


ROZDZIAŁ 1

Obcy w domu
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Michael nie by³ sob¹.
Le¿a³ w ³ó¿ku obcego cz³owieka i gapi³ siê w sufit,

który wczoraj pierwszy raz zobaczy³ na oczy. By³
zdezorientowany i przez ca³¹ noc walczy³ z nudnoœciami,
od czasu do czasu zapadaj¹c w niespokojny sen
wype³niony koszmarami. Jego ¿ycie rozsypa³o siê w
drobny mak; zdrowie psychiczne zaczyna³o szwankowaæ.
Otoczenie – obcy pokój i ³ó¿ko, które nie by³o jego
³ó¿kiem – bezlitoœnie przypomina³o mu o przera¿aj¹cym
nowym ¿yciu. Czu³ siê tak, jakby w jego ¿y³ach zamiast
krwi kr¹¿y³ strach. A do tego jego rodzina. Co siê z nimi
sta³o? Za ka¿dym razem, gdy ich sobie wyobra¿a³, coraz
bardziej podupada³ na duchu.

Pierwsze oznaki nadchodz¹cego œwitu – ponure, blade
œwiat³o – sprawi³y, ¿e opuszczone ¿aluzje emanowa³y
upiornym blaskiem. Stoj¹ca przy ³ó¿ku nerwoskrzynia
by³a mroczna i milcz¹ca jak wykopana z grobu trumna.



Prawie to sobie wyobra¿a³: gnij¹ce, spêkane drewno i
wypadaj¹ce z niego ludzkie szcz¹tki. Nie wiedzia³, jak
patrzeæ na otaczaj¹ce go przedmioty. Prawdziwe
przedmioty. Nie rozumia³ nawet znaczenia s³owa
„prawdziwe”. Zupe³nie jakby ca³a wiedza na temat
œwiata zosta³a wyszarpniêta mu spod nóg niczym
dywanik.

Jego mózg nie by³ w stanie tego ogarn¹æ.
Jego... mózg.
Omal nie parskn¹³ œmiechem, który w ostatniej chwili

uwi¹z³ mu w gardle.
Michael mia³ prawdziwy – fizyczny – mózg od

zaledwie dwunastu godzin. Niespe³na dzieñ. Na myœl o
tym œcisnê³o go w do³ku.

Czy to mog³a byæ prawda?
Wszystko, co wiedzia³, by³o wynikiem sztucznej

inteligencji. Wyprodukowanych danych i wspomnieñ.
Zaprogramowanej technologii. ¯ycia, które zosta³o
stworzone. Móg³ wymieniaæ bez koñca, a ka¿dy opis
by³by gorszy od poprzedniego. Nie by³o w nim nic –
absolutnie nic – prawdziwego, a jednak VirtNet i
Doktryna Œmiertelnoœci przenios³y go tutaj i uczyni³y
prawdziwym cz³owiekiem. ¯ywym, oddychaj¹cym
organizmem. Skradzionym ¿yciem. Po to, by sta³ siê
czymœ, czego nawet nie rozumia³. Jego œwiatopogl¹d leg³
w gruzach. Ca³kowicie.

G³ównie dlatego, ¿e nie by³ pewien, czy w to wszystko



wierzy. Z tego, co wiedzia³, móg³ trafiæ do innego
programu, na inny poziom G³êbi ¿ycia. Sk¹d mia³
wiedzieæ, co jest prawdziwe, a co nie? Ta niepewnoœæ
doprowadzi go na skraj szaleñstwa.

Obróci³ siê i krzykn¹³ w poduszkê. Jego g³owa –
skradziona, obca g³owa – bola³a od tysiêcy myœli, które
rozsadza³y j¹ od œrodka, a ka¿da z nich próbowa³a
zwróciæ na siebie jego uwagê. Doprasza³a siê, by j¹
przetworzy³ i zrozumia³. Ból nie ró¿ni³ siê od tego, który
czu³, bêd¹c tworem. To jeszcze bardziej m¹ci³o mu w
g³owie. Nie móg³ pogodziæ siê z myœl¹, ¿e jeszcze
wczoraj by³ programem, d³ugim ci¹giem liczb. To nie
mia³o sensu. Nie widzia³ w tym nic zabawnego, a ból
w g³owie nasili³ siê i sp³yn¹³ a¿ do piersi.

Michael znowu krzykn¹³, to jednak nie pomog³o. W
koñcu zmusi³ siê, ¿eby opuœciæ nogi na pod³ogê i usi¹œæ
na ³ó¿ku. Stopy dotknê³y zimnych drewnianych desek,
po raz kolejny przypominaj¹c mu, ¿e jest w zupe³nie
obcym miejscu. Gruby, miêkki dywan w jego dawnym
mieszkaniu czyni³ je bardziej przytulnym, cieplejszym i
bezpieczniejszym. Nie zimnym i obcym. Chcia³
porozmawiaæ z Helg¹, swoj¹ gosposi¹. Têskni³ za
rodzicami.

Myœli o nich go dobija³y. Unika³ ich, stara³ siê upchn¹æ
je miêdzy tysi¹ce innych myœli, nie dawa³y siê jednak
przepêdziæ. Stawa³y okoniem i domaga³y siê uwagi.

Helga. Rodzice.



