


PROLOG

Michael chêtnie zapad³ w sen. Drobne wyboje na

drodze i szum opon na asfalcie pozwoli³y mu po raz

pierwszy od wielu dni odprê¿yæ siê na tyle, ¿e powieki

zaczê³y mu ci¹¿yæ. By³ specjalist¹ od radzenia sobie z

rzeczywistoœci¹ – prawdziw¹ i wirtualn¹ – ale po tym, co

ostatnio przeszed³, by³ niezwykle wdziêczny za chwilowy

brak kontaktu z ¿adn¹ z nich. Musia³ wiele przemyœleæ.

Cieszy³ siê wiêc z ka¿dej okazji do ucieczki od œwiata i

jego licznych problemów. Niestety, mia³ niewielkie szanse

na rych³e znalezienie siê w nerwoskrzyni.

G³owa Michaela gwa³townie opad³a. Wyprostowa³ siê

i poprawi³ na siedzeniu. Wiedzia³, ¿e œni, poniewa¿ ju¿

nie siedzia³ w samochodzie ojca Sary, tylko przy blacie

kuchennym w swoim domu, zanim to wszystko siê

zaczê³o, w miejscu, w którym jego gosposia Helga setki

razy podawa³a mu œniadanie. A mo¿e nawet tysi¹ce.

Przypomnia³ sobie mê¿czyznê, który odwiedzi³ go w



wiêzieniu, i jego dziwne s³owa dotycz¹ce snów wewn¹trz

snów oraz tego, ¿e logika pêtli odnosi siê tak¿e do

VirtNetu. Takie sprawy mog¹ doprowadziæ do ob³êdu,

jeœli zbyt du¿o siê o nich myœli.

– Wspania³e gofry – powiedzia³ Michael. Zaskoczy³o

go, jak prawdziwie smakuj¹. By³y ciep³e i rozp³ywa³y siê

w ustach. Prze³kn¹³ kês i uœmiechn¹³ siê.

Poza tym by³a z nim Helga! S³odka, surowa Helga.

Zmierzy³a go wzrokiem, odstawiaj¹c naczynia. Takie

spojrzenie Michael widywa³ wielokrotnie na przestrzeni

lat. Oznacza³o, ¿e nie powinien próbowaæ jej oszukiwaæ.

Zazwyczaj Helga patrzy³a w ten sposób, gdy Michael

udawa³ kaszel, ¿eby nie iœæ do szko³y, albo k³ama³ w

sprawie pracy domowej.

– Nie przejmuj siê – rzek³. – To sen. Mogê zjeœæ, ile

tylko chcê! – Z uœmiechem ugryz³ kolejny kês, prze¿u³ i

po³kn¹³. – Gabby chyba wci¹¿ siê nie odnalaz³a, nie

mia³em od niej ¿adnych wieœci. Ale z pewnoœci¹ mi³o jest

znów byæ z Sar¹ i Brysonem. Upiorne Trio wraca do gry.

Nawet jeœli teraz t³oczymy siê na tylnym siedzeniu.

Zreszt¹ niewa¿ne. Kto by pomyœla³, ¿e moje ¿ycie stanie

siê tak dziwaczne, co? Wariactwo.

Helga pokiwa³a g³ow¹, uœmiechnê³a siê i nachyli³a nad

zmywark¹. Pomieszczenie wype³ni³ brzêk szk³a i porcelany.

Michael zmarszczy³ czo³o. Odnosi³ wra¿enie, ¿e w ogóle

j¹ to nie obchodzi.

– Mo¿e nie wiesz wszystkiego, moja ma³a Niemko.



Zobaczmy. Jakimœ cudem daliœmy siê wmanewrowaæ w

wysadzenie systemów SVN i praktycznie ich

sparali¿owaliœmy. Rodzice Sary, których, jak pamiêtasz,

ktoœ porwa³, pojawili siê znik¹d i wyci¹gnêli nas z

wiêzienia, mówi¹c, ¿e stoisz za tym wszystkim ty oraz

grupa by³ych tworów. Ty, Helgo. Mo¿esz mnie oœwieciæ?

