kolorową 

pościelą, masa pluszowych zabawek, niewielki stolik, na którym 

leżały kredki i kolorowanki. W rogu mały telewizor. Sufit i trzy 

ściany pokryte tłumiącymi dźwięk trójkątami. Tylko ta, przyle-

gająca do „celi”, była gładka. Ramirez domyśliła się, że porywacz 

chciał, by McKinney słyszał, co dzieje się w tym pokoju. A potem 

dostrzegła rozkładające się zwłoki nastoletniego chłopca.

***

Kiedy znowu się obudziłem, przy moim łóżku siedziała jakaś 

dziewczyna. Wstała, gdy tylko zobaczyła, że otworzyłem oczy.
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– Agencie McKinney, jestem agentka Zoe Ramirez – stanę-

ła na baczność i prawie zasalutowała. Wydawało mi się, że skądś 

znam jej głos.

– Cześć – odpowiedziałem z trudem. – Czy mogłabyś dać 

mi wody?

Podała mi kubek. Chciałem usiąść, żeby się napić, ale agentka 

powstrzymała mnie. Wcisnęła guzik przy łóżku i to wygięło się, 

ustawiając mnie w pozycji półleżącej.

– Jak to zrobiłaś? – zapytałem.

Pokazała przyciski sterujące. Nacisnąłem je. W dół, w górę, 

znów w dół.

– Sir, czy nadal chce się pan napić? – Ramirez przerwała mi 

cieszenie się nowym odkryciem. Na pewno kiedyś słyszałem jej 

głos. Tylko kiedy?

Ostatni raz nacisnąłem guzik, ustawiając się prawie w pio-

nie, niezgrabnie chwyciłem kubek z wodą i duszkiem wypiłem 

jego zawartość. Chciałem oddać go agentce, ale wyślizgnął mi się 

z rąk. Był plastikowy, więc się nie rozbił, ale i tak wzdrygnąłem 

się, gdy z hukiem upadł na podłogę.

– Przepraszam – zachrypiałem.

Woda ugasiła moje pragnienie, ale gardło wciąż miałem wy-

suszone.
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– Nic się nie stało. Lekarze mówią, że za jakiś czas odzyska 

pan sprawność. Musi pan tylko rozruszać mięśnie – mówiąc to 

przepłukała kubek w umywalce i nalała do niego świeżej wody. – 

I musi pan dużo pić, więc proszę – podała mi naczynie.

– To ty mnie znalazłaś – w końcu zorientowałem się, dlaczego 

jej głos brzmiał znajomo.

– Zgadza się.

– Dziękuję – ostrożnie sięgnąłem po kubek i wypiłem kolejny 

łyk. – Dziękuję, że mnie znalazłaś, i że nie uciekłaś. Musiałem wy-

glądać przerażająco i jeszcze gorzej pachnieć – spojrzałem na nią. 

Wciąż patrzyła na mnie ze współczuciem. – Uśmiechnij się, to 

miał być żart. Wiem, że nie najlepszy, ale wyszedłem z wprawy.

Udało mi się, rozbawiłem ją.

– Czy ktoś skontaktował się z moją żoną? – zapytałem.

– Tak, pana rodzina została powiadomiona i przyleci tu naj-

bliższym samolotem.

– Jak to „przyleci”? Nie jesteśmy w Nowym Jorku?

– Nie, to Cincinnati.

– Cincinnati?! Jak wpadliście na to, że trzeba mnie szukać tak 

daleko od domu?

Jej mina znów zrobiła się poważna i pełna współczucia.
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– Sir, nie szukaliśmy pana. Myśleliśmy, że jest pan martwy. 

Znaleźliśmy pana zupełnie przypadkiem.

Zmroziło mnie. Allison musiała być załamana wiadomością 

o mojej śmierci. A ja przez cały czas miałem nadzieję, że mnie 

szukają. Gdyby nie głupie zrządzenie losu, wciąż umierałbym 

w ciemnościach.

W pokoju zrobiło się nieznośnie jasno. Krótko ścięta broda 

znowu mnie drażniła. Zacząłem drapać się po policzku, ale swę-

dzenie nie ustawało. Było mi duszno, nie mogłem złapać oddechu.

– Agencie McKinney? Agencie McKinney?

Spojrzałem na moją rozmówczynię. Zdekoncentrowałem się 

tak bardzo, że nie pamiętałem, kim jest. Ale jej widok mnie uspo-

koił.

– Możesz powtórzyć, jak się nazywasz?

– Ramirez, sir – uśmiechnęła się przyjaźnie. – Lekarze po-

wiedzieli, że pana oczy nie przywykły jeszcze do światła i musi 

pan przebywać w półmroku. Dlatego mam dla pana prezent, żeby 

mógł pan mimo wszystko wyjrzeć przez okno, gdyby miał pan 

taką ochotę – zabrała mi z rąk kubek z wodą i wręczyła okula-

ry przeciwsłoneczne.

Miały grube szkła i były obudowane po bokach. Wyglądały 

jak gogle do spawania, może nawet nimi były. Gapiłem się na nie 
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i gładziłem ich oprawki, bo nie wiedziałem, jak inaczej zareago-

wać. Zapomniałem, jak to jest dostawać prezenty.

– Chce je pan wypróbować? – agentka wyrwała mnie z zadu-

my.

Pewnie, że chciałem. Ramirez pomogła mi założyć okulary. 

Być może dałbym radę sam, ale po drodze pewnie wydłubałbym 

sobie oczy zausznikami, tak bardzo trzęsły mi się ręce. Potem 

agentka odsłoniła roletę. Długą chwilę patrzyłem na oświetlony 

słońcem świat za oknem. Już dawno temu pogodziłem się z tym, 

że więcej takiego widoku nie zobaczę. Dodawał otuchy i przywra-

cał spokój. Moje myśli wskoczyły z powrotem na właściwy tor.

– Skoro mam już okulary, to mogę iść się opalać – znów spró-

bowałem zażartować. Chciałem ponownie czuć się normalnie, 

a normalni ludzie przecież co chwilę dowcipkują. – Znasz jakieś 

fajne miejsce do plażowania?

– Na plaży taki przystojniak, jak pan, pewnie nie mógłby się 

opędzić od dziewczyn. Nie wiem, czy pana żonie by się to spodo-

bało, a ja nie chciałabym dostać od niej opieprzu za to, że zapro-

wadziłam pana w takie miejsce – Ramirez podjęła grę.

Uśmiechnąłem się. Kolejna, niby zwykła, ale jakby obca czyn-

ność. Wiedziałem, że dobry humor nie będzie trwał wiecznie. 

Zdecydowałem, że pora go wykorzystać, zanim powrócą złe my-
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śli. Powiedziałem, że się napatrzyłem i poprosiłem, by Ramirez 

opuściła roletę w oknie. Zdjąłem okulary. Udało mi się to zrobić 

bez pomocy agentki. Byłem z siebie dumny.

Zobaczyłem, że Ramirez bierze wdech, by coś powiedzieć, 

więc uprzedziłem ją:

– Podejrzewam, że masz pytania. Postaram się na nie odpo-

wiedzieć – podrapałem brodę i przejechałem dłonią po krótko 

ściętych włosach. – Nie wiem, czy będę potrafił, ale obiecuję, 

że spróbuję.

– Dowiedzieliśmy się, że właścicielem domu, w którym pana 

więziono był Edward Coffman – ewidentnie ulżyło jej, że to ja 

zaproponowałem, by mnie przesłuchała.

Sięgnęła po aktówkę, która do tej pory leżała na stole. Domy-

śliłem się, że będą w niej zdjęcia lub portrety pamięciowe Cof-

fmana.

– Zawsze zakładał kominiarkę, nigdy nie widziałem jego twa-

rzy – stwierdziłem cicho, zanim pokazała mi zawartość teczki. – 

Nie wiem, jak wygląda. Nawet nie wiedziałem, że tak się nazywa 

– było mi wstyd, że nie mogę jej w tej kwestii pomóc.

– Może będzie pan potrafił rozpoznać jego głos?
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Ramirez wyciągnęła z kieszeni prostokątny przedmiot wiel-

kości dłoni. Wcisnęła przycisk, zaświecił się ekran zajmujący całą 

powierzchnię urządzenia.

– Co to jest? – zapytałem.

– Nagranie, na którym…

– Więc to dyktafon?

Zorientowała się, że mówię o urządzeniu.

– Ach to. To jest smartfon.

Pokazała mi urządzenie. W pierwszej chwili chciałem wziąć je 

do ręki i obejrzeć, ale zrezygnowałem z tego pomysłu.

– Nie chcę go upuścić. Mówiłaś o jakimś nagraniu?

Kilka razy zastukała palcem w ekran smartfona i usłyszałem, 

jak ktoś mówi coś o arabskich terrorystach i bombach.

Chwilę milczałem, zastanawiając się nad odpowiedzią.

– Nie wiem, czy to on. Może… Nie jestem pewien. Przepra-

szam. 

– Spokojnie, nic się nie stało – na jej twarzy znów pojawiło się 

zatroskanie. – Sir, podejrzewamy, że Peter Robertson nie został 

zamordowany, lecz porwany tak, jak pan. Czy może pan to po-

twierdzić?

To było jedno z tych pytań, na które jeszcze nie miałem siły 

odpowiadać. Biedny, mały Peter. Niczego nie powiedziałem, je-
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dynie potakująco kiwnąłem głową. Myślałem, że ta odpowiedź 

ucieszy Ramirez, ale ta posmutniała jeszcze bardziej.

– Odkryliśmy drugi pokój – powiedziała cicho. – I znaleźliśmy 

w nim ciało młodego mężczyzny. Nie udało nam się jeszcze ziden-

tyfikować jego tożsamości, więc pomyślałam, że pan…

– To nie Peter – powiedziałem z trudem. Straszliwie zaschło 

mi w gardle.

– Czy potrafi pan określić, kim był zamordowany chłopak? 

I czy Peter Robertson ciągle żyje?

– To był Zach – zachrypiałem. Broda znów zaczęła mnie swę-

dzieć.

Złe myśli, przed którymi cały czas uciekałem, teraz dopadły 

mnie niczym stado wygłodniałych wilków. Krótkie włosy mnie 

irytowały. Z powodu braku łańcuchów na rękach czułem się nagi 

i bezbronny. Zebrałem się w sobie i przez zaciśnięte gardło powie-

działem jeszcze:

– Petera już nie uratujesz. Znajdź Tima, póki wciąż jest Ti-

mem.

