


Jako bohater powie�ci sensacyjnej Nowy Jork
nie by�by detektywem ani morderc�, tylko
tajemniczym podejrzanym, który zna
prawdziwy przebieg wypadków, ale nie chce
go opisa�.
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Jest pierwszy dzie� wiosny 2001 roku i Maxine Tarnow,
ci�gle pami�tana przez niektórych jako Maxine Loeffler,
odprowadza synów do szko�y. Tak, mo�e s� ju� w wieku,
gdy nie trzeba ich odprowadza�, mo�e Maxine jeszcze nie
chce z tego zrezygnowa�, to tylko dwie przecznice, po drodze
do pracy, lubi z nimi chodzi�, wi�c co w tym z�ego?

Tego ranka na wszystkich gruszach drobnoowocowych na
ulicach Upper West Side wida� bia�e kwiaty, które rozwin��y
si� z p�ków w ci�gu nocy. Maxine zauwa�a, �e promienie
s�o�ca przedostaj�ce si� mi�dzy dachami a zbiornikami na
wod� padaj� na jedno z drzew na ko�cu przecznicy, które
natychmiast wype�nia si� �wiat�em.

– Mamo, spójrz! – mówi Ziggy, jak zwykle zdyszanym
tonem.

– Ch�opcy, sprawd	cie, jakie to drzewo, dobrze?
Otis patrzy przez chwil� w milczeniu.
– Fantastyczne, mamo!
– Niez�e – zgadza si� Ziggy.
Ch�opcy id� dalej, a Maxine spogl�da na drzewo przez pó�

minuty, po czym do��cza do synów. Na skrzy�owaniu
odruchowo przechodzi na ich praw� stron�, aby os�oni� ich
przed kierowcami, którzy mogliby dla zabawy nagle wyjecha�
zza rogu i wpa�� na przechodniów.

Na elewacjach budynków po przeciwnej stronie ulicy
niewyra	nie l�ni� plamy s�o�ca odbitego w oknach mieszka�



wychodz�cych na wschód. Po ulicach przecinaj�cych Nowy
Jork pe�zaj� przegubowe autobusy, nowe na tej trasie,
przypominaj�ce gigantyczne owady. Unosz� si� stalowe
�aluzje, przy kraw��nikach parkuj� w dwóch rz�dach
ci��arówki, dozorcy polewaj� swoje cz��ci chodników wod�
z w��y. W bramach �pi� bezdomni, nurkowie przeszukuj�cy
�mietniki id� do supermarketów z wielkimi plastikowymi
torbami pe�nymi pustych butelek po piwie i wodzie sodowej,
by je sprzeda�, przed budynkami stoj� ekipy robotników,
które oczekuj� na majstrów. Na przej�ciach dla pieszych
podskakuj� w miejscu biegacze, czekaj�c na zmian� �wiate�.
Policjanci siedz� w kawiarniach, prowadz�c �ledztwa w
sprawie trudno�ci w zakupie bajgli. Dzieci, rodzice i nia�ki
pod��aj� pieszo i na ko�ach w ró�ne strony, �piesz�c do szkó�
znajduj�cych si� w okolicy. Po�owa dzieci jedzie na nowych
hulajnogach marki Razor – nale�y je doda� do listy kolejnych
zagro�e�, przed którymi trzeba si� mie� na baczno�ci na
ulicach.

Szko�a imienia Otto Kugelblitza zajmuje trzy s�siaduj�ce
ze sob� eleganckie budynki z br�zowego piaskowca mi�dzy
Amsterdam Avenue a Columbus Avenue, w bocznej uliczce,
która nie pojawi�a si� jeszcze w serialu telewizyjnym Prawo
i porz�dek. Patron szko�y to jeden z pionierów psychoanalizy,
usuni�ty z kr�gu bliskich wspó�pracowników Freuda,
poniewa� opracowa� teori� psychologiczn�, która streszcza
istot� ludzkiego �ycia. Wydawa�o mu si� oczywiste, �e
poszczególne fazy ludzkiej egzystencji odpowiadaj� ró�nym
zaburzeniom psychicznym, jak je rozumiano w jego epoce –
solipsyzm w niemowl�ctwie, histeria na tle seksualnym w
okresie dojrzewania i na pocz�tku doros�o�ci, paranoja wieku
�redniego, demencja w staro�ci... Wszystko ko�czy si�
�mierci�, która w ko�cu okazuje si� „zdrowiem psychicznym”.

„Doskona�y moment, by to odkry�!”, Freud strzepn�� na
Kugelblitza popió� z cygara, kaza� mu opu�ci� apartament
przy Berggasse 19 i nigdy wi�cej nie wraca�. Kugelblitz
wzruszy� ramionami, wyemigrowa� do Stanów
Zjednoczonych, zamieszka� na Upper West Side, otworzy�



prywatn� praktyk� i szybko zdoby� kr�g wp�ywowych i
zamo�nych klientów, którzy szukali jego pomocy w chwilach
cierpienia lub kryzysu. Podczas eleganckich przyj�� coraz
cz��ciej przedstawia� ich sobie nawzajem jako swoich
„przyjació�”, po czym rozpoznawali w sobie bratnie dusze.