Gosposia wzruszy³a ramionami z zawstydzon¹ min¹,

nie odrywaj¹c siê od pracy. Brzêk naczyñ usta³, drzwi

szafki zamknê³y siê z g³uchym trzaskiem. Michael wiedzia³,

¿e to zbyt piêkne, aby by³o prawdziwe, ¿e nie mo¿e tak

po prostu siedzieæ i cieszyæ siê swoim snem. Nie ma

miejsca we wszechœwiecie, gdzie móg³by siê ukryæ przed

swoimi myœlami, a tym bardziej nie ukryje siê przed nimi

w swoim umyœle. Wepchn¹³ do ust ostatnie kawa³ki gofra,

rozkoszuj¹c siê jego chrupk¹ powierzchni¹ i miêkkim

wnêtrzem, wyczuwaj¹c, ¿e sen i tak za chwilê siê skoñczy.

Tymczasem Helga wci¹¿ nie odezwa³a siê do niego ani

s³owem.

– Pewnie nie mo¿esz ze mn¹ rozmawiaæ w moich

snach, co? – spyta³. – Co za dziwactwo. Kaine powiedzia³

mi, ¿e zabi³ ciebie i moich rodziców. – Wspominaj¹c

mamê i tatê, poczu³ dotkliwy ból przeszywaj¹cy mu serce,

mimo snu. – Mo¿e jakoœ uciek³aœ? Nie wiem. Tak czy

inaczej, nie mog³abyœ przynajmniej ¿yæ dalej w mojej

g³owie? Chocia¿ mo¿e to zbytnio przypomina mówienie

do sie...

Helga gwa³townie siê obróci³a, a jej oblicze



poczerwienia³o.

– Œwiêty Jar, ch³opcze. Wiesz, ¿e w³aœnie tam musisz

siê udaæ. Wracaj do Œwiêtego Jaru. Zakoñcz to tam, gdzie

siê rozpoczê³o!

Michael chcia³ coœ odpowiedzieæ, ale tak siê z³o¿y³o, ¿e

w³aœnie wtedy dziura w drodze bezczelnie wyrwa³a go ze

snu.
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Kiedy Michael siê obudzi³, zrobi³o mu siê niedobrze.

Nie by³ to najprzyjemniejszy sposób na powitanie jawy.

Powoli wci¹gn¹³ powietrze. ¯a³owa³, ¿e nie za¿y³

lekarstwa na chorobê lokomocyjn¹. Tacie Sary najwyraŸniej

wydawa³o siê, ¿e jeŸdzi w wyœcigach NASCAR, a droga

odmawia³a wspó³pracy. Gerard – mistrz kierownicy,

najnowszy gwiazdor wyœcigów na najbardziej krêtym i

dziurawym torze œwiata.

Kiedy brali ostre zakrêty górskich serpentyn pó³nocnej

Georgii, Michael balansowa³ cia³em na ka¿dym wira¿u,

jakby chcia³ pomóc utrzymaæ samochód na drodze. Bujna

roœlinnoœæ i drzewa poroœniête pn¹czami opornika tworzy³y

potê¿ny tunel w jaskini zieleni, a blask s³oñca migota³

pomiêdzy liœæmi.

– Na pewno chodzi³o o Helgê? – powtórzy³ Michael,

wci¹¿ wracaj¹c myœlami do swojego snu. „IdŸ do Œwiêtego

Jaru”. Tak w³aœnie powiedzia³a, co oznacza³o, logicznie



rzecz ujmuj¹c, ¿e jego w³asny umys³ podpowiada³ mu to

samo. Musieli wróciæ do miejsca, w którym wszystko siê

zaczê³o. Wydawa³o siê to rozs¹dne.