***
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Ostatnie słowa McKinneya brzęczały Ramirez w uszach. Wy-

szła z pokoju i oparła o ścianę. Przytłaczała ją cała sytuacja. Zsu-

nęła się i usiadła na podłodze. Schowała twarz w dłoniach.

Podziwiała McKinneya za hart ducha. Myślała, że po wszyst-

kim co przeszedł, mężczyzna zamknie się w sobie, a on tymcza-

sem żartował, był ciekawy świata i przede wszystkim próbował jej 

pomóc znaleźć Coffmana. Jednak pomimo tego, że starał się za-

chowywać tak, jakby ostatnich lat nie spędził zamknięty w piw-

nicy, nie udawało mu się tego ukryć. Miał rozbiegany wzrok, po-

ruszał się nerwowo i szybko dekoncentrował. I jak przekonała się 

Ramirez, nie był jeszcze gotowy by mówić o tym, co mu się przy-

darzyło.

Wcześniej agentka rozmawiała z lekarzami i dowiedziała się, 

że fizyczny stan McKinneya był niespodziewanie dobry. Owszem, 

był niedożywiony i odwodniony, a jego mięśnie zastane i w zani-

ku, ale żadna z tych rzeczy nie zagrażała jego życiu. I jak twier-

dzili doktorzy odpowiednia rehabilitacja bardzo szybko przywró-

ciłaby mu pełnię sił.

Ramirez bardziej martwiło coś innego. Wiedziała, że niedłu-

go stan psychiczny agenta pogorszy się i być może już nigdy nie 

będzie tak dobry, jak w obecnej chwili.
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Westchnęła ciężko. Uratowała McKinneya i pomogła mu tak, 

jak potrafiła. Reszta nie zależała już od niej. Musiała skupić się 

na tym, na co miała wpływ. I odnaleźć Tima.

***

Allison siedziała przy łóżku i przeglądała coś na swoim smart-

fonie. Proste włosy tworzyły zasłonę ukrywającą jej twarz. Jej wi-

dok sprawił, że zapomniałem o wszystkim innym. Tysiące razy 

wyobrażałem sobie ten moment. Nawet wtedy, gdy straciłem na-

dzieję na wszystko inne. Chyba tylko dzięki temu nie oszalałem.

Choć dokładnie wiedziałem, jak się przywitać i co później po-

wiedzieć, ogarnęła mnie trema. Trochę jak wtedy, przed naszym 

pierwszym pocałunkiem. Uśmiechnąłem się na to wspomnienie. 

Dodało mi sił.

– Kim jesteś, piękna nieznajoma? – starałem się chrypieć tak 

mało, jak to tylko możliwe.

Uniosła wzrok. Zobaczyłem jej twarz. Zamurowało mnie.

To nie była Allison.

– Tato? – powiedziała w sposób, który był czymś pomiędzy 

pytaniem, a stwierdzeniem.

– Judi.
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Kiedy widziałem ją ostatni raz, była sześcioletnią dziewczyn-

ką. Teraz siedziała przede mną dorosła kobieta. Boże, nie przy-

puszczałem, że byłem uwięziony przez tak wiele lat. Nie wie-

działem, co powiedzieć. Otwierałem i zamykałem usta, niczym 

wyciągnięta z wody ryba.

– Jesteś bardzo podobna do swojej mamy – udało mi się 

w końcu wykrztusić. – A gdzie ona jest? 

– Tato, mama nie żyje.

Przez całą niewolę nie dałem się złamać. Teraz w jednej chwili 

wszystko rozpadło się na drobne kawałeczki. Po raz pierwszy od 

wielu lat straciłem chęć do życia.

***

Do Cincinnati przyjechał agent specjalny, Henry Barks, spe-

cjalista od poszukiwań zaginionych dzieci. Objął dowodzenie 

nad sprawą. Niedługo po przybyciu wezwał Ramirez na rozmowę 

w cztery oczy.

– Doceniam to, co zrobiła pani do tej pory, świetna robota – 

stwierdził. – Niestety, jak pani rozumie, jako dowodzący opera-

cją nie mogę pozwolić agentom na zbyt dużą swobodę działania, 

bo zapanuje chaos. Dlatego proszę, by z jakimkolwiek pomysłem 

najpierw zgłaszała się pani do mnie. Poza tym póki co proszę wię-
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cej nie odwiedzać McKinneya. Znów, rozmowa którą pani z nim 

przeprowadziła, to kawał dobrej roboty. Ale jak pewnie pani wie, 

agent McKinney potrzebuje opieki wyspecjalizowanego psycho-

loga, a pani takim nie jest.

– Rozumiem, sir. Tak jest.

– Świetnie. W takim razie znajdźmy Tima!

Nie wiedzieli, dokąd mógł udać się Coffman, ale byli w stanie 

odtworzyć jego przeszłość. Zarabiał na pisaniu porad dotyczących 

prowadzenia ogrodu, które publikowano na łamach kilku serwi-

sów internetowych. Dorabiał na tworzeniu opinii o produktach 

w sklepach online. Często zmieniał miejsce zamieszkania, średnio 

co sześć lat. W każdym z jego poprzednich domów, ku przera-

żeniu obecnych właścicieli, FBI znalazło w piwnicy dwa ukryte 

pomieszczenia. 

Telefon z informacją o arabskich terrorystach w Reading wy-

konano z budki telefonicznej w Cincinnati. Była ona postawiona 

w miejscu nie objętym miejskim monitoringiem.

Udało się zidentyfikować znalezione zwłoki. Zachary Harris 

pochodził z Cleveland, zaginął w wieku ośmiu lat. Jego poszuki-

wania zostały wstrzymane, gdy znaleziono dowody wskazujące 

na to, że chłopak utonął. To było siedem lat temu. Teraz sekcja 
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zwłok wykazała, że zginął w wyniku uduszenia. Ślady na jego cie-

le świadczyły o tym, że ktoś założył mu foliową siatkę na głowę.

Dwa tygodnie temu, w oddalonym godzinę drogi od Cincinna-

ti Maysville pochowano Timothy’ego Lawa. Wszystko wskazywało 

na to, że miesiąc wcześniej chłopak utonął w rzecze Ohio, która 

przepływała przez miasto i wtedy była niezwykle rwąca z powo-

du obfitych opadów. Ale trumna Timothy’ego była pusta, jego 

ciała nie odnaleziono.

Ostatnie, znane zdjęcie Petera Robertsona wgrano do pro-

gramu rozpoznającego twarze. Komputer zwrócił jeden wynik, 

pasujący w sześćdziesięciu trzech procentach. Na zaprezento-

wanej przez niego fotografii widniał Owen Norwood. Mężczyzna 

był woźnym w szkole w Pittsburghu i dwanaście lat temu został 

oskarżony o pedofilię. Spędził kilka lat w więzieniu, a po odzyska-

niu wolności, zapadł się pod ziemię.

Ramirez od dłuższej chwili analizowała zdjęcia młodego 

Robertsona i dorosłego Norwooda. Podobnie jak komputer, nie 

potrafiła stwierdzić, czy przedstawiają tę samą osobę. Z jednej 

fotografii uśmiechał się do niej niewinny ośmiolatek, z drugiej 

niepokojąco patrzył pedofil. Porównanie ich ze sobą utrudniało 

to, że lewy policzek Norwooda był pokryty bliznami, które zde-

formowały jego twarz. Ramirez zauważyła także, że pedofil ma 
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obciętą część lewego ucha. Jak przeczytała w raporcie, Norwood 

nie został w ten sposób okaleczony w więzieniu, blizny były star-

sze, ale nie było wiadomo, skąd się wzięły.

– Myślisz, że to Robertson? – z zamyślenia wyrwał ją Hastin-

gs. – Kawy? – nim zdążyła odpowiedzieć, podał jej kubek pełen 

parującego napoju.

– To tak jak z tymi obrazkami, na których, w zależności od 

tego, jak spojrzysz, widzisz coś innego – Ramirez upiła łyk kawy. – 

W jednej chwili wydaje mi się, że na zdjęciach jest ta sama osoba, 

a w drugiej, że to dwóch zupełnie innych ludzi.

– Rany, i pomyśleć, że jeszcze tydzień temu marudziliśmy, 

że nic się tu nie dzieje – stwierdził Hastings. – Może powinniśmy 

poprosić McKinneya o pomoc?

– Obawiam się, że w obecnej chwili ciężko będzie się z nim do-

gadać.

Tak, jak przypuszczała Ramirez, McKinneya załamała wiado-

mość o śmierci żony. Jego córka była przy nim przez dwa dni, 

po czym wróciła do Nowego Jorku. Agent nie chciał się z nią wi-

dzieć, dopóki sam nie wydobrzeje. A na to się niestety nie zano-

siło. Mężczyzna stracił apetyt, a jego rehabilitacja nie przynosiła 

tak dobrych efektów, jak początkowo zakładali lekarze. 

Zamknął się w sobie, nie chciał rozmawiać z przydzielonym 
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mu psychoterapeutą. Jego stan pogorszył się jeszcze bardziej, 

kiedy dział administracji FBI postanowił szybko załatwić 

problematyczną dla siebie kwestię i poinformował McKinneya, 

że ten nie jest już agentem, że odesłano go na emeryturę.

– Przepraszam, agentka Ramirez? – jakiś czas później kobietę 

zaczepił na korytarzu nieznany jej człowiek. – Jestem doktor Ja-

mes Wright, zajmuję się psychoterapią McKinneya.

– Miło pana poznać. Jak się czuje McKinney?

– Niestety nie najlepiej. Dlatego pani szukałem. Myślę, że po-

prawiłby mu się humor, gdyby z panią porozmawiał.

– Przykro mi, ale agent Barks uważa…

– Rozmawiałem z Barksem. Poprosiłem, by przydzielił mi pa-

nią do pomocy.

– Ale on ma rację. Nie mam odpowiednich kwalifikacji, by 

rozmawiać z McKinneyem. Mogę zrobić więcej szkody, niż po-

żytku.

– Proszę mi uwierzyć, agentko Ramirez, nie zaszkodzi pani. 

McKinney wciąż o panią pyta i podejrzewam, że jest pani jedyną 

osobą, z którą będzie chciał rozmawiać.