Trudno oceni� wp�yw psychoanalizy Kugelblitza na mózgi
pacjentów, ale w okresie wielkiego kryzysu cz��� z nich
radzi�a sobie na tyle dobrze, �e po pewnym czasie zebrali
fundusze na za�o�enie prywatnej szko�y. Kugelblitz mia�
udzia� w zyskach, a program nauczania przewidywa�, �e
uczniowie ka�dej klasy cierpi� na inne zaburzenia psychiczne
i s� odpowiednio traktowani. Innymi s�owy, dom wariatów
z pracami domowymi.

Tego ranka, jak zawsze, Maxine zastaje na przestronnym
ganku t�um uczniów, dy�uruj�cych nauczycieli, rodziców i
opiekunek z m�odszym rodze�stwem w wózkach. W�ród
zgromadzonych kr��y dyrektor, Bruce Winterslow, witaj�cy
zrównanie dnia z noc� bia�ym garniturem i panam� – zna
imiona i krótkie biografie wszystkich obecnych, klepie
znajomych po plecach, prowadzi dobroduszne pogaw�dki,
podlizuje si� lub grozi, zale�nie od potrzeb.

– Cze��, Maxi! – Przez t�um na ganku przeciska si� Vyrva
McElmo, co trwa znacznie d�u�ej, ni� powinno. Maxine
uwa�a powolno�� za charakterystyczn� cech� mieszka�ców
Zachodniego Wybrze�a. Vyrva jest sympatyczna, ale nie ma
wystarczaj�cej obsesji na punkcie czasu. Wiele matek z Upper
West Side wpada�o ju� w powa�ne k�opoty z powodu
zachowa�, które Vyrvie uchodz� na sucho. – Dzi� po po�udniu
znowumam koszmarnie napi�ty plan dnia! – wo�a z odleg�o�ci
kilku kroków. – Nic strasznie wa�nego, przynajmniej jeszcze
nie, ale z drugiej strony...

– Nie ma problemu. – Maxine stara si� przy�pieszy�
rozmow�. – Zabior� Fion� do nas, mo�esz j� odebra�, kiedy
zechcesz.

– Dzi�ki, naprawd�. Postaram si� nie przyjecha� za pó	no.
– Mo�e nawet u nas przenocowa�.
Zanim lepiej si� pozna�y, Maxine parzy�a dzbanek kawy



dla siebie, po czym zawsze przygotowywa�a herbatk� zio�ow�,
a� Vyrva zapyta�a: „Mam na ty�ku kalifornijskie tablice
rejestracyjne czy co?”. Tego ranka Maxine zauwa�a kilka
zmian w normalnym, powszednim stroju Vyrvy, z�o�onym
z przypadkowo dobranych elementów. Przede wszystkim
w�o�y�a elegancki biznesowy kostium zamiast d�insowego
kombinezonu, ma upi�te w�osy zamiast zwyk�ych jasnych
loków, a plastikowe kolczyki w kszta�cie motyli znanych jako
danaidy w�drowne zast�pi�a sztyftami z brylantami,
cyrkoniami? Jakie� spotkanie w pó	niejszej cz��ci dnia, na
pewno w interesach, rozmowa na temat pracy, mo�e kolejna
wyprawa w poszukiwaniu inwestorów?

Vyrva uko�czy�a Pomona College, ale nie ma sta�ej pracy.
Ona i Justin przenie�li si� z Doliny Krzemowej w Kalifornii
do Alei Krzemowej w Nowym Jorku. Justin i jego przyjaciel
ze Stanford University prowadz� niewielk� firm�
informatyczn�, której w jaki� sposób uda�o si� przetrwa�
p�kni�cie ba�ki internetowej w zesz�ym roku, cho� bez
irracjonalnej euforii, jak mo�na by to nazwa�. Jak dot�d s�
w stanie p�aci� czesne w szkole Kugelblitza, nie wspominaj�c
o czynszu za suteren� i parter w eleganckim budynku z
br�zowego piaskowca ko�o Riverside. Kiedy Maxine po raz
pierwszy zobaczy�a mieszkanie Vyrvy, poczu�a uk�ucie
zazdro�ci.

– Wspania�y apartament! – zawo�a�a z udawanym
podziwem. – Mo�e wybra�am niew�a�ciwy zawód?

– Bierzemy przyk�ad z Billa Gatesa – odpowiedzia�a
nonszalancko Vyrva. – Na razie gnie�d�� si� w tej klitce,
czekaj�c, a� moje akcje nabior� warto�ci. Jasne, kochanie?