Gerard, który kurczowo œciska³ kierownicê, jakby

obawia³ siê, ¿e ta spróbuje wyrwaæ mu siê z r¹k, tylko

westchn¹³ w odpowiedzi. Jego ¿ona, Nancy, obejrza³a siê

w stronê Michaela.

– Tak – odpowiedzia³a z serdecznym uœmiechem i

znów popatrzy³a na drogê. Odpowiada³a z anielsk¹

cierpliwoœci¹, jakby Michael zada³ to pytanie po raz

pierwszy, chocia¿ tak naprawdê to by³ ju¿ pi¹ty albo szósty.

Siedzia³ z ty³u poœrodku, po lewej stronie maj¹c

Brysona, a po prawej Sarê. Od ostatniego spotkania

prawie ze sob¹ nie rozmawiali. Od chwili, gdy ich

schwytano i uwiêziono, a nastêpnie ocalono, up³ynê³o

kilka d³ugich dni i wydawa³o siê, ¿e wszyscy s¹ równie

oszo³omieni jak Michael. On sam nie wiedzia³, co myœleæ.

Rodzice Sary zostali uprowadzeni, a potem uwolnieni

przez grupê tajemniczych ludzi. Nastêpnie te same osoby

poleci³y Gerardowi i Nancy zawieŸæ córkê i jej przyjació³

pod wskazany adres w Appalachach.

Jednak w ca³ej historii pojawia³y siê równie¿ twory. A

tak¿e kobieta o imieniu Helga.

Niemo¿liwe, aby chodzi³o o moj¹ gosposiê, pomyœla³

Michael po raz setny. Prawda? Przecie¿ jego Helga

odesz³a. Z tego, co wiedzia³, by³a tworem i przesta³a

istnieæ na rozkaz Kaine’a, tak samo jak jego rodzice. A



przynajmniej Kaine przyœpieszy³ ich rozpad. Prawdziwa

czy nie, ich œmieræ pozostawi³a w duszy Michaela pustkê,

której od tamtej pory nic nie zdo³a³o wype³niæ.

Sara tr¹ci³a go ³okciem, a potem niezdarnie opar³a siê

o niego ca³ym cia³em, gdy Gerard pokonywa³ kolejny

ostry zakrêt. Opony zapiszcza³y, a stado ptaków poderwa³o

siê z zaroœli obok szosy i odlecia³o, wrzeszcz¹c.

– Wszystko w porz¹dku? – spyta³a, poprawiaj¹c siê

na siedzeniu. – Nie wygl¹dasz zbyt radoœnie, a przynajmniej

nie jak ktoœ, kto w³aœnie wydosta³ siê z wiêzienia.

Michael wzruszy³ ramionami.

– Chyba wci¹¿ próbujê pouk³adaæ sobie to wszystko

w g³owie.

– Dziêki za wiadomoœæ, któr¹ mi przes³a³eœ –

wyszepta³a. Podczas roz³¹ki Michael i Sara zhakowali

wiêzienne zabezpieczenia i przesy³ali sobie wiadomoœci. –

Bardzo mi pomog³a.

Michael pokiwa³ g³ow¹ i uœmiechn¹³ siê niewyraŸnie.

W jego umyœle pojawi³ siê straszliwy obraz – œmieræ Sary

przy do³ach z law¹, jej ostatnia walka o oddech przed

opuszczeniem Œcie¿ki Kaine’a w najg³êbszych otch³aniach

VirtNetu. To Michael j¹ w to wpakowa³. Podobnie jak

jej rodziców. Oraz Brysona. Bola³o go serce, gdy patrzy³

wtedy na jej cierpienie, ale zastanawia³ siê, czy nie czeka

ich jeszcze gorszy los ni¿ wirtualna roztopiona ska³a.

Bryson nachyli³ siê w ich stronê.

– Hej, a do mnie nikt nie wys³a³ wiadomoœci. S³abo.