Ramirez nie była do końca przekonana. Głównie z powodu 

tego, że wcześniejsze spotkanie z McKinneyem było trudne także 
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dla niej. Poza tym, nie wiedziała o czym miałaby z nim rozma-

wiać. Jednak po namyśle stwierdziła:

– Dobrze, pomogę panu. Ale najpierw pan musi pomóc mi za-

łatwić pewną sprawę.

***

Mój fizjoterapeuta powiedział, że powinienem stawiać przed 

sobą małe, proste cele. Odpowiedziałem mu, że w takim razie 

chcę iść do łazienki i skorzystać z toalety jak człowiek. Przyznał, 

że to świetny pomysł. Przez kilka dni dręczył mnie nudnymi ćwi-

czeniami i w końcu stwierdził, że jestem gotowy. Z jego pomocą 

wstałem z łóżka, doczłapałem do łazienki, a potem powiedziałem, 

że chcę być sam i zamknąłem mu drzwi przed nosem.

Byłem uwięziony przez dwadzieścia trzy lata. W tym czasie 

uznano mnie za martwego, pośmiertnie przyznano jakiś medal 

i pochowano pustą trumnę. Moja żona kochała mnie tak bardzo, 

że nie uwierzyła w moją śmierć. Wszystkie pieniądze wydała 

na detektywów, którzy mnie poszukiwali; jak wiadomo z mar-

nym skutkiem. W międzyczasie moja córka, nie mając pieniędzy 

na studia, podjęła pracę w jednym z nowojorskich barów. A po-

tem moja żona zachorowała, a córka zaszła w ciążę z przypad-



 joannaholy.pl 30

Joanna Hoły

kowym facetem. Nawet o tym nie wiedząc, zostałem wdowcem 

i dziadkiem.

Jest powód, dla którego martwi nie powinni wstawać z gro-

bów. Żyją przeszłością, podczas gdy żywi myślą o teraźniejszości 

i przyszłości. Nie wiedziałem, że byłem uwięziony przez tak wiele 

lat. Łudziłem się, że po moim powrocie wszystko będzie tak, jak-

bym nigdy nie zaginął. Ani razu nie pomyślałem o tym, że moi 

bliscy musieli radzić sobie beze mnie. 

Moja córka, Judi, była dla mnie obcą osobą. Podobnie, jak ja 

byłem obcy dla niej. Miała własne życie i związane z nim obo-

wiązki. Nie mogła wziąć dłuższego urlopu ani tym bardziej zwol-

nić się z pracy. Rozumiałem to. Obiecała, że będzie odwiedzać 

mnie w każdy weekend, że przywiezie ze sobą swojego syna. Jed-

nak wiedziałem, że to będzie dla niej kłopotliwe, a ja nie chciałem 

więcej sprawiać jej problemów. Powiedziałem, że nie jestem jesz-

cze gotowy by poznać wnuka i że z chęcią się z nim spotkam, kie-

dy wydobrzeję. Choć zupełnie straciłem motywację, by to zrobić.

Brakowało mi agentki Ramirez. Ta jedna rozmowa, którą z nią 

odbyłem, była najprzyjemniejszą rzeczą, jaka mnie do tej pory 

spotkała. Ale rozumiałem, że Ramirez próbuje odnaleźć Tima 

i nie ma czasu na pogawędki ze mną. Zwłaszcza, że nie mogłem jej 
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pomóc. Byłem bezużyteczny. Nawet FBI doszło do takiego wnio-

sku i wysłało mnie na emeryturę.

Spojrzałem w lustro, na pooraną zmarszczkami twarz czło-

wieka, którego nie poznawałem. Straciłem dwadzieścia trzy 

lata życia…

Ogarnął mnie gniew. Uderzyłem w lustro, ale byłem zbyt sła-

by, żeby je zbić. Mimo to zacząłem okładać swoje odbicie pięścia-

mi i krzyczeć. Co innego mi pozostało?

Fizjoterapeuta wbiegł do łazienki. Starał się mnie skrępować. 

Poczułem taką wściekłość, że wyrwałem się i uderzyłem go. We-

zwał pomocy. Do pokoju wpadło dwóch, silnych pielęgniarzy. Zła-

pali mnie i obezwładnili. Na progu pojawiła się pielęgniarka ze 

strzykawką. Wiedziałem, że w środku jest środek uspokajający lub 

usypiający. A ja nie chciałem być ani spokojny, ani tym bardziej 

spać. Przestałem się wyrywać, zacząłem przepraszać za swoje za-

chowanie, obiecywać, że nie będę już sprawiać kłopotów i błagać, 

by mnie nie odurzali. Ale pielęgniarka nie zamierzała mi odpu-

ścić. Kiedy zorientowałem się, że nie uniknę zastrzyku, zacząłem 

jeszcze mocniej wyrywać się i krzyczeć.

– Hej, co tu się dzieje?! – na progu pojawiła się moja wybaw-

czyni.

***
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Ramirez przegoniła uzbrojoną w strzykawkę pielęgniarkę, 

nakazała pielęgniarzom wypuścić McKinneya i wszystkich, poza 

byłym agentem wygoniła z pokoju. McKinney został przez pielę-

gniarzy posadzony na łóżku, ale zszedł z niego i skulił się w kącie 

pokoju. Agentka usiadła na podłodze, naprzeciw niego.

– Wiesz, miałam dać ci nowy prezent, ale skoro byłeś nie-

grzeczny, to nie wiem, czy zasłużyłeś – zażartowała, ale mężczy-

zna nie zrozumiał jej intencji. Spojrzał na nią z wyrzutem.

– Nie jestem psem – burknął. – Nie można mnie karcić i na-

gradzać.

– Przepraszam, nie chciałam… Nieważne, to dla ciebie – poło-

żyła przed McKinneyem odznakę FBI.

Spojrzał na przedmiot podejrzliwie. 

– Przecież odesłali mnie na emeryturę.

– Tak, ale przekonałam ich, że popełnili błąd. Zgodzili się 

przywrócić cię do służby, dopóki nie odnajdziemy Tima. A jeśli 

się spiszesz, może zostaniesz agentem na dłużej.

Podniósł z podłogi odznakę, przyglądał się jej przez moment, 

ważył w dłoniach. Potem odłożył z powrotem na ziemię.

– Nie, już się do tego nie nadaję.
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– Teraz może nie, ale lekarze są przekonani, że dzięki rehabi-

litacji, szybko odzyskasz dawną sprawność. Musisz tylko się przy-

łożyć.

Wahał się. Trącił palcem odznakę. Drugą ręką podrapał się 

po brodzie.

– Poza tym, jeśli się zgodzisz, zostanę twoją partnerką – do-

dała Ramirez.

– Co się stało z twoim obecnym partnerem?

– Nic. Najpierw był o mnie trochę zazdrosny, ale zmienił zda-

nie, gdy dowiedział się, że jego nową partnerką zostanie długo-

noga blondynka.

– Jak bardzo długonoga? – Ramirez zauważyła, że McKinney 

przestał drapać się po brodzie.

– Zbyt długonoga, jak dla ciebie. Musisz zadowolić się moim 

towarzystwem – mrugnęła.

Uśmiechnął się. 

– A to wszystko, to twój pomysł, czy doktora Wrighta?

Ramirez udała, że zdziwiło ją to pytanie. Tak naprawdę psy-

cholog przestrzegł ją, iż McKinney jest bystry i może się domyślić, 

że podjęli współpracę.

– Doktor Wright to dobry człowiek – odpowiedziała. – Zależy 

mu na twoim powrocie do zdrowia tak samo, jak mnie.
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– Dobrze, w takim razie niech będzie – wziął do ręki odznakę. 

Chwilę patrzył na nią z radością, potem spochmurniał. – Pewnie 

masz kolejne pytania dotyczące mojego uprowadzenia, co?

W jego oczach pojawił się strach. Dłonią znów przejechał 

po brodzie.

– Nie, póki co jesteśmy na właściwym tropie. Ale mam inne, 

równie ważne pytanie – wyciągnęła z kieszeni długopis i notes. – 

W jakich ciuchach lubisz chodzić?

– Słucham?

– Nie obraź się, ale nie mogę pracować z kimś, kto cały dzień 

paraduje w szpitalnej piżamie. Poza tym jesteś na służbie, nie 

przystoi ci taki strój.

Doktor Wright dokładnie wyjaśnił Ramirez, jak należy postę-

pować z McKinneyem. Wspólnie zaplanowali, o czym powinna 

z nim rozmawiać.

Paradoksalnie, agent nie odzyskał kontroli nad własnym ży-

ciem, kiedy został uwolniony. Musiał spełniać polecenia leka-

rzy, a szpital stał się jego nowym więzieniem. Zadanie Ramirez 

polegało na tym, by McKinney z powrotem poczuł się wolnym 

człowiekiem. Agentka miała pozwolić mu zadecydować o kilku 

drobnych rzeczach i zaopatrzyć w normalne ciuchy, które byłyby 

bardziej „ludzkie” od tych szpitalnych. Nie mogła zabrać McKin-
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neya na zakupy, a doktor słusznie doradził, by nie pokazywała 

agentowi sklepowych katalogów, gdyż ilość rzeczy w nich zawar-

tych mogła przyprawić o zawrót głowy nawet zdrowego człowie-

ka. Zaopatrzyła się więc w metr, zmierzyła McKinneya i pozwoliła 

mu wybrać typ stroju oraz jego kolor. Agent nie był wybredny, 

poprosił o jeansy, spodnie dresowe i kilka t-shirtów.

– Oddam ci za wszystko pieniądze, jak tylko będę jakieś miał 

– obiecał.

Ramirez odruchowo chciała powiedzieć, że nie będzie takiej 

potrzeby, ale przypomniała sobie, jak ważne było, by McKinney 

poczuł, że odzyskuje kontrolę nad własnym życiem, więc obieca-

ła, że przyniesie mu rachunek.

Przez resztę czasu Ramirez starała się lepiej poznać McKin-

neya. Pytała o jego ulubione potrawy, muzykę i filmy. Chciała 

pokazać mu co potrafi jej smartfon, ale okazało się, że agent źle 

widzi z bliska.