Kalifornijskie s�o�ce, nurkowanie z rurk�, dni sp�dzane na
lenistwie. Jednak od czasu do czasu... Maxine pracuje w
swoim fachu dostatecznie d�ugo i potrafi odgadywa� to, co
nie zosta�o wypowiedziane. „Powodzenia, Vyrvo”, my�li.
Niezale�nie od tego, o co chodzi. Zauwa�a kalifornijsk�
opó	nion� reakcj�, gdy Vyrva opuszcza ganek, po drodze
ca�uje dzieci w czubki g�ów i wraca do porannej krz�taniny.

Maxine prowadzi niewielk� agencj� audytorsk�, zajmuj�c�



si� dochodzeniami w sprawie oszustw, o nazwie Znajd	 i
Zdemaskuj – kiedy� krótko zastanawia�a si� nad nazw�
Znajd	, Zdemaskuj i Zapuszkuj, ale do�� szybko zrozumia�a,
�e brzmia�oby to jak pobo�ne �yczenie, je�li nie mira�.
Agencja mie�ci si� na tej samej ulicy, w dawnej siedzibie
banku, a sufit holu jest na takiej wysoko�ci, �e w czasach,
gdy jeszcze nie zabroniono palenia, w ogóle nie by�o go
wida�. Budynek wzniesiono jako �wi�tyni� pieni�dza tu�
przed krachem gie�dowym w 1929 roku, w okresie �lepego
delirium przypominaj�cego niedawne puchni�cie ba�ki
internetowej, po czym wielokrotnie go przebudowywano, a�
zmieni� si� w labirynt gipsowych �cianek dzia�owych, gdzie
znale	li swoje miejsce studenci, którzy zeszli na z�� drog�,
marzyciele pal�cy haszysz, agenci promuj�cy talenty, kr�garze,
nielegalne biura dostarczaj�ce robotników pracuj�cych na
akord, mikroskopijne magazyny szmuglowanych towarów,
a w tej chwili, na pi�trze Maxine, agencja matrymonialna o
nazwie Yenta Expresso, biuro podró�y Tu i Tamoraz pachn�cy
gabinet doktora Yinga, specjalisty od akupunktury i
zio�olecznictwa. Na ko�cu korytarza znajduje si� puste biuro,
dawniej siedziba Paczek bez Ogranicze�, firmy rzadko
odwiedzanej nawet wtedy, gdy dzia�a�a. Obecni u�ytkownicy
budynku pami�taj� czasy, gdy ko�o drzwi, teraz zamkni�tych
na �a�cuch i k�ódk�, stali umundurowani goryle uzbrojeni
w uzi, którzy kwitowali odbiór tajemniczych przesy�ek i
paczek. Szansa, �e w ka�dej chwili mo�e wybuchn��
strzelanina z broni maszynowej, dodatkowo motywowa�a
pracowników, ale w tej chwili na drzwiach wisi tabliczka z
napisem DO WYNAJ
CIA i lokal czeka na najemców. Po
wyj�ciu z windy Maxine s�yszy przez drzwi krzyki Daytony
Lorrain, która k�óci si� z kim� przez telefon. Wchodzi na
palcach do biura, a Daytona wrzeszczy:

– Podpisz� te zasrane papiery, a potem si� wynios�! Chcesz
by� ojcem, to sam si� zajmij tym gównem! – Rzuca s�uchawk�.

– Dzie� dobry! – mówi weso�o Maxine, mo�e zbyt mocno
akcentuj�c drugi wyraz.

– Mam nadziej�, �e to ostatni telefon tego dupka!



W niektóre dni wydaje si�, �e agencja audytorska Znajd	
i Zdemaskuj budzi zainteresowanie wszystkich podejrzanych
typów w mie�cie, którzy przechowuj� jej numer telefonu w
swoich zat�uszczonych wizytownikach.

Na automatycznej sekretarce zebra�o si� troch� wiadomo�ci:
przyjaciele, telemarketerzy, nawet kilka telefonów maj�cych
zwi�zek z aktualnie prowadzonymi sprawami. Maxine
ods�uchuje nagrania, po czym dzwoni do zaniepokojonego
informatora, który pracuje w firmie w Jersey zajmuj�cej si�
przygotowywaniem przek�sek. Negocjuje ona po cichu z
dawnymi pracownikami Krispy Kreme – chodzi o nielegalny
zakup �ci�le tajnego systemu regulacji temperatury i
wilgotno�ci wypieku p�czków, a tak�e równie tajnych
fotografii mechanizmu do ich formowania, które jednak
okazuj� si� zdj�ciami cz��ci samochodowych zrobionymi
przed laty w Queens, a nast�pnie poddanymi obróbce
Photoshopem, i to do�� niefrasobliwej.