– Wybacz – odrzek³ Michael. – Wiem, jak bardzo

uwielbiasz swoje drzemki, nie chcia³em ci przeszkadzaæ.

Jakby dra¿ni¹c siê z Brysonem, Sara w³¹czy³a uchoport,

wyœwietlaj¹c swój netekran. Wiadomoœæ od Michaela,

„Wygramy”, zawis³a pomiêdzy nimi. Dreszcz radoœci

przebieg³ mu przez cia³o, gdy zobaczy³, ¿e Sara j¹

zachowa³a. Uœmiechn¹³ siê, nieco zawstydzony.

– Bardzo s³odkie. – Bryson odchyli³ siê do ty³u,

zerkaj¹c na przyjaciela. – Jestem pewien, ¿e nie spa³em

od jakichœ trzech tygodni, za co zreszt¹ obwiniam ciebie.

– Przyznajê siê do winy. – Michael wiedzia³, ¿e to tylko

¿arty, ale i tak czu³ siê fatalnie. Bryson chyba jeszcze

nigdy nie powiedzia³ czegoœ tak prostego i prawdziwego

zarazem. Md³oœci wywo³ane szaleñcz¹ jazd¹ nagle wyraŸnie

siê nasili³y. – O rany – jêkn¹³. – Proszê pana? Eee...

Gerardzie? Czy moglibyœmy na chwilê siê zatrzymaæ? Nie

czujê siê najlepiej.

– Odwróæ siê w stronê Brysona – powiedzia³a Sara,

odsuwaj¹c siê. Uchyli³a szybê. – Lepiej?

Ale jej tata ju¿ zwolni³, gwa³townym hamowaniem

wzmagaj¹c Michaelowe md³oœci, i zjecha³ na w¹skie

piaszczyste pobocze.

– Proszê bardzo – oznajmi³. Wykona³ ten manewr z

takim znawstwem, ¿e Michael nie mia³ w¹tpliwoœci, i¿

mê¿czyzna nie pierwszy raz swoj¹ jazd¹ o ma³o co nie

doprowadzi³ kogoœ do zwrócenia obiadu. – Ale siê

poœpiesz, bo jesteœmy spóŸnieni.



Mama Sary lekko trzepnê³a go w ramiê.

– Zlituj siê, kochanie, na mi³oœæ bosk¹. Nikt nie lubi

wymiotowaæ.

Michael ju¿ przeciska³ siê obok Sary. Otworzy³ drzwi

i wyskoczy³ z samochodu, zanim zd¹¿y³a siê poskar¿yæ.

Paskudne wiêzienne œniadanie podchodzi³o mu do gard³a

i nic nie móg³ na to poradziæ. Ledwo zd¹¿y³ dobiec do

jakiegoœ krzaka.
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– O, stary, chyba masz coœ na koszulce – powiedzia³

Bryson kilka minut póŸniej. Znów ruszyli w drogê, a

Gerard kontynuowa³ trening kierowcy rajdowego.

Michael siê uœmiechn¹³; nic go to nie obchodzi³o. Czu³

siê o wiele lepiej, a ca³y œwiat pojaœnia³ i sta³ siê

wyraŸniejszy.

– Cieszê siê, ¿e tak ciê to uradowa³o – mrukn¹³ Bryson,

a nastêpnie poklepa³ przyjaciela po ramieniu. – Przy

okazji, dziêki, ¿e zd¹¿y³eœ wyskoczyæ.

– Ale¿ nie ma za co.

– Lepiej siê czujesz? – spyta³a Sara.

– Znacznie. – Michael skrzy¿owa³ rêce na piersi i

wygodniej u³o¿y³ nogi. – Chyba w ogóle poprawi³ mi siê

humor. Co prawda nie jestem pewien, co siê wydarzy³o

w Atlancie, ale to niesamowite, ¿e wci¹¿ ¿yjemy, prawda?



No i zmierzamy do ludzi, którzy chc¹ nam pomóc.