– Myślisz, że lekarze uwierzą, jeśli im powiem, iż do tej pory 

rehabilitacja szła mi tak kiepsko, bo nie widziałem, dokąd idę? – 

zapytał McKinney, już w zupełnie dobrym humorze.

– Taa, tego fizjoterapeuty, który wcześniej zderzył się z twoją 

pięścią, też nie zauważyłeś, co?
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– Oczywiście, sam jest sobie winny! – agent zaśmiał się, a po-

tem w jednej chwili spoważniał. – Rany, muszę go za to przepro-

sić, zachowałem się jak dupek.

– Na pewno ci wybaczy, wyglądał na miłego faceta… W każ-

dym razie poproszę lekarzy, by przebadali ci wzrok i dali ja-

kieś okulary.

Jeszcze przez chwilę rozmawiali o głupotach. Potem do poko-

ju zajrzała pielęgniarka, chrząknęła i wymownie wskazała na ze-

garek. Godziny odwiedzin w szpitalu dobiegły końca. McKinney 

poczekał, aż pielęgniarka wróci na korytarz, po czym zapytał 

Ramirez konspiracyjnym szeptem:

– Czy możesz coś dla mnie zrobić?

– Oczywiście.

Agent rozejrzał się nerwowo, jakby bał się, że cały czas ktoś 

może ich podsłuchiwać.

– Nie chcę, żeby mnie usypiali – stwierdził.

– Nie rozumiem.

– Zawsze dają mi wieczorem kroplówkę, po której zasypiam. 

Nie chcę tego.

– Pewnie dają ci ją, bo nie możesz spać. A sen jest ważny, po-

może ci wyzdrowieć.

Skrzywił się, poruszył niespokojnie, podrapał po brodzie.
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– Po prostu nie chcę być więcej usypiany. On dodawał mi 

środki nasenne do każdego posiłku. Dlatego straciłem poczucie 

czasu, nie wiedziałem, że minęło aż tyle lat. Nie chcę tego więcej.

– Rozumiem. Pogadam z lekarzami na ten temat, ale niczego 

nie obiecuję.

Po opuszczeniu szpitala Ramirez zadzwoniła do Wrighta 

i zdała mu relację ze spotkania. Potem wpadła na pewien pomysł, 

wykręciła numer telefonu Barksa.

– Sir, chyba mam nowy trop. McKinney powiedział, że Cof-

fman podawał mu środki nasenne. Może w podobny sposób odu-

rza teraz Tima. Powinniśmy sprawdzić, czy jakaś apteka nie za-

częła ostatnio sprzedawać większej ilości takich leków.

***

Ramirez spełniła moją prośbę. Wieczorem podali mi kroplów-

kę bez środka nasennego i w nocy nie mogłem zasnąć. Początko-

wo się z tego ucieszyłem, ale szybko zmieniłem zdanie. Minuty 

wlekły się niemiłosiernie, a ja albo gapiłem się w sufit, albo prze-

wracałem z boku na bok.

Przypadkiem pomyślałem o piwnicy. Naszły mnie wspomnie-

nia z tamtego miejsca. Nie mogłem się od nich uwolnić. Im bar-
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dziej próbowałem zająć umysł czymś innym, tym mocniej ten 

skupiał się na rzeczach, o których pragnąłem zapomnieć.

Łóżko było niewygodnie miękkie, drażnił mnie dotyk 

szpitalnej piżamy, odrastające włosy i broda swędziały, brakowało 

mi zimnych łańcuchów otaczających nadgarstki. Miałem ochotę 

rozebrać się i położyć na podłodze. Ale nie, nie mogłem tego 

zrobić, przecież nie byłem już uwięziony w piwnicy!

Wziąłem do ręki odznakę FBI. Ciężar i chłód metalu, z jakiego 

ją zrobiono, był jednocześnie znajomy i zupełnie inny od tego, do 

którego przywykłem. Lepszy. Przycisnąłem ją do piersi.

– Jestem Arthur McKinney. Jestem agentem FBI. Jestem wolny 

– zacząłem powtarzać w kółko.

Rano byłem niewyspany i zmęczony, ale nie zamierzałem 

zmieniać zdania i wieczorem prosić o środek nasenny. Po śnia-

daniu zaprowadzono mnie do okulisty. Nie mógł wykonać peł-

nych badań, ponieważ bał się, że zbyt mocne światło ciągle może 

wypalić mi oczy, ale dobrał okulary tak, bym mógł w nich bez 

problemu czytać.

Przed południem odwiedził mnie mój fizjoterapeuta. Miał 

ciemną śliwę pod okiem. Przeprosiłem go za moje zachowanie 

poprzedniego dnia. Tak, jak przypuszczała Ramirez, facet nie 

był na mnie zły. Powiedział, że opowiada wszystkim, iż w barze 
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stanął w obronie pięknej dziewczyny i dlatego skończył z podbi-

tym okiem.

– Wiesz, znajomi przestaliby mnie szanować, gdyby dowie-

dzieli się, że załatwił mnie dziadek, który ledwo się rusza – wy-

jaśnił.

– Nie tak „ledwo”, przecież prawie cię znokautowałem! – od-

powiedziałem mu z udawaną dumą.

Ramirez pojawiła się w szpitalu wieczorem i tak jak obieca-

ła, kupiła mi nowe ubrania. Od tamtej pory jej wizyty stały się 

dla mnie miłym punktem każdego dnia. Zawsze przynosiła mi 

jakiś prezent; czasem przemycała do szpitala słodycze lub inne 

niezdrowe jedzenie, które zjadałem szybko, by pielęgniarki nie 

dowiedziały się, że nie przestrzegam diety. Dostałem od niej tak-

że smartfon. Pokazała mi, jak się nim posługiwać i była zaskoczo-

na tym, jak szybko wszystko załapałem. Zupełnie nie rozumia-

łem dlaczego.

Od tamtej pory codziennie dzwoniłem do córki. Judi pytała, 

kiedy może mnie ponownie odwiedzić i przedstawić mi swojego 

syna. Za każdym razem odpowiadałem, zgodnie z prawdą, że jesz-

cze nie byłem na takie spotkanie gotowy.

Doktor Wright nie zawracał mi często głowy, przychodził 

z wizytą raz na kilka dni. Domyśliłem się jednak, że Ramirez 
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działała z jego polecenia, bo pytała o rzeczy, które mogłyby za-

interesować jedynie psychologa, takie jak moje dzieciństwo albo 

relacje z rodzicami. Sama nigdy nie wspominała o moim uwięzie-

niu, ale kiedy ja o tym mówiłem, słuchała uważnie. Omijała temat 

poszukiwań Tima, przez co domyślałem się, że śledztwo utknęło 

w miejscu. 

Obiecałem Ramirez, że będę przykładał się do ćwiczeń reha-

bilitacyjnych. Dotrzymałem słowa tak bardzo, że lekarze byli za-

skoczeni tempem mojego powrotu do zdrowia. Miesiąc po tym, 

jak odzyskałem wolność stwierdzili, że jestem gotowy, by opu-

ścić szpital.

***

Ramirez zaproponowała McKinneyowi, by ten przez pewien 

czas mieszkał u niej. Nie wspominała, że martwiła się o stare-

go agenta i chciała go mieć na oku. Jednak McKinney uparł się, 

że musi wynająć coś na własną rękę. Co udało mu się bardzo ła-

two; po tym, jak Ramirez podarowała mu smartfon, nauczył się 

go obsługiwać lepiej od agentki i przez internet znalazł sobie lo-

kum.

– Wiesz, że nie możesz wierzyć we wszystko, co znajdziesz 

w sieci – Ramirez wiozła McKinneya do jego nowego mieszkania. 
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– Powinieneś sprawdzić to miejsce na własne oczy, zanim zdecy-

dowałeś się tam przeprowadzić.

– Obejrzałem wszystko podczas wideo-rozmowy z właści-

cielem – odparł, po czym spojrzał na ekran swojego smartfonu. 

Przez całą drogę na zmianę wyglądał przez okno i obserwował 

co pokazuje GPS na telefonie. – Wiesz, co jest najbardziej rozcza-

rowujące? – odezwał się po chwili. – Nikt nie wynalazł latających 

samochodów. Powinny już jakieś istnieć.

– Nie ma także morderczych robotów próbujących zniszczyć 

ludzkość. Ale są za to telefony z internetem i GPS-em. Zamienił-

byś swój smartfon na latający samochód?

– Nie wiem. A ty?

– Raczej nie. Gdzie miałabym nim latać?

– Myślałem, że powiesz, że do latania wystarczy ci miotła.

– Hej, bądź grzeczny, bo dalej pójdziesz pieszo! – przyjaźnie 

uderzyła mężczyznę w ramię. McKinney zaśmiał się głośno. Zda-

wał się mieć dobry humor. Może ta przeprowadzka, to jednak był 

dobry pomysł?

Mieszkanie znajdowało się w bloku, nad rzeką Ohio. Nowocze-

sne, minimalistyczne umeblowanie sprawiało, że nie wydawało 

się przytulne, ale McKinney zażartował, że przebywał w gor-

szych miejscach. Ramirez obejrzała wszystko dokładnie, po czym 
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stwierdziła, że lokal wygląda dobrze i agent jednak nie został 

oszukany przez internet.

– Tak, jak mówiłem, sprawdziłem wszystko na wideo-roz-

mowie – przypomniał. – Posłuchaj, potrzebuję kilku rzeczy. 

Czy możesz pojechać ze mną na zakupy? – zapytał. Wyciągnął 

plik pieniędzy, swoją pierwszą od wielu lat wypłatę, i pomachał 

nim nonszalancko.

Zgodziła się. McKinney wcześniej zaprogramował na GPS-ie 

całą „wycieczkę”. Punkt pierwszy: fryzjer. Ramirez niczego nie 

mówiła, wątpiła jednak, czy z krótkimi włosami agenta, które 

miesiąc wcześniej zostały na szybko ścięte przez pielęgniarzy 

w szpitalu, uda się cokolwiek zrobić. Fryzjer nie dał jednak za wy-

graną i zmienił fryzurę McKinneya na lepszą. Zgolił mu też brodę, 

dzięki czemu agent wizualnie odmłodniał o kilka lat.