– Zaczynam dochodzi� do wniosku, �e w tej transakcji jest
co� dziwnego – mówi nieco dr��cym g�osem informator
Maxine. – Mo�e w ogóle nie jest legalna?

– Mo�e, Trevor, bo to przest�pstwo kryminalne?
– To prowokacja FBI! – wrzeszczy Trevor.
– Dlaczego FBI...
– Eeee? Krispy Kreme?! FBI rutynowo wspó�pracuje z

policj�!
– W porz�dku. Porozmawiam z lud	mi z prokuratury

okr�gu Bergen, mo�e co� s�yszeli...
– Zaczekaj, zaczekaj, kto� idzie, zauwa�y� mnie, och, mo�e

lepiej... – W s�uchawce zapada cisza, tak jak zwykle.
Maxine niech�tnie spogl�da na teczk� najnowszej sprawy

zwi�zanej z fa�szowaniem stanu zapasów magazynowych –
kolejnej z tak wielu, �e ju� straci�a rachub�. Tym razem
g�ównym bohaterem jest dystrybutor gad�etów
elektronicznych Dwayne Z. („Dizzy”) Cubitts, znany na
ca�ym obszarze aglomeracji nowojorskiej z reklam
telewizyjnych, w których wyst�puje jako Wujek Dizzy.
Pojawia si� w nich na czym� w rodzaju obrotowego sto�u,



który wiruje z wielk� pr�dko�ci� („Wujku Dizzy! Obró�
ceny!”), i reklamuje automaty do porz�dkowania garderoby,
przyrz�dy do obierania kiwi, laserowe otwieracze do butelek,
kieszonkowe dalmierze pozwalaj�ce oceni�, która kolejka do
kasy w supermarkecie jest najkrótsza, piloty telewizyjne z
zamontowanymi alarmami, by nie mo�na by�o ich zgubi�,
chyba �e jednocze�nie zgubi si� urz�dzenie uruchamiaj�ce
alarm. �adnego z tych gad�etów nie ma jeszcze w sklepach,
ale pó	nymwieczoremmo�na je obejrze� w akcji w reklamach
telewizyjnych.

Dizzy kilkakrotnie przekracza� ju� bramy wi�zienia
Danbury, ale ma dziwn� sk�onno�� do �amania prawa, co
zmuszaMaxine do analizowania zagadnie� moralnych, które
s� równie karko�omne jak �cie�ki w Wielkim Kanionie w
Kolorado. Problemem jest urok i naiwno�� Dizzy’ego,
pos�uguj�cego si� obrotowym sto�em jako rekwizytem
reklamowym – Maxine nie wierzy, �e jest to tylko udawanie.
Rozpad rodziny, publiczna kompromitacja, sp�dzenie
pewnego czasu w wi�zieniu zwykle sk�aniaj� normalnego
kanciarza do poszukiwania legalnej, a wr�cz uczciwej pracy.
Ale nawet w�ród drugorz�dnych oszustów, którymi musi si�
zajmowa� Maxine, Dizzy stanowi wyj�tek – jego krzywa
uczenia si� jest ca�kowicie p�aska.

Wczoraj mened�er lokalnegomagazynu Dizzy’ego na Long
Island, gdzie� przy linii kolejowej Ronkonkoma, zacz��
przekazywa� coraz dziwniejsze informacje. K�opoty w
magazynie, nieprawid�owo�ci w stanie zapasów, troch�
nieprzyjemna sytuacja, pieprzony Dizzy, cholera! Kiedy
wreszcie Maxine b�dzie mog�a zacz�� normalnie pracowa�,
sta� si� now� Angel� Lansbury, zaj�� si� powa�nymi
sprawami, a nie m�czy� si� w�ród kretynów, którzy nie maj�
o niczym poj�cia...

Podczas ostatniej wizyty w magazynie Wujka Dizzy’ego
Maxine wysz�a zza ogromnej piramidy kartonów i zderzy�a
si� z nim samym, ubranym w jaskrawo�ó�ty T-shirt z logo
sieci sklepów Crazy Eddie – pod��a� �ladem ekipy
kontrolerów, z�o�onej z dwunastoletnich dzieci pracuj�cych



dla firmy znanej z tego, �e zatrudnia w�chaczy kleju,
nastolatków uzale�nionych od gier wideo, ludzi, u których
zdiagnozowano niezdolno�� do krytycznego my�lenia – po
czym natychmiast zleci�a im inwentaryzacj� zapasów
magazynowych.