A ja mam plan, pomyœla³. Czu³ siê tak po raz pierwszy

od wieków i by³ zadowolony. Wróci do Œwiêtego Jaru,

gdzie to wszystko siê zaczê³o. Musi tylko znaleŸæ

odpowiedni¹ chwilê, ¿eby powiedzieæ o tym swoim

przyjacio³om.

– Ch³opie, urodzony z ciebie optymista – rzek³ Bryson.

– To mi siê podoba.

Sara uœmiechnê³a siê i dyskretnie splot³a swoj¹ d³oñ z

d³oni¹ Michaela. Œwiat pojaœnia³ jeszcze bardziej. Poza

tym musimy sprawdziæ, czy Gabby nic siê nie sta³o, myœla³

dalej Michael. Gdy j¹ widzieli ostatnio, straci³a

przytomnoœæ po uderzeniu w g³owê, a to Michael j¹ w to

wszystko wpakowa³. Nie chcia³ jej wci¹gaæ jeszcze bardziej,

ale musia³ siê upewniæ, ¿e z ni¹ wszystko w porz¹dku.

– Jesteœmy prawie na miejscu! – zawo³a³ Gerard,

zwalniaj¹c. – Eee... chyba.

Michaelowi znowu ¿o³¹dek podszed³ do gard³a.

Trzymaj¹c Sarê za rêkê, nachyli³ siê do przodu i spojrza³

w g³¹b liœciastego tunelu, którym wci¹¿ jechali. Nie mia³

pojêcia, czego ma siê spodziewaæ – dok¹d zmierzali i w

jakim celu – ale gdy patrzy³ na drogê, ogarnia³o go coraz

wiêksze podniecenie. Przypomnia³ sobie Œcie¿kê i poczu³

gwa³towny niepokój. Zastanawia³ siê, czy naprawdê

znajduje siê w prawdziwym œwiecie, na Jawie, czy mo¿e

le¿y gdzieœ w skrzyni, pod³¹czony do kabli i za³adowany

do VirtNetu. Da³ siê oszukaæ tak wiele razy i na tyle



sposobów, ¿e ju¿ nie móg³ mieæ pewnoœci.

Wróci³ myœlami do mê¿czyzny, który odwiedzi³ go w

wiêzieniu bezpoœrednio przed agentk¹ Weber. Tamto

spotkanie powraca³o do niego tak¿e w snach. Nieznajomy

wspomina³ o budzeniu siê raz za razem na kolejnych

poziomach VirtNetu. Jak to wygl¹da³o? Jak sen wewn¹trz

snu. Ta wizja przyprawia³a go o dreszcze.

Szosa prowadzi³a stromo w dó³, a Michael odpêdzi³ od

siebie niepokoj¹ce myœli. Wiedzia³, ¿e jeœli bêdzie zbyt

intensywnie siê nad tym zastanawia³, znów ogarn¹ go

md³oœci. Postanowi³ skupiæ siê na œwiecie na zewn¹trz

samochodu, bez wzglêdu na to, czy by³ prawdziwy, czy

wirtualny.

Drzewa siê przerzedzi³y i wy³oni³a siê zza nich szeroka

dolina po³o¿ona pomiêdzy dwiema górami pokrytymi

gêstym lasem. Chmury zakry³y s³oñce, ponownie

pogr¹¿aj¹c œwiat w szaroœci, jakby chcia³y zrekompensowaæ

im utracony cieñ.

– Tam jedziemy? – spyta³ Bryson. Odpi¹³ pas i

przysun¹³ siê jak najbli¿ej do Gerarda, chwytaj¹c zag³ówek

przedniego fotela. – To miejsce wygl¹da, jakby mia³o

tysi¹c lat.

– To na pewno tam – odrzek³a Nancy. – W okolicy

nie ma niczego innego.