Następnym punktem na mapie było centrum handlowe. Ra-

mirez wiedziała, jak tam dotrzeć, ale jechała tak, jak prowadził ją, 

wpatrzony w GPS-a, McKinney. Który przy okazji okazał się być 

kiepskim nawigatorem; co chwilę coś go rozpraszało: „na najbliż-

szym skrzyżowaniu skręć w lewo, a potem… niesamowite, nakrę-

cili nowe Gwiezdne Wojny, wiedziałaś o tym?”
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Przed przekroczeniem progu supermarketu McKinney po raz 

pierwszy tego dnia się zmartwił. Ramirez dostrzegła to nie-

mal natychmiast.

– Co się stało? – zapytała.

– Nic. Po prostu… zawsze chodziłem na zakupy z żoną – oczy 

zaszły mu łzami, zamrugał kilkakrotnie, potarł dłonią brodę.

– Jeśli chcesz, możemy tu przyjechać kiedy indziej.

– Nie. Wejdźmy do środka.

Starał się wyglądać na zadowolonego, ale humor ewidentnie 

mu się popsuł. Ramirez podążała za nim krok w krok i z niepo-

kojem obserwowała pogarszający się stan agenta. Czuł się zagu-

biony w wielkim centrum handlowym, obecność tłumu ludzi go 

przerażała, a robienie zakupów nie sprawiało radości. Ramirez 

dla jego dobra miała zamiar przerwać całą wycieczkę, ale wte-

dy McKinney zatrzymał się przed witryną sklepu z garniturami 

i rozpromienił.

– Muszę kupić jeden – stwierdził. – A może nawet kilka. Nie 

mogę iść do pracy w jeansach.

Ramirez zaskoczyło to, jak dobrze McKinney znał się na gar-

niturach. Pytał o najnowsze trendy, prosił o konkretne marki 

i specyficzne kroje, zwracał uwagę na gatunek materiału.
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– Jak wyglądam? – zapytał, kiedy po prawie godzinie przy-

mierzania, pokazał się w jednym z garniturów, które zamie-

rzał kupić.

Ramirez trudno było ukryć zachwyt. Nie chodziło tylko 

o strój. Dopiero teraz zauważyła, że dzięki rehabilitacji McKin-

ney przestał się garbić, nabrał muskulatury, a jego twarz prze-

stała być chorobliwie wychudzona. Garnitur dobrze się układał 

i podkreślał smukłą sylwetkę jego ciała. To wszystko, wraz z po-

rządnie przystrzyżonymi włosami i błyskiem w oczach sprawiało, 

że mężczyzna wyglądał na dumnego i pewnego siebie. Nikt nie 

wziąłby go za człowieka, który dwadzieścia trzy lata był uwięzio-

ny w piwnicy, ani nawet za tą zagubioną osobę, która niedawno 

bez entuzjazmu robiła zakupy w supermarkecie.

– Wyglądasz świetnie – stwierdziła. – Naprawdę świetnie.

W sumie McKinney kupił pięć garniturów i pozostał ubrany 

w ten, który przymierzył jako ostatni.

Udali się do trzeciego, zaplanowanego przez agenta, punktu 

wycieczki. McKinney nie chciał zdradzić, dokąd jadą. Celem po-

dróży okazała się najlepsza w mieście restauracja. Ramirez nie 

była tu nigdy wcześniej.

– Całkiem nieźle, jak na pierwszą randkę – zażartowała.

– Wiesz, w twojej obecności czuję się jak milioner.
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– Nie rozumiem.

– To dlatego, że każdy kto nas widzi, myśli sobie: „ona taka 

piękna i młoda, a on stary i brzydki, więc musi być cholernie bo-

gaty”.

***

Do tej pory Ramirez i personel szpitala dzielnie bronili mnie 

przed dziennikarzami. Jednak kiedy pierwszego dnia wróciłem 

do pracy, przed biurem FBI czekał na mnie tłum reporterów. 

Na spotkanie wyszedł mi, prowadzący śledztwo agent Barks. 

Przywitał się i uścisnął moją dłoń w bardzo teatralny sposób; tak, 

by każdy fotoreporter mógł zrobić dobre zdjęcie uwieczniające 

ten moment. Następnie wydał krótkie oświadczenie dotyczące 

postępów w śledztwie, jednak dziennikarze zupełnie go zignoro-

wali i zasypali mnie pytaniami.

Wiedziałem, że reporterów należy traktować jak stado wil-

ków. Nie wolno okazywać strachu i wykonywać gwałtownych ru-

chów. Co jakiś czas należy im podrzucić jakiś kąsek, ale nie należy 

z tym przesadzać, bo apetytu dziennikarzy nie da się zaspokoić, 

a kiedy skończą się informacje, którymi można ich poczęstować, 

rzucą się człowiekowi do gardła.
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Udzieliłem więc kilku zdawkowych odpowiedzi, pochwali-

łem pracę FBI oraz lekarzy, którzy się mną opiekowali, zażarto-

wałem na temat szpitalnego jedzenia, a potem z udawanym ża-

lem stwierdziłem, że chętnie pogadałbym dłużej, ale muszę iść 

do pracy.

Kiedy razem z Barksem wszedłem do budynku FBI, zauważy-

łem, że agent ma niezadowoloną minę. Nie potrafiłem określić, 

czy zdenerwowało go to, że reporterzy nie poświęcili mu dosta-

tecznej uwagi, czy wręcz przeciwnie wkurzało zamieszanie, jakie 

wywołało pojawienie się mojej osoby.

– Przepraszam, agencie Barks, czy to pan prowadził śledztwo 

w sprawie porwania Altmana, w 1991? – zagadałem.

– Tak, to byłem ja.

– Obserwowałem tą sprawę na bieżąco i wykonał pan kawał 

dobrej roboty. Cieszę się, że mogę pracować pod pana dowódz-

twem!

– Również cieszy mnie ta współpraca – Barks dał się udobru-

chać. – Agentka Ramirez wprowadzi pana w szczegóły śledztwa, 

a tymczasem pan wybaczy, obowiązki wzywają.

Ramirez rzeczywiście czekała ma mnie w holu. Przywitała się 

i kiedy Barks odszedł, dodała:
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– Nigdy nie mówiłeś, że interesowałeś się śledztwem prowa-

dzonym przez Barksa.

– Ponieważ się nie interesowałem. Wygooglałem go przed 

przyjściem do pracy.

Zrobiła zaskoczoną minę, a potem się roześmiała.

– No proszę, ale z ciebie kłamczuch! Chodź, przedstawię cię 

reszcie agentów.

Pozostali funkcjonariusze FBI przyjęli mnie ciepło i trakto-

wali z szacunkiem, ale byli spięci w mojej obecności. Rozważnie 

wypowiadali słowa, jakby bali się, że mogą powiedzieć coś, co 

wyprowadzi mnie z równowagi lub wywoła atak paniki. Iryto-

wało mnie to, ponieważ nie chciałem być „tym kolesiem z piwni-

cy”, pokrzywdzoną przez los osobą, którą należy się zaopiekować, 

gościem, który będzie przeszkadzał w pracy. Chciałem, by pra-

cownicy FBI traktowali mnie jak równego sobie, dobrze przeszko-

lonego agenta. Porządny garnitur, który kupiłem poprzedniego 

dnia trochę w tym pomagał, ale nie działał tak dobrze, jak to 

sobie zaplanowałem.

Na największej ścianie w pokoju, w którym zajmowano się 

sprawą Coffmana, wisiała wielka mapa śledztwa, przedstawiająca 

między innymi zdjęcia z piwnicy, podobizny poszukiwanych oraz 

kilka wydrukowanych i powiększonych fragmentów akt z prowa-
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dzonej przeze mnie sprawy sprzed dwudziestu trzech lat. Tego 

typu dekoracja nie była zgodna z procedurą, domyśliłem się jed-

nak, że większość pracujących tutaj agentów, podobnie jak Ra-

mirez, chciała się poczuć, jak bohaterowie filmów sensacyjnych. 

A w nich mapa śledztwa była nieodłącznym elementem sceno-

grafii.

Spojrzałem na fotografię Coffmana. A więc tak wyglądał czło-

wiek, który zabrał mi moje życie. Poczułem jednoczesną złość 

i strach. Miałem ochotę z całej siły uderzyć pięścią w zdjęcie.

– To ty jesteś tym draniem, który odbił mi agentkę Ramirez? 

– z zadumy wyrwał mnie obcy głos.

Zlustrowałem z góry na dół człowieka, który mnie zaczepił.

– Ty jesteś Hastings? – zapytałem.

– Zgadza się, skąd wiedziałeś?

– Ramirez dużo mi o tobie opowiadała. Podobno niezły z cie-

bie dowcipniś. Miło mi w końcu cię poznać – wyciągnąłem dłoń 

na powitanie, a kiedy ją uścisnął, dodałem konspiracyjnym szep-

tem: – Poza tym nie rozumiem, czemu tak marudzisz. Podobno 

twoją nową partnerką została długonoga blondynka.

– Tak, masz rację. Nie powinienem się skarżyć, skoro teraz 

pracuję z taką pięknością – Hastings uśmiechnął się szeroko 

i wskazał na stojącego na drugim końcu sali, wysokiego i chu-
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dego jak patyk, blondwłosego agenta, który na sto procent nie 

był kobietą.

– Cóż, rzeczywiście jest długonogi – starałem się nie parsk-

nąć śmiechem.

Hastings zachichotał, widząc moją minę.

– Jeśli ci się podoba, mogę go wymienić na Ramirez – stwier-

dził.

Udałem, że zastanawiam się nad tą propozycją.

– Niestety nie mogę się zgodzić – odparłem. – Nie lubię farbo-

wanych blondynów.

Hastings zmarszczył brwi i spojrzał na swojego partnera.

– Kurde, masz rację, rzeczywiście jest farbowany! Że też wcze-

śniej tego nie zauważyłem – klepnął mnie przyjaźnie w ramię. – 

Chcesz się napić kawy?

***

Ramirez znała McKinneya już na tyle dobrze, że potrafiła bez 

trudu dostrzec, kiedy mężczyzna był zaniepokojony. A po tym, 

jak zawitał do kwatery FBI wyglądał dokładnie tak samo, jak po-

przedniego dnia w centrum handlowym: starał się zachowywać 

normalnie oraz wyglądać, jakby przebywanie w tym miejscu go 

cieszyło, ale w rzeczywistości był przerażony i przytłoczony.
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Agentka zaczepiła przechodzącego obok Hastingsa.