– Dizzy, có�...
– Oops! ...I Did It Again, jak �piewa Britney Spears.
– Spójrz tylko! – Chodzi tam i z powrotem, na chybi� trafi�

wyjmuj�c i unosz�c zamkni�te kartony. Cz��� z nich, cho�
zapiecz�towana, wydaje si� pusta. Kto� zapewne móg�by si�
tym zdziwi�, ale nie Maxine. Do roboty. – Albo to jaki� cud,
albomamy tu do czynienia z niewielkim ubytkiem zapasów...?
Nie powiniene� stawia� zbyt wielu pustych kartonów jeden
na drugim, Dizzy. Wystarczy rzut oka na dolny rz�d i wida�,
�e si� nie zapada pod ci��arem tego, co jest na górze, prawda?
Zwykle to do�� dobra wskazówka. Powiniene� kaza� tym
dzieciakom kontrolerom najpierw opró�ni� budynek, a
dopiero potem sprowadza� ci��arówk� do rampy
wy�adunkowej, by zawie	� ten sam zestaw kartonów do
nast�pnego sklepu osiedlowego. Rozumiesz, co chc�
powiedzie�?

– Przecie� sieci Crazy Eddie si� uda�o! – Oczy ma wielkie
jak lizaki w weso�ym miasteczku.

– Poszli siedzie�, Diz. Nied�ugo dodasz do swojej kolekcji
nowy akt oskar�enia.

– Hej, nie ma si� czym przejmowa�, to Nowy Jork, �awy
przysi�g�ych stawiaj� w stan oskar�enia nawet salami.

– A wi�c... co teraz zrobimy? Mam wezwa� brygad�
antyterrorystyczn�?

– Hej, ju� wiem! Mog�aby� da� cynk kontrolerom! Na
przyk�ad anonimowo? Przez komórk�? Ukry� si� i patrze�,
co si� dzieje? – Stali w pó�mroku pachn�cym kartonem i
plastikiem, a Maxine, pogwizduj�c przez z�by piosenk� Help
Me Rhonda, zwalczy�a pokus� przejechania Dizzy’ego
wózkiem wid�owym.

Spogl�da teraz na teczk� Dizzy’ego, nie otwieraj�c jej,
sprawdzaj�c, jak d�ugo wytrzyma. �wiczenie duchowe.



Rozlega si� brz�czyk interkomu.
– Przyszed� jaki� go�� o imieniu Reg, nie jest umówiony.
Ocalona. Odk�ada teczk�, która niczym dobry koan i tak

przestaje mie� jakikolwiek sens.
– Witaj, Reg. Wejd	, dupku! Dawno si� nie widzieli�my.
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W istocie dwa lata. W tym czasie Reg Despard bardzo si�
postarza�. Jest dokumentalist�, który zacz�� karier� od
piractwa filmowego w latach dziewi��dziesi�tych. Chodzi� z
po�yczon� kamer� na pokazy przedpremierowe, filmowa�
obraz na ekranie i nagrywa� kasety, które sprzedawa� na ulicy
za dolara, czasem dwa, je�li kto� chcia� tyle zap�aci�. Cz�sto
nie	le zarabia�, nim obraz wszed� do kin. Jako��
produkowanych przez niego kopii pozostawia�a wiele do
�yczenia – w tle szele�ci�y papierowe torebki widzów, którzy
jedli lunch podczas projekcji, czasem ludzie wstawali w
�rodku seansu i zas�aniali ekran na kilka minut. Reg nie
zawsze trzyma� kamer� nieruchomo i obraz falowa�, niekiedy
powoli i sennie, a momentami ze zdumiewaj�c� szybko�ci�.
Kiedy Reg odkry�, �e kamera jest wyposa�ona w zoom, zacz��
si� nim bawi� – powi�ksza� szczegó�y anatomiczne, twarze
statystów w t�umie, eleganckie samochody widoczne w tle i
tak dalej. Pewnego pami�tnego dnia sprzeda� na placu
Waszyngtona jedn� ze swoich kaset profesorowi New York
University, specjali�cie od sztuki filmowej, który nazajutrz
przybieg� w to samo miejsce i zdyszany spyta�, czy Reg wie,
jak bardzo wyprzedzi� najnowsze trendy w sztuce
postmodernistycznej. Nazwa� to „neobrechtowsk� destrukcj�
diegezy”.

Poniewa� brzmia�o to jak reklama terapii odchudzaj�cej



opartej na warto�ciach chrze�cija�skich, Reg zacz�� traci�
zainteresowanie, ale podekscytowany uczony si� nie zra�a�.
Wkrótce Reg pokazywa� swoje filmy na seminariach
doktoranckich, po czym, naturaln� kolej� rzeczy, zacz��
kr�ci� w�asne produkcje. Filmy dokumentalne, klipy
muzyczne nieznanych grup, krótkie reklamówki pokazywane
pó	no w nocy. Praca to praca.

– Chyba jeste� troch� zaj�ta?
– Jak zwykle o tej porze roku. wi�to Paschy, Wielkanoc,

rozgrywki National Collegiate Athletic Association, w sobot�
jest Dzie� wi�tego Patryka, nudziarstwo, �aden problem,
Reg. Chcesz mi zaproponowa� ma��e�stwo? – Mo�na by to
uzna� za niegrzeczne iMaxine straci�a przez to kilku klientów;
z drugiej strony uwalnia si� w ten sposób od nudziarzy.