Michael wytê¿y³ wzrok. Na dnie doliny, rozsiane

pomiêdzy drzewami, sta³y d³ugie, niskie budynki,

przypominaj¹ce poobijane kontenery. Wygl¹da³y jak



koszary w jakimœ starym filmie wojennym, którego akcja

toczy siê w egzotycznej d¿ungli. W dachach zia³y dziury

– niektóre zosta³y za³atane, jednak wiêkszoœæ wystawia³a

wnêtrza na dzia³anie pogody. Wszêdzie pleni³y siê bluszcz

i pn¹cza opornika, czêœciowo zarastaj¹c budynki i

upodabniaj¹c je do zaniedbanych krzewów w ogrodzie

zapomnianego olbrzyma.

– Rany – stêkn¹³ Bryson. – Mia³em nadziejê na coœ w

rodzaju Marriotta. W wiêzieniu przynajmniej dzia³a³y

toalety.

– Wê¿e – szepnê³a Sara jak w transie. – Za³o¿ê siê, ¿e

tam jest pe³no wê¿y.

Michael nie zamierza³ pozwoliæ, by cokolwiek przyæmi³o

jego entuzjazm. Ciekawoœæ z nawi¹zk¹ rekompensowa³a

mu zrujnowany wygl¹d... tego czegoœ.

– A wiêc nigdy wczeœniej pañstwo tutaj nie byli? –

spyta³ Gerarda, i od razu spróbowa³ nowej taktyki. – A

gdzie pañstwo spotkali Helgê i pozosta³ych? I sk¹d

pañstwo wiedzieli, gdzie nas znaleŸæ i jak siê tutaj dostaæ?

Nancy odwróci³a siê w jego stronê.

– Obawiam siê, ¿e nie mamy zbyt wiele do powiedzenia.

Przypuszczam, ¿e wasza trójka wie wiêcej ni¿ my. Te...

twory, jak siê same nazywaj¹, wpad³y do paskudnego

magazynu, w którym przetrzymywali nas porywacze,

uwolni³y nas, da³y nam samochód i przekaza³y instrukcje.

Wszystko potoczy³o siê b³yskawicznie. Nie mieliœmy

innego wyboru, jak im zaufaæ. Przecie¿ dziêki temu



zdo³aliœmy was wyci¹gn¹æ i uciec.

Michaelowi przychodzi³o do g³owy wiele ró¿nych

odpowiedzi. Wiedzia³, ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie mu ³atwo

obdarzyæ kogokolwiek zaufaniem. Jednak przede

wszystkim chcia³ pozostaæ przy ¿yciu, a teraz ten plan

rzeczywiœcie wygl¹da³ na najlepsze rozwi¹zanie.

Pozostawa³a jeszcze Helga. Musia³ siê z ni¹ zobaczyæ.

Zjechali na sam dó³ doliny, trac¹c widok z góry na

okolicê, a po chwili znaleŸli siê pomiêdzy zaroœniêtymi

barakami. Sta³o tu kilkanaœcie samochodów, których

Michael wczeœniej nie zauwa¿y³. By³y poobijane i wygl¹da³y

na tak stare, ¿e gdyby nie brak pn¹czy na ich karoseriach,

mo¿na by uznaæ, ¿e stoj¹ tutaj od tak dawna jak budynki.

Gdy tylko Gerard siê zatrzyma³, w drzwiach jednego

z domków pojawi³a siê wysoka kobieta. Mia³a na sobie

zakurzone d¿insy, ciê¿kie buty i czarny podkoszulek, a

jasne blond w³osy zwi¹za³a w kucyk. Ruszy³a w ich stronê

pewnym krokiem, a jej twarz wykrzywi³ grymas.

– To ona – szepn¹³ Gerard, odsuwaj¹c szybê.

Michael nie pozna³ kobiety i poczu³ rozczarowanie,

chocia¿ nie mia³ pojêcia, jak Helga wygl¹da na Jawie.