– Hej, mógłbyś pogadać chwilę z McKinneyem? Myślę, że przy-

da mu się nowy kumpel.

Hastings zrobił zakłopotaną minę. Podobnie, jak inni agenci 

w biurze, był skrępowany obecnością McKinneya.

– Nie wiem, o czym miałbym z nim rozmawiać – stwierdził 

bez ogródek.

– McKinney jest równie dużym żartownisiem, jak ty. Na pew-

no się dogadacie.

Hastings westchnął ciężko, ale spełnił jej prośbę. Ramirez 

obserwowała go z ukrycia i tak, jak się spodziewała, po chwili 

on i McKinney prowadzili przyjazną pogawędkę, która sprawi-

ła, że stary agent się rozchmurzył. Obydwaj udali się do pokoju 

socjalnego i kiedy po pewnym czasie wyszli z niego zaopatrzeni 

w kubki kawy, z McKinneyem rozmawiał już nie tylko Hastings, 

ale także trzech innych agentów. Panowie przez chwilę prowa-

dzili ożywioną dyskusję na temat ostatniego meczu futbolowego, 

po czym rozeszli się do swoich spraw, pozostawiając McKinneya 

pod ścianą z mapą śledztwa.

– Jak ci mija pierwszy dzień w pracy? – Ramirez podeszła do 

starego agenta.



 joannaholy.pl  51

Uwięziony

– Dobrze – odpowiedział i upił łyk kawy. Zamknął oczy 

i przez moment delektował się jej smakiem. – To bardzo dobra 

kawa – stwierdził w końcu. – Rany, właśnie sobie uświadomiłem, 

że ostatni raz piłem kawę dwadzieścia trzy lata temu – spojrzał 

na mapę śledztwa. – Wiesz, tamtej nocy, kiedy poszedłem samot-

nie sprawdzić ten nowy trop, wiedziałem, że robię głupio. Ale od-

kryłem, że Peter może żyć i nie mogłem czekać do rana.

– Swoją drogą, jak się wtedy dowiedziałeś, gdzie może ukry-

wać się Coffman? – Ramirez zdała sobie sprawę, że nigdy wcze-

śniej nie pytała o to McKinneya, choć powinna zrobić to daw-

no temu.

– To była jedna z tych rzeczy, o których myślisz, że są całkiem 

oczywiste, kiedy już je odkryjesz. Po prostu zadzwoniłem do każ-

dego sprzedawcy mebli w Nowym Jorku i okolicach, jakiego tylko 

udało mi się znaleźć i zapytałem, czy nie sprzedał dziecięcych 

mebli jakiemuś dziwnemu facetowi.

***

Moje słowa sprawiły, że Ramirez szeroko otworzyła oczy, 

po czym pobiegła do gabinetu Barksa. Pięć minut później wszy-

scy agenci dzwonili do każdego sklepu meblowego w promieniu 

stu mil od Cincinnati. Godzinę później udało im się podjąć trop. 



 joannaholy.pl 52

Joanna Hoły

W innej sytuacji podejrzane miejsce byłoby najpierw przez kilka 

dni obserwowane, teraz jednak liczyło się życie dziecka, nie było 

czasu do stracenia. W biurze zapanowała wrzawa, wszyscy zaczęli 

szykować się do nalotu.

– Chodź ze mną! – Ramirez chwyciła mnie za łokieć i pocią-

gnęła za sobą.

Przeszliśmy plątaniną korytarzy i znaleźli się do zbrojowni. 

Podała mi kamizelkę kuloodporną i walkie-talkie.

– Przepraszam, ale nie mogę dać ci broni – stwierdziła.

Zważyłem krótkofalówkę w dłoni.

– To w razie kłopotów mam tym kogoś zatłuc, czy pozwolić, 

żebyś ty zagadała go na śmierć przez radio? – zażartowałem, by 

ukryć zaniepokojenie, które ogarniało mnie coraz bardziej.

– Lepiej połącz się z Barksem – odpowiedziała Ramirez i do-

dała, przedrzeźniając swojego szefa: – Złoczyńco, nakazuję ci na-

tychmiast się poddać!

Uśmiechnąłem się i spojrzałem na nią z wdzięcznością. Nikt 

nie potrafił podnieść mnie na duchu tak, jak ona.

Nasz cel podróży znajdował się godzinę drogi od Cincinnati. 

Dziwne zamówienie na meble dziecięce, jakie udało się odkryć, 

zostało złożone w Holton, w Indianie. Sprzedawca dostarczył je 

na farmę w pobliżu lasu. Kupiec zapowiedział, że nie będzie go 
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w domu, by odebrać meble. Kazał dostawcy zostawić je w znaj-

dującej się przy domu szopie, w której ten miał znaleźć należne 

pieniądze. Wszystko było tak, jak się umawiali: w otwartej stodo-

le sprzedawca znalazł odliczoną sumę pieniędzy, zostawił meble 

i odjechał. Jego podejrzenia wzbudziło to, że farma zdawała się 

być opuszczona i jak sam to określił, wyglądała upiornie.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, Ramirez kazała mi zostać w sa-

mochodzie, po czym ruszyła do szturmu. Patrzyłem, jak ona 

i inni agenci gromadzą się przy jednym z wejść do domu lub przy 

drzwiach do szopy, a potem, jak wchodzą do środka.

W pewnej chwili zauważyłem, że jedno z okien znajdujących 

się na drugim piętrze domu otwiera się. Ktoś wyrzucił z niego 

linę i zaczął zjeżdżać po niej w dół. Wybiegłem z samochodu by 

złapać zbiega. Ale kiedy zobaczyłem, kto nim jest, zatrzymałem 

się. Uciekinier wylądował na ziemi i dostrzegł mnie. Przez mo-

ment obydwoje staliśmy nieruchomo, spoglądając na siebie w mil-

czeniu. Mogłem rzucić się na niego i go obezwładnić. Mogłem 

krzyknąć lub wezwać wsparcie przez radio. Nie zrobiłem niczego. 

A on widząc moje wahanie, zaśmiał się paskudnie i uciekł w stro-

nę lasu. Jeszcze przez moment stałem bez ruchu, po czym się-

gnąłem po krótkofalówkę i zakomunikowałem, że poszukiwany 

uciekł, a ja nie byłem w stanie go powstrzymać.
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Przez resztę dnia agenci FBI przeczesywali las, ale niczego 

nie znaleźli. Farma także była pusta. Ramirez nie była na mnie 

zła, wręcz przeciwnie pochwaliła za to, że nie podjąłem samotne-

go pościgu. Zapytała, czy mogę potwierdzić, iż uciekinierem był 

Coffman. Stwierdziłem, że nie jestem całkowicie pewny, ale że to 

chyba był on. Czułem się paskudnie z powodu tego, że ją okłama-

łem.

Po tym wydarzeniu śledztwo stanęło w miejscu. Codziennie 

odwiedzałem biuro FBI i udało mi się osiągnąć to, czego tak bar-

dzo pragnąłem: pozostali agenci zaczęli traktować mnie jak jed-

nego ze swoich. Ale wcale nie czułem się z tego powodu szczęśli-

wy. Dręczące mnie wspomnienia zamiast ustać przybrały na sile. 

Czasem dopadały mnie w pracy, niekiedy w trakcie codziennych, 

popołudniowych zajęć rehabilitacyjnych, często gdy samotnie 

siedziałem w domu, zawsze podczas długich, bezsennych nocy.

Podobno najlepszym sposobem na pokonanie lęku jest zmie-

rzenie się z nim. Nie byłem do końca pewny, czy to prawda, ale 

postanowiłem spróbować.

***

Dzwonek telefonu obudził Ramirez w środku nocy.

– Potrzebuję twojej pomocy – usłyszała głos McKinneya.
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– Co się stało?

– Jestem w piwnicy.

Więcej nie musiał tłumaczyć. Znalazła go w pomieszczeniu, 

w którym był uwięziony. FBI dokładnie wysprzątało to miejsce, 

ale pomimo tego w powietrzu ciągle unosił się nieprzyjemny za-

pach.

McKinney czołem opierał się o framugę drzwi, palcem trącał 

zawieszony na gwoździu pęk kluczy oświetlony słabą, czerwoną 

lampką. W drugiej ręce trzymał do połowy opróżnioną butel-

kę whisky.

– Dlaczego tu przyszedłeś? – zapytała.

Zignorował jej pytanie.

– Chcesz łyka? – wyciągnął w jej stronę butelkę.

– Nie.

– Przyda ci się, uwierz mi.

Kiedy ponownie odmówiła, sam napił się z gwintu i usiadł 

na ziemi.

– Jestem Arthur McKinney – powiedział.

– Wiem.

– On próbował mnie uczynić Owenem Norwoodem. Nie dałem 

się złamać. Wciąż jestem Arthurem McKinneyem.

– O czym ty mówisz?
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McKinney pociągnął kolejny, duży łyk z butelki.

– Zmienił w Owena Norwooda Petera, Boba i Zacha. Teraz 

chciał to samo zrobić z Timem.

– Coffman robił im pranie mózgu?

Agent przytaknął. Oczy zaszły mu łzami.

– Zmieniał ich w potwory. Takie same, jak Owen Norwood. 

A potem zwracał wolność. Ja ciągle jestem Arthurem McKinney-

em – powiedział przez zaciśnięte gardło. – Jestem Arthurem Mc-

Kinneyem.

***

Obudziłem się z gigantycznym kacem. Nie wiedziałem, co ro-

biłem wieczorem. W moim mieszkaniu była Ramirez, zatroskana 

bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.

– Nie pamiętam, co zrobiłem, ale za wszystko przepraszam – 

zachrypiałem.

– Nie zrobiłeś niczego złego – odpowiedziała, w dziwnie ła-

godny sposób. – Chodź, przygotowałam ci śniadanie.

W kuchni siedzieliśmy w milczeniu.

– Naprawdę niczego nie pamiętasz? – zapytała, kiedy zjadłem.
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– Przykro mi, ale nie – przyszła mi do głowy tylko jedna rzecz, 

która mogła spowodować jej zachowanie. – Proszę, nie mówi mi, 

że wczoraj uprawialiśmy seks po pijaku.

Zupełnie zignorowała to, co powiedziałem.

– Dlaczego nie chcesz poznać swojego wnuka? – zapytała.

Zaniepokoiły mnie jej słowa.