Melancholijne pochylenie g�owy.
– To nie wchodzi w gr� od dziewi��dziesi�tego ósmego...

nie, czekaj, od dziewi��dziesi�tego dziewi�tego roku?
– Ach, tu obok jest Yenta Expresso, powiniene� tam zajrze�,

�wietne miejsce na randki przy kawie, pierwsza latte grosso
za darmo, je�li poprosisz Edith o kart� sta�ego klienta. W
porz�dku, Reg, skoro to nie sprawa osobista...

– Chodzi o firm�, dla której kr�c� film dokumentalny. –
Jedno z tych dziwnych spojrze�, których Maxine nauczy�a
si� nie ignorowa�.

– A konkretnie?
– Kwestie dost�pu do informacji. Za du�o przede mn�

ukrywaj�.
– Mówimy o czym� nowoczesnym, czy b�dziemy si�

zajmowa� histori�, archaicznym oprogramowaniem, którego
nie da si� odczyta�, ograniczeniami sprz�towymi?

– Nie, to jeden z dotcomów, który nie upad�, gdy w
zesz�ym roku p�k�a ba�ka internetowa. – Pó� decybela za
cicho. – Mo�e nie ma te� �adnych ogranicze�...

Ach...
– Je�li chcesz zdoby� ogólne informacje, nie musisz

korzysta� z us�ug audytora s�dowego, bo znajdziesz wszystko
w internecie. LexisNexis, HotBot, AltaVista, sporo sekretów



firmowych jest tak�e na �ó�tych stronach...
– To, czego szukam, prawdopodobnie znajduje si� w

miejscu, gdzie nie dotrze robot �adnej wyszukiwarki.
– A czego szukasz?
– Zwyk�ej dokumentacji finansowej: rachunków, zestawie�

wp�ywów i wydatków, ksi�g kasowych, zezna� podatkowych.
Spróbuj si� temu przyjrze�. Na pewno zauwa�ysz co� dziwnego
i wszystko oka�e si� ukryte daleko, daleko poza zasi�giem
LexisNexis.

– Czyli gdzie?
– W ukrytej sieci. �aden normalny u�ytkownik nigdy tam

nie dotrze, wszystko jest zaszyfrowane, chronione przez
dziwne przekierowania...

Och.
– Chyba powinien si� tym zaj�� jaki� internetowy samuraj,

bo ja tak naprawd�...
– Kto� ju� nad tym pracuje. Eric Outfield, genialny

absolwent Stuyvesanta, certyfikowany dra�, skazany w
m�odo�ci za w�amania komputerowe. Mam do niego
ca�kowite zaufanie.

– Co to za ludzie?
– Firma zajmuj�ca si� bezpiecze�stwem informatycznym.

Maj� siedzib� w centrum Nowego Jorku, nazywaj� si�
hashslingrz.com.

– S�ysza�am o nich, bardzo dobrze im idzie, ich akcje maj�
fantastyczny wska	nik P do E, dostaj� mnóstwo zlece�.

– Moje cele s� podobne. �y�, prosperowa�. Tak w�a�nie
to powinno wygl�da�, prawda?

– Ale... zaczekaj... film o hashslingrz? Co mo�na by
pokaza�? Nerdów gapi�cych si� w monitory?

– W oryginalnym scenariuszu by�o wiele po�cigów
samochodowych, eksplozji, ale bud�et... Dostaj� od firmy
male�k� zaliczk�, a poza tym mam pe�ny dost�p do
wszystkiego. My�la�em tak do wczoraj i stwierdzi�em, �e
powinienem si� z tob� zobaczy�.

– Co� dziwnego w rachunkach?
– Chcia�bym po prostu wiedzie�, dla kogo pracuj�. Nigdy



nie zaprzeda�em swojej duszy, có�, nawet za kilka taktów
rhythm and bluesa, i doszed�em do wniosku, �e poprosz�
Erica, by si� rozejrza�. Wiesz co� o ich szefie, Gabrielu Isie?

– Niewiele. – Maxine czyta�a o nim w czasopismach. Jeden
z m�odych miliarderów, któremu uda�o si� ocali� maj�tek,
gdy p�k�a ba�ka internetowa. Pami�ta fotografie: kremowy
garnitur Armaniego, robiony na miar� elegancki kapelusz
Fedora. Mina cz�owieka, który za chwil� zacznie udziela�
t�umom papieskiego b�ogos�awie�stwa... Zezwolenie od
rodziców zamiast chusteczki w kieszonce marynarki. – W
ko�cu mnie to wszystko znudzi�o, nie podoba� mi si�. Bill
Gates wydaje si� przy nim charyzmatyczny.