Nachyli³a siê do okna po stronie kierowcy, opieraj¹c

siê o nie przedramionami, i zajrza³a do œrodka, przygl¹daj¹c

siê wszystkim pasa¿erom. Skinê³a g³ow¹ w stronê budynku,

z którego wysz³a.

– ChodŸcie do œrodka – powiedzia³a z akcentem, który,

wbrew oczekiwaniom Michaela, nie kojarzy³ siê z



niemieckim. – Zanim œwiat siê rozpadnie.

Potem odwróci³a siê i ruszy³a w stronê baraków.
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– Uwiniesz siê do wieczora, stary? – spyta³ Brysona

Michael.

To nie by³ najlepszy moment, aby siê guzdraæ. Michael

jeszcze nigdy w ¿yciu nie by³ tak zniecierpliwiony. Musia³

dowiedzieæ siê prawdy o tej Heldze i jej towarzyszach,

poniewa¿ mogli mu pomóc wróciæ do Œwiêtego Jaru.

– Ju¿ idê, ch³opie, wyluzuj! – rzuci³ Bryson, ale wci¹¿

siê nie rusza³, tylko pos³a³ Michaelowi surowe spojrzenie.

– To pewne?

– Tak. – Michael i Sara odpowiedzieli jednoczeœnie.

Rodzice Sary ju¿ wysiedli i zamknêli za sob¹ drzwi.

– A zaryzykowa³byœ stwierdzenie... ¿e pewne jak œmieræ

i podatki? – nie ustêpowa³ Bryson. – Moja babcia tak

mówi³a. Jeœli to pewne jak œmieræ i podatki, wchodzê w to.

Michael próbowa³ zachowaæ spokój.

– Tak, to pewne jak œmieræ i podatki.

– A wiêc dobrze. – Bryson zacz¹³ gramoliæ siê z tylnego

siedzenia, a Michael niemal go wypchn¹³, aby robi³ to

szybciej. Sara wysiad³a z drugiej strony, po czym przyjaciele

pod¹¿yli za jej ojcem wydeptan¹ œcie¿k¹ prowadz¹c¹ do

uchylonych drzwi. Gerard nie waha³ siê i od razu wszed³



do œrodka, a Michael i jego towarzysze poszli w jego œlady.

Wysoka kobieta, która ich powita³a, czeka³a na nich

w budynku, ale to nie ona zwróci³a uwagê Michaela.

Kiedy jego oczy przyzwyczai³y siê do panuj¹cego

wewn¹trz oœwietlenia, zaszokowa³o go to, co zobaczy³.

Mia³ wra¿enie, ¿e wkroczy³ do zupe³nie innego œwiata.

Wewn¹trz zrujnowanego, podniszczonego budynku

mieœci³a siê technologiczna kraina cudów. £agodnie

œwiec¹ce LED-y ci¹gnê³y siê wzd³u¿ sufitu ponad zielon¹

poœwiat¹ dziesi¹tek netekranów. Pod jedn¹ ze œcian sta³

rz¹d niebieskich trumien, a pod drug¹ biurka, przy

których intensywnie pracowali jacyœ ludzie. Œciany i sufit

wzmocniono drewnem, a za pomoc¹ jakiegoœ rodzaju

plastiku za³atano dziury w dachu.

G³os gospodyni przerwa³ ciszê i wytr¹ci³ Michaela z

zamyœlenia.

– Musieliœmy znaleŸæ miejsce po³o¿one na uboczu...

– Misja wykonana – mrukn¹³ Bryson.

– ...a jednak wyposa¿one w Ÿród³o energii i dostêp do

satelitarnych ³¹czy z VirtNetem. To dawna baza

szkoleniowa wojskowych wojowników technologicznych,

opuszczona przed dziesiêcioma laty na skutek ciêæ

bud¿etowych. Okaza³o siê, ¿e idealnie nadaje siê do

naszych celów. Jej przygotowanie zajê³o kilka tygodni,

ale ju¿ wszystko jest gotowe i dzia³amy pe³n¹ par¹.