– Nie jestem gotowy – stwierdziłem, jak zawsze.

– Czemu boisz się z nim spotkać?

Nie odpowiedziałem.

Chwyciła mnie za ręce. Spojrzałem na nią zaskoczony, nigdy 

wcześniej tak nie robiła. W jakie kłopoty się wpakowałem?

– Jesteś dobrym człowiekiem – powiedziała. – Jesteś Arthu-

rem McKinneyem. Nie jesteś Owenem Norwoodem.

Zamarłem. Zrozumiałem, co działo się w nocy. Chciałem się 

jej wyrwać, ale trzymała mnie mocno.

– Popatrz na mnie! – nakazała. – Nie jesteś Owenem Nor-

woodem. Jesteś dobrym człowiekiem. Nie ponosisz winy za to, co 

zrobiłeś. Zostałeś do tego zmuszony. Jesteś dobrym człowiekiem. 

Jesteś Arthurem McKinneyem.

Powiedziała coś, co sam powtarzałem sobie od dawna. I w co 

mimo wszystko nie potrafiłem uwierzyć. Rozpłakałem się.
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– Widzisz, jesteś dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie płaczą, 

nie mają wyrzutów sumienia – usłyszałem jej słowa. Objęła mnie 

mocno. – Nie przytuliłabym cię, gdybyś nie był dobrym człowie-

kiem – stwierdziła.

– Proszę, nie mów nikomu, co zrobiłem – załkałem.

– Nie powiem, obiecuję.

***

Ramirez zostawiła McKinneya pod opieką doktora Wrighta 

i pojechała do biura. Wcześniej przez telefon opowiedziała Bark-

sowi o wszystkim, czego się dowiedziała, poza jednym, nieistot-

nym dla sprawy szczegółem dotyczącym McKinneya. Kiedy do-

tarła do biura, pozostali agenci sprawdzili informacje, które im 

podała i wszystko wskazywało na to, że są one prawdziwe.

W podstawówce jednym z nauczycieli Coffmana był Owen 

Norwood. Podejrzewano go o molestowanie dzieci, ale nigdy ni-

czego nie udowodniono. Zginął niedługo po tym, jak Coffman 

opuścił rodzinne miasto. Nieznany sprawdza zadźgał go na uli-

cy nożem.

Dwukrotnie w okolicach miast, w których mieszkał Coffman, 

niedługo po tym, jak porywacz się wyprowadził, złapano pedofi-

la. Każdy z nich był młody, sprawiał wrażenie bezdomnego, w ża-
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den sposób nie dało się zidentyfikować ich tożsamości. Obydwaj 

przedstawili się jako Owen Norwood. Młodszy z Norwoodów nie 

żył; popełnił samobójstwo niedługo po tym, jak go aresztowano. 

Teraz analiza jego zdjęcia z kartoteki policyjnej wykazała, że był 

on Robertem Davisem, chłopcem, który zaginął i został uznany 

za zmarłego piętnaście lat wcześniej. Drugim Norwoodem był ten 

z twarzą poznaczoną bliznami, którego na początku śledztwa 

komputer wskazał jako podobnego do Petera Robertsona.

Ramirez jeszcze raz powtórzyła innym agentom to, co w nocy 

opowiedział jej McKinney. Coffman był nie tylko porywaczem 

i pedofilem. Przetrzymywanym chłopcom urządzał pranie mózgu 

i uczył ich, jak być pedofilami. Zmieniał każdego w Owena Nor-

wooda.

Ramirez nie zdradziła, że Coffman próbował zrobić to samo 

z McKinneyem. Zmusił go, by zgwałcił Petera. Na szczęście ta for-

ma tortur nie przypadła Coffmanowi do gustu i więcej nie drę-

czył agenta FBI w taki sposób. Arthur McKinney nie został kolej-

nym Owenem Norwoodem.

Ramirez przyszedł do głowy jeszcze jeden pomysł.

– Ile lat może mieć osoba, która to mówi? – zapytała i puściła 

nagranie zgłoszenia o arabskich terrorystach w Reading.
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– A niech mnie – stwierdził Hastings. – Myślisz, że telefon wy-

konał Peter Robertson?

– Myślę, że przez cały czas poszukiwaliśmy nie tego porywa-

cza, co trzeba. Moim zdaniem Coffman wcale nie zmienił miejsca 

zamieszkania, tylko został uprowadzony przez Robertsona – wy-

jaśniła Ramirez.

– Przecież McKinney potwierdził, że w Holton widział Cof-

fmana – stwierdził jeden z agentów.

– Po tym, czego się dowiedziałam myślę, że niektórych słów 

McKinneya nie należy traktować wiarygodnie – stwierdziła z ża-

lem Ramirez.

– Ale dlaczego Robertson pomógł odzyskać wolność McKin-

neyowi, ale nie uwolnił Tima Lawa i zabił Zachary’ego Harrisa?

– Bo Peter Robertson nie jest już Peterem, tylko Owenem Nor-

woodem – odpowiedziała.

***

Doktor Wright nie spuszczał ze mnie oka. Ramirez nie zdra-

dziła mu, czemu byłem zdołowany, ale przed wyjściem stwier-

dziła, że sam powinienem mu to wyjaśnić. Wiedziałem, że ma 

rację, i że bez obaw mogę wyspowiadać się Wrightowi, którego 

obowiązywała tajemnica lekarska. Problem polegał na tym, że po-
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przedniego dnia byłem pijany, a teraz trzeźwy i na dodatek na gi-

gantycznym kacu.

Wright nie namawiał mnie do rozmowy. Przez kilka godzin 

siedział w niemal zupełnym milczeniu, popijał jedną herbatę 

za drugą i czekał, aż sam znajdę siłę, by powiedzieć mu, co mnie 

gnębi. W końcu to zrobiłem. Myślałem, że przyniesie mi to ulgę, 

ale tak się nie stało. Doktor próbował mnie pocieszyć i wszystko 

zracjonalizować. Wiedziałem, że ma rację, ale tego nie czułem.

W pewnej chwili Wright nerwowo poklepał się po kiesze-

niach, po czym zaklął.

– Głupia sprawa – stwierdził. – Zapomniałem zabrać ze 

sobą fajek.

– Nie wiedziałem, że palisz.

– Jestem lekarzem, powinienem dawać dobry przykład in-

nym. Oczywiście, że nie wiedziałeś. Żaden z moich pacjentów nie 

wie – wyjaśnił. – Teraz muszę zapalić, bo oszaleję, ale nie mam 

przy sobie papierosów. Poszedłbym do sklepu, jednak nie mogę 

zostawić cię samego.

– Nie martw się, nie zrobię niczego głupiego.

– Jasne, wszyscy pacjenci tak mówią. Musisz iść do sklepu 

ze mną.

– Nie mam…
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– Wiem, że nie masz ochoty. Ale nie bądź dupkiem. Chodź ze 

mną do sklepu. Proszę.

Zgodziłem się. W sklepie Wright kupił fajki i puszkę coli. 

W drodze powrotnej usiedliśmy na ławce. Poczęstował mnie pa-

pierosem. Ostatni raz paliłem na studiach. Teraz zaciągnąłem się 

tak mocno, że zacząłem kaszleć. 

– Popatrz tam – odezwał się Wright, gdy wykrztusiłem z sie-

bie cały dym.

Spojrzałem we wskazanym kierunku. Siedzieliśmy w pobliżu 

placu zabaw.

– Ty chuju! – warknąłem.

Nie odpowiedział, zaciągnął się papierosem.

– Nie potrafię sobie wyobrazić, przez co przeszedłeś – stwier-

dził. – Prawdopodobnie gdybym był na twoim miejscu, byłbym 

jeszcze większym wrakiem, niż ty. Wiem, że nie użalasz się nad 

sobą specjalnie. Złe myśli same cię nachodzą, nie panujesz nad 

tym. A ja nie jestem w stanie cię z tego wyleczyć. Wiem nato-

miast, jak możesz samemu rozwiązać ten problem. Przyjrzyj się 

tamtym dzieciakom i odpowiedz sobie na pytanie, czy zrobiłbyś 

któremuś z nich krzywdę. Kiedy już będziesz to wiedział, mo-

żesz albo udać się na najbliższy komisariat policji i poprosić, by 

cię aresztowano, albo skończyć ze sobą – wręczył mi puszkę coli 
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i fiolkę z tabletkami. – Po pięciu zaśniesz na zawsze – wyjaśnił. 

– A jeśli żadna z wcześniejszych opcji nie będzie ci pasować, weź 

się w garść i pomóż odnaleźć Tima. Miłego dnia – wstał i odszedł.

Siedziałem na ławce do wieczora. Kiedy plac zabaw opuściły 

ostatnie dzieci, wypiłem colę, wyrzuciłem fiolkę z tabletkami do 

kosza i wróciłem do domu.

***

Ramirez czekała w mieszkaniu McKinneya i przez okno ob-

serwowała agenta siedzącego na ławce. Wright powiedział jej, 

jaką „terapię” zastosował. Oczywiście nie dał agentowi śmier-

telnej dawki środków usypiających. Pomimo tego Ramirez była 

zdania, że to wszystko to głupi pomysł, ale nie ona była psycho-

logiem. Kiedy McKinney wrócił do domu, miała zachowywać się 

normalnie, jakby o niczym nie wiedziała, ale nie potrafiła. Gdy 

tylko agent przestąpił próg mieszkania, przytuliła go mocno.

– Dziękuję – powiedział, odwzajemniając uścisk. – Czy udało 

ci się odnaleźć Tima?

– Jeszcze nie. Podejrzewamy, że on i Coffman zostali uprowa-

dzeni przez Robertsona.

Zobaczyła, że zupełnie nie zaskoczyła go ta informacja.
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– Wiedziałeś o tym, prawda? – stwierdziła z nieukrywa-

nym żalem.

McKinney przytaknął.

– Chciałem, żeby Peter zabił Coffmana – spuścił wzrok.

– A kogo widziałeś w Holton? To był Coffman, czy Peter?

– Peter – powiedział tak cicho, że Ramirez ledwie usłyszała 

jego odpowiedź.

– A co z Timem? Czy przeszło ci przez myśl, że gdybyś nie łgał, 

moglibyśmy go już dawno uratować?

McKinney nie odpowiedział. Cofnął się, zgarbił i nerwowo po-

drapał po policzku.