– To tylko maska. Ma ogromne zaplecze.
– Co sugerujesz? Mafi�, tajne s�u�by?
– Wed�ug Erica chodzi o jaki� ogromny plan zapisany w

kodzie, którego �aden z nas nie potrafi odczyta�. Mo�e z
wyj�tkiem liczby sze��set sze��dziesi�t sze��, która cz�sto si�
powtarza. Ale, ale, czy ci�gle masz pozwolenie na bro�?

– Hm, owszem, czasami j� nosz�... Czemu pytasz?
Reg unika wzroku Maxine.
– Ci ludzie... ró�ni� si� od normalnych pracowników firm

informatycznych.
– W jaki sposób?
– Na przyk�ad nie spotka�em ani jednego geeka.
– I tylko tyle? Reg, mam ogromne do�wiadczenie i

przekona�am si�, �e do ludzi zajmuj�cych si� machinacjami
finansowymi nie trzeba strzela�. Wystarczy publiczne
upokorzenie.

– Tak... – Prawie przepraszaj�co. – Ale przypu��my, �e
chodzi nie tylko o machinacje finansowe? Przypu��my, �e
to nie wszystko?

– Co� mrocznego, z�owrogiego. I siedz� w tym po uszy?
– Wydaje ci si� to zbyt paranoidalne?
– Nie mnie, paranoja to czosnek w kuchni �ycia, jasne,

nigdy nie jest jej za du�o.
– W takim razie nie powinno by� �adnych problemów...
– Bardzo nie lubi�, gdy ludzie mówi�, �e nie powinno by�



problemów. Ale w porz�dku, rozejrz� si� i dam ci zna�.
– wietnie! Czuj� si� jak Erin Brockovich!
– Hm. Có�, dochodzimy do niezr�cznej kwestii. Domy�lam

si�, �e nie chcesz mnie wynaj��? Oczywi�cie nie mam nic
przeciwko pracy za darmo w nadziei, �e co� w ko�cu zarobi�,
ale pojawiaj� si� tu pewne problemy etyczne. To troch� jak
jazda za karetk� pogotowia, prawda?

– Czy nie sk�ada�a� jakiej� przysi�gi? Je�li jeste� �wiadkiem
oszustwa...

– To z serialu Fraudbusters, musieli go wycofa�, bo
dostarcza� zbyt wielu pomys�ów. Ale RachelWeisz nie by�a z�a.

– Wspominam o tym dlatego, �e wygl�dacie podobnie. –
U�miecha si�, wyci�ga d�onie z uniesionymi kciukami, jakby
szykowa� si� do strza�u.

– Có�, Reg...
W ten sposób zawsze by�o mo�na przemówi� do Rega.

Poznali si� podczas rejsu statkiemwycieczkowym, cho�mo�na
by to równie� interpretowa� inaczej. Po separacji z m��em,
Horstem Loefflerem, w czasach, gdy jeszcze nie nadszed� Ten
Dzie�, Maxine sp�dza�a zbyt wiele godzin w zamkni�tych
pomieszczeniach z opuszczonymi �aluzjami, s�uchaj�c w
niesko�czono�� Stevie Nicks �piewaj�cej Landslide i ignoruj�c
reszt� sk�adanki nagranej na ta�mie. Pi�a koszmarne drinki
Crown Royal Shirley Temple na przemian z sokiem z
granatów, codziennie zu�ywa�a kilka kilogramów chusteczek
higienicznych, a� wreszcie jej przyjació�ka Heidi zdo�a�a j�
przekona�, �e rejs statkiem wycieczkowym po Morzu
Karaibskim powinien poprawi� jej stan psychiczny. Pewnego
dnia Maxine pocz�apa�a do agencji turystycznej Tu i Tam,
gdzie zobaczy�a zakurzone biurka, wytarte fotele i
podniszczony model transatlantyku wykazuj�cego pewne
podobie�stwo do Titanica.

– Ma pani szcz��cie. Przed chwil� mieli�my... – D�uga
pauza, brak kontaktu wzrokowego.

– Kto� odwo�a� rezerwacj� – zasugerowa�a Maxine.
– Mo�na tak powiedzie�. Cena okaza�a si� niewiarygodnie

niska. Nikt rozs�dny nie odrzuci�by takiej oferty.