Michael mia³ milion pytañ, ale jedno by³o najwa¿niejsze.

Stan¹³ naprzeciwko wysokiej kobiety, po czym zrobi³



krok naprzód i uwa¿nie spojrza³ jej w oczy.

– Gerard powiedzia³, ¿e przedstawi³a mu siê pani jako

Helga. A tak¿e, ¿e jest pani tworem. Czy... – Nie mia³

pojêcia, jak sformu³owaæ dalsz¹ czêœæ pytania.

Z zaskoczeniem dostrzeg³ w jej oczach lœni¹ce ³zy, w

których rozmazywa³y siê refleksy œwiat³a.

– Tak – odpar³a. Potem objê³a go i zamknê³a w

mia¿d¿¹cym uœcisku. – A wiêc to ty jesteœ Michael. Mój

ma³y.

Michael wytrzeszczy³ oczy i dopiero po chwili

odwzajemni³ uœcisk.

– Jesteœ... Helg¹? Naprawdê? Ale jak to mo¿liwe? –

Kobieta szybko zaakceptowa³a go w jego nowym ciele, a

on nie by³ pewien, czy potrafi zachowaæ siê tak wobec niej.

Odsunê³a siê od niego z ogniem w oczach, mimo ³ez.

– Mamy sobie wiele do opowiedzenia. Wiele zaleg³oœci

do nadrobienia. Mówi¹c w skrócie, byliœmy na tropie

Kaine’a, jeszcze zanim wasze drogi siê skrzy¿owa³y.

Ukradliœmy mu program Doktryny Œmiertelnoœci. A

przynajmniej go skopiowaliœmy. Musieliœmy to zrobiæ.

Musieliœmy przybyæ do prawdziwego œwiata, aby mieæ

szansê na ocalenie wirtualnego.

Michaela ponownie ogarnê³a fala md³oœci.

– Chwileczkê... to znaczy, ¿e... ukradliœcie cia³a ludzi?

– Cofn¹³ siê o krok. – Wy... Jak¹ mam pewnoœæ, ¿e

naprawdê jesteœ Helg¹? Jak mogê ufaæ komukolwiek z was?

Kobieta, która podawa³a siê za jego dawn¹ gosposiê,



uœmiechnê³a siê serdecznie.

– To dobre pytania – odrzek³a. – Odpowiem na ka¿de

z nich. Myœlê, ¿e bez trudu dowiodê, kim jestem. Mogê

powiedzieæ ci coœ, o czym wiesz tylko ty...

Zamilk³a, bacznie obserwuj¹c towarzyszy Michaela. Nie

by³o w¹tpliwoœci, ¿e martwi¹ siê równie mocno co on.

Walczyli o powstrzymanie takich dzia³añ, tymczasem ich

wybawcy okazali siê nie lepsi od Kaine’a.

– Nikogo nie... zabiliœmy – wyjaœni³a wysoka kobieta.

Ponownie przybra³a oficjaln¹ postawê, a z jej oblicza

zniknê³a czu³oœæ. Mimo wszystko Michael widzia³ w jej

oczach g³êboki smutek. – A przynajmniej nie

spowodowaliœmy prawdziwej œmierci.

– Prawdziwej œmierci? – zapyta³a Sara, z niepokojem

zerkaj¹c na Michaela, który nagle poczu³, ¿e ziemia usuwa

mu siê spod stóp.

– Proszê – kontynuowa³a kobieta, wyraŸnie

sfrustrowana reakcj¹ swoich rozmówców. – Usi¹dŸmy i

spokojnie o tym porozmawiajmy, dobrze? Proszê. –

Wskaza³a kr¹g krzese³ ustawionych niedaleko lœni¹cych

trumien.

Michael popatrzy³ na Brysona i Sarê, po czym wzruszy³

ramionami i podrepta³ w stronê krzese³, a s³owa

„prawdziwa œmieræ” rozbrzmiewa³y mu echem w g³owie.
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