Ramirez wzięła głęboki oddech.

– Mam jeszcze jedno pytanie – starała się mówić spokojnie. 

– Proszę, powiedz prawdę. Czy wiesz, gdzie Robertson może trzy-

mać Coffmana i Tima?

– Nie. Oczywiście, że nie.

***

Błędne decyzje. Najgorsze nie jest to, że się je podejmuje, ale 

to, że potem człowiek upiera się, by przy nich pozostać.

Peter zostawił mnie na śmierć w piwnicy za to, co mu zrobi-

łem. Potem zmienił zdanie i zgłosił na policję, że w domu Coffma-
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na mogą mieszkać terroryści, dzięki czemu zostałem odnaleziony. 

Ja nie zdradziłem gdzie Peter może się ukrywać, bo po pierwsze 

myślałem, że jestem mu to winien, po drugie liczyłem na to, 

że Ramirez odnajdzie go bez mojej pomocy i wreszcie po trzecie: 

chciałem by Peter miał czas na torturowanie Coffmana, dopóki 

FBI go nie złapie. Ciągle myślałem, że Peter puści Tima wolno. 

Ale im więcej czasu mijało, tym bardziej zdawałem sobie sprawę 

z tego, że Tim był w niebezpieczeństwie, bo Peter nie był już Pe-

terem. Powinienem dużo wcześniej powiedzieć o tym wszystkim 

Ramirez, ale nie miałem odwagi by to zrobić.

Postanowiłem samemu wszystko naprawić.

Zanim Peter zostawił mnie w piwnicy, powiedział, że posta-

ra się, by Coffman patrzył, jak umiera jego ogród. W sąsiedztwie 

Coffmana, jeden dom był opuszczony. Idealne miejsce na kryjów-

kę. Boczne drzwi wejściowe miały wyłamany zamek. Wszedłem 

do środka, oświetlając sobie drogę latarką.

– Peter! – zawołałem. – Wiem, że tu jesteś. Pokaż się!

Zaszedł mnie od tyłu. Poczułem zimną lufę pistoletu na kar-

ku.

– Jestem sam, nieuzbrojony – powiedziałem spokojnie. – po-

licja i FBI nie wie, że tu przyszedłem. Chcę tylko zabrać Tima. 

Nikomu nie powiem, że tu jesteś.
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– Zamknij się!

– W porządku, po prostu wypuść Tima.

– Tim zostaje.

– Co? Dlaczego?

– Muszę mieć pewność, że nie jest Owenem Norwoodem.

– Nie jest. Wypuść go.

– Nie.

Poczułem gniew. Byłem pogodzony z własnym losem, nie ba-

łem się śmierci. Chciałem tylko uratować Tima. Ale skoro Peter 

nie chciał mi na to pozwolić… Uchyliłem się i uderzyłem go łok-

ciem w brzuch. Pistolet wystrzelił tuż nad moją głową. Zaczęło mi 

dzwonić w uszach. Szamotaliśmy się, każdy chciał skierować lufę 

w stronę przeciwnika. Usłyszałem kolejny huk wystrzału, Peter 

nacisnął za spust i ponownie spudłował. Udało mi się wyrwać 

mu broń. Odskoczyłem i skierowałem lufę w jego stronę. Zamarł 

w bezruchu.

– Gdzie jest Tim? – zapytałem ponownie.

– Nie oddam ci go. Jesteś Owenem Norwoodem.

– Nie jestem i nigdy nie byłem – terapia doktora Wrighta 

jednak zadziałała. Dzień wcześniej pewnie przyznałbym mu ra-

cję, teraz poczułem gniew z powodu tego, że tak mnie nazwał. 

– Coffman zmusił mnie do tego, bym cię skrzywdził. Pociąłby cię 
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na kawałki, gdybym tego nie zrobił – wskazałem blizny na twarzy 

Petera i jego odcięte ucho. – Ty też błagałeś, bym to zrobił. Wie-

działeś, że inaczej Coffman nie przestałby cię torturować.

– Nieprawda. Trzeba było mu pozwolić mnie zabić! Jesteś Owe-

nem Norwoodem.

– Nie, ty nim jesteś! – krzyknąłem z wściekłością.

Nie odpowiedział mi. Najwyraźniej zrozumiał, że mó-

wię prawdę.

Niespodziewanie poczułem się straszliwie zmęczony. Dopiero 

teraz zorientowałem się, że drugi strzał Petera jednak mnie trafił. 

Lewy bok mojej koszuli zaczął przesiąkać krwią. Zachwiałem się.

Peter wykorzystał moją nieuwagę, zabrał mi broń. Wycelował 

i dotknął spustu.

– Ty jesteś Owenem Norwoodem! – krzyknął ponownie.

Był przerażony, wściekły i zrozpaczony. Doskonale rozumia-

łem, co czuł. Wiedziałem, że tylko, jeśli uzna mnie za winnego 

i zabije, sam przestanie uważać się za potwora. Zamknąłem oczy, 

pogodzony z tym, co zaraz nastąpi.

Usłyszałem huk wystrzału.

***
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Ramirez pociągnęła za spust. Człowiek, który celował do Mc-

Kinneya zachwiał się, upadł na podłogę i znieruchomiał. Podeszła 

do agenta.

– Nic ci nie jest? – zapytała.

– Nie – skłamał McKinney i ukradkiem zasłonił kurtką krwa-

wiący bok.

– Dobrze – stwierdziła, po czym trzepnęła go w tył głowy. – 

Co ty sobie, do cholery, myślałeś?! Znowu bawisz się w filmowego 

stróża prawa, który samotnie sprawdza trop? Niczego się nie na-

uczyłeś?

– Skąd wiedziałaś, że tu będę?

– Śledziłam twój telefon. Tak jak ci mówiłam, smartfony to 

wspaniałe urządzenia, ale zabierają prywatność – spojrzała na le-

żącego na podłodze człowieka. – Czy to Peter Robertson?

– Tak – McKinney uklęknął przy ciele mężczyzny i ostrożnie 

sprawdził jego puls. – Nie żyje – powiedział z żalem. Wziął do ręki 

jego broń i powoli podniósł się z podłogi. – Chodź, musimy zna-

leźć Tima – stwierdził cicho.

Zaczęli przeszukiwać dom. Na piętrze, w pokoju z widokiem 

na ogród Coffmana, znaleźli związanego, zakrwawionego, tortu-

rowanego człowieka. Policzki jego twarzy były w wielu miejscach 

rozcięte, nie miął nosa i uszu. Obcięto mu także wszystkie palce 
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u nóg oraz w jednej ręce. Drugiej ręki nie było; została amputowa-

na powyżej łokcia. Mężczyzna leżał w kałuży dawno zaschniętej 

krwi. W powietrzu krążyły muchy i unosił się zapach zgnilizny. 

Mimo to Ramirez sprawdziła jego puls.

– Żyje? – zapytał McKinney, choć znał odpowiedź.

– Nie.

– To dobrze – agent uniósł broń Robertsona i zaczął strzelać 

do zmasakrowanego ciała. Naciskał spust pistoletu nawet wtedy, 

gdy skończyły się w nim naboje.

– Masz, należy ci się – stwierdziła Ramirez i podała mu swo-

ją broń.

McKinney przyjął prezent z wdzięcznością i znowu zaczął 

strzelać. Kiedy zużył cały magazynek, Ramirez przypomniała 

mu, że muszą znaleźć Tima. McKinney przyznał jej rację i oddał 

pistolet, ale zanim opuścił pomieszczenie, kilkakrotnie kopnął 

zwłoki Coffmana.

Odnaleźli chłopca. Leżał w innym pokoju, związany i zakne-

blowany. Kiedy go uwolnili, spojrzał na McKinneya.

– Ty jesteś Arthur – stwierdził.

– Tak.

Tim uśmiechnął się.

– Wiedziałem, że mnie uratujesz – przytulił się do agenta.
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McKinney spiął się i zastygł nieruchomo, zaskoczony tym ge-

stem. Po chwili wahania mocno objął chłopca. Trwali tak przez 

moment, a potem uścisk starego agenta zelżał i McKinney nie-

przytomny usunął się na ziemię.

***

Ocknąłem się w karetce. Samochód stał zaparkowany przed 

domem, w którym Peter więził Coffmana i Tima. Na twarzy mia-

łem maskę tlenową, do ręki wbitą kroplówkę, a na rannym boku 

opatrunek. Słyszałem pikanie aparatury monitorującej moje 

funkcje życiowe. Ale poza mną w ambulansie nie było nikogo. 

Najwyraźniej ratownicy stwierdzili, że nie potrzebuję dalszej po-

mocy i poszli zaopiekować się kimś innym.

W mojej głowie zrodziła się pewna myśl. Początkowo była sła-

ba, ale szybko ogarnęła cały mój umysł. Oszalałbym, gdybym nie 

wprowadził jej w życie. Odpiąłem się od aparatury i wymknąłem 

z karetki.

Wiedziałem, że nigdy nie zapomnę dwudziestu trzech lat nie-

woli. Że nigdy nie odzyskam straconego czasu. Że więcej nie zo-

baczę żony i nie utulę do snu mojej małej, sześcioletniej córeczki. 

Zdawałem sobie sprawę, że powinienem przestać żyć przeszło-

ścią, ale jednocześnie nie umiałem odnaleźć się w teraźniejszości.
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Doczłapałem do domu Coffmana. Rana postrzałowa zaczęła 

znowu krwawić. Kręciło mi się w głowie, z trudem łapałem od-

dech. Pomimo tego wszedłem do piwnicy, do mojej „celi”. Przyj-

rzałem się temu miejscu ostatni raz. Byłem pewny, że już nigdy 

więcej tu nie przyjdę.

Ściągnąłem z gwoździa, oświetlony słabą, czerwoną lampką 

awaryjną, pęk kluczy. Był cięższy, niż się spodziewałem. 

Schowałem go do kieszeni. 

Odetchnąłem głęboko. Ogarnął mnie błogi spokój. Znalazłem 

w sobie dodatkową energię. Krwawiący bok przestał mi dokuczać. 

Moje ciało stało się dziwnie lekkie. Ruszyłem do wyjścia z piwni-

cy, w stronę światła.

Nareszcie poczułem, że odzyskałem wolność.

Koniec  

Kraków, lipiec-październik 2016
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