Rodzice byli uszcz��liwieni, �e zaopiekuj� si� ch�opcami.
Maxine, ci�gle poci�gaj�ca nosem, znalaz�a si� w taksówce
z Heidi, która postanowi�a j� odwie	� do portu. Dotar�y do
terminalu w Newark czy mo�e w Elizabeth, który obs�ugiwa�
przede wszystkim frachtowce – statek wycieczkowy Maxine
okaza� si� starym w�gierskim kontenerowcem Aristide Olt,
p�ywaj�cym pod bander� Wysp Marshalla. Dopiero
pierwszego wieczoru, po wyj�ciu w morze, Maxine
dowiedzia�a si�, �e uczestniczy w zlocie AMBOPEDIA Frolix
’98, corocznym spotkaniu cz�onków Ameryka�skiego
Stowarzyszenia Cierpi�cych na Zaburzenia Osobowo�ci typu
Borderline. wietna zabawa, kto móg�by odwo�a� rezerwacj�?
Chyba �e... aaach! Maxine popatrzy�a na Heidi stoj�c� na
nabrze�u – mo�e odczuwaj�c� co� w rodzaju Schadenfreude
– która zmniejsza�a si� na tle przemys�owego krajobrazu i w
tej chwili by�a ju� zbyt daleko, by dop�yn�� do niej wp�aw.

Wieczorem, podczas pierwszej kolacji, Maxine spostrzeg�a,
�e pasa�erowie maj� ochot� si� bawi� – w jadalni widnia�
transparent z napisem: WITAJCIE, BORDERLINOWIE!
Kapitan wydawa� si� zdenerwowany i znajdowa� preteksty,
by sp�dza� czas pod obrusem swojego stolika. Co pó�torej
minuty did�ej puszcza� pó�oficjalny hymn AMBOPEDII,
Borderline Madonny z 1984 roku, i wszyscy �piewali chórem:
O-verthe bor-derlinnne! – szczególnie akcentuj�c ko�cow�
g�osk� n. Maxine uzna�a, �e to chyba rodzaj tradycji.

W pó	niejszej cz��ci wieczoru zauwa�y�a m��czyzn�, który
spokojnie kr��y� po sali z okiem przyklejonym do obiektywu
kamery Sony VX2000 i filmowa� godne uwagi osoby, po
kolei podchodz�c do go�ci i nawi�zuj�c z nimi rozmow� lub
milcz�c. Okaza�o si�, �e to Reg Despard.

Maxine dosz�a do wniosku, �e mo�e to by� sposób, by
naprawi� koszmarny b��d, jaki pope�ni�a, i próbowa�a i�� za
nim w�ród uczestników zabawy.

– Hej, �ledzi mnie pani! – odezwa� si� po chwili. – W
ko�cu zaczyna si� dzia� co� ciekawego.

– Nie mia�am zamiaru...
– Nie, tak naprawd� mog�aby pani mi pomóc. Powinni



si� troch� rozlu	ni�, nie by� tacy napuszeni.
– Nie chcia�abym pana kompromitowa�, powinnam

ufarbowa� w�osy ju� kilka tygodni temu, wyda�am na t�
imprez� sto dolarów w Filene’s Basement.

– My�l�, �e nie b�d� zwraca� uwagi.
Có�. Kiedy ostatni raz kto� sugerowa�, nawet tak aluzyjnie,

�e Maxine nadaje si�, by si� z ni� pokaza�...? Mo�e nie jest
topmodelk�, ale przynajmniej jako tako wygl�da. Czy
powinna si� obrazi�? Na ile?

Kr��� mi�dzy grupkami uczestników imprezy.
– Z tymi borderlinami nigdy nic nie wiadomo, czasami

wszystko jest �wietnie, czasami robi� si� niespokojni.
W tej chwili podchodz� do normalnie wygl�daj�cego

m��czyzny, który zbiera znaczki przedstawiaj�ce polowania
na ptaki w�drowne i propaguj�ce ich ochron�, zwane w�ród
kolekcjonerów „kaczuszkami”. Towarzyszymu �ona, Gladys,
wyra	nie mniej zainteresowana tematem.

– ...i marz�, by zosta� Billem Grossem kaczuszek.
– Chyba �e Bill Gross jest ju� Billem Grossem kaczuszek

– zauwa�a jego �ona.
Nie tylko federalnych kaczuszek, pami�tajcie, lecz

wszystkich emisji stanowych – z czasem ten bezwstydny
mi�o�nik kompletno�ci zapu�ci� si� w g��b kusz�cych
moczarów fanatyzmu filatelistycznego i teraz musi mie�
absolutnie wszystko: serie limitowane, emisje kolekcjonerskie,
znaczki podpisane przez autorów, wczesne odbitki, emisje
gubernatorskie...

– Nowy Meksyk! Nowy Meksyk emitowa� kaczuszki tylko
od dziewi��dziesi�tego pierwszego do dziewi��dziesi�tego
czwartego roku, ko�cz�c per�� w koronie wszystkich
kaczuszek, nie�miertelnie pi�knym wizerunkiem lec�cej
cyraneczki, autorstwa Roberta Steinera. Uda�o mi si� zdoby�
bloczek tych znaczków...

– Którego� dnia – oznajmia rado�nie Gladys – zamierzam
je wyj�� z klasera, poliza� swoim za�linionym j�zykiem i
naklei� na kopert� z rachunkiem za benzyn�.

– W tej chwili poczta ich nie akceptuje, kochanie.