Jeœli to, co powiedzia³ Kaine, by³o prawd¹, byli równie
sztuczni, jak zaprogramowane paznokcie Michaela. Jak
jego wspomnienia. Nigdy siê nie dowie, które z nich
zosta³y wprogramowane do jego sztucznej inteligencji,
a których rzeczywiœcie doœwiadczy³ w kodzie G³êbi ¿ycia.
Nie wiedzia³ nawet, jak d³ugo istnieje i ile naprawdê ma
lat. Móg³ mieæ dwa miesi¹ce, trzy lata albo sto.

Wyobrazi³ sobie, ¿e rodzice i Helga s¹ sztuczni; ¿e
odeszli, nie ¿yj¹ albo w ogóle nie istnieli. To wszystko
nie mia³o sensu.

Ból wpe³zn¹³ do piersi, zagnieŸdzi³ siê w sercu i
ch³opak poczu³ wszechogarniaj¹cy smutek. Opad³ na
³ó¿ko, obróci³ siê i ukry³ twarz w poduszce. Pierwszy
raz w ¿yciu rozp³aka³ siê jak prawdziwy cz³owiek. Tylko
¿e te ³zy niczym siê nie ró¿ni³y od tych, które zna³ z
poprzedniego ¿ycia.
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Chwila minê³a szybciej, ni¿ siê spodziewa³. I kiedy
myœla³, ¿e rozpacz poch³onie go bez reszty, uczucie go
opuœci³o, daj¹c mu odrobinê wytchnienia. Mo¿e sta³o siê
tak z powodu ³ez. Bêd¹c tworem, rzadko p³aka³.
Prawdopodobnie nie uroni³ ³zy, odk¹d by³ dzieckiem.
Nie nale¿a³ do ludzi, którzy ³atwo siê wzruszali. Teraz
tego ¿a³owa³, bo p³acz pomaga z³agodziæ ból.



Po raz kolejny spróbowa³ wstaæ z ³ó¿ka, i tym razem
mu siê uda³o. Postawi³ stopy na twardej, ch³odnej
pod³odze i poczu³, ¿e panuje nad emocjami. Nadszed³
czas zrobiæ to, do czego nie móg³ siê zmusiæ ubieg³ej
nocy – ustaliæ, kim, u diab³a, siê sta³. Poniewa¿ nikt nie
przybieg³, kiedy krzycza³ w poduszkê, wiedzia³, ¿e jest
sam.

Zacz¹³ chodziæ po mieszkaniu, w³¹czaj¹c œwiat³a i
podnosz¹c ¿aluzje, ¿eby wpuœciæ do œrodka promienie
porannego s³oñca. Chcia³ dok³adnie obejrzeæ to dziwne
miejsce, które sta³o siê jego domem, i zdecydowaæ, czy
mo¿e – i czy powinien – je zatrzymaæ.

Miasto za oknami nie by³o tym, które widzia³ z okien
swojego starego mieszkania. Ale przynajmniej by³o
miastem; czymœ, co pewn¹ swojskoœci¹ przynosi³o
odrobinê pocieszenia. Rzêdy budynków, samochody
mkn¹ce siatk¹ ulic i zamazuj¹cy wszystko, wszechobecny
smog. Na smêtnym, md³awoniebieskim niebie nie by³o
ani jednej chmurki.

Michael rozpocz¹³ poszukiwania.
W sypialniach nie znalaz³ niczego szczególnego.

Ubrania, meble, obrazy wyœwietlane na œcianekranach.
Przez chwilê sta³ wpatrzony w ogromny ekran na œcianie
g³ównej sypialni, obserwuj¹c zdjêcia rodziny – matki,
ojca, ich syna i córki – które zmieniaj¹c siê, wype³nia³y
przestrzeñ. Prawie nie pamiêta³, jak teraz wygl¹da i
dziwnie siê czu³, widz¹c tego ch³opca w rozmaitych



sytuacjach, które nie mia³y dla niego ¿adnego znaczenia:
portret rodziny na tle strumienia i potê¿nych, starych
dêbów w piêkny, s³oneczny dzieñ. Dzieci by³y ma³e;
ch³opiec siedzia³ na kolanach ojca. Kolejny portret,
zrobiony niedawno w studio na cêtkowanym szarym tle.
Michael d³ugo przygl¹da³ siê w lustrze swojej nowej
twarzy i by³o coœ upiornego w tym, ¿e ta sama twarz
spogl¹da³a teraz na niego ze œciany pokoju.

Wœród fotografii by³y te¿ inne, bardziej swobodne.
Ch³opiec bior¹cy zamach kijem na meczu baseballowym.
Dziewczynka bawi¹ca siê na pod³odze srebrzystymi
klockami i uœmiechaj¹ca siê do fotografa. Rodzina na
pikniku. W basenie. W restauracji. Podczas zabawy.

Michael w koñcu odwróci³ wzrok. Z bólem patrzy³ na
tê szczêœliw¹ rodzinê, zw³aszcza ¿e byæ mo¿e utraci³ j¹
na zawsze. Z ponur¹ min¹ przeszed³ do nastêpnego
pokoju, który nale¿a³ do dziewczynki. Jej œcianekran nie
wyœwietla³ rodzinnych zdjêæ, tylko fotografie ulubionych
zespo³ów i gwiazd filmowych – Michael zna³ je wszystkie
z Lustra ¿ycia. Na stoliku nocnym, obok ró¿owego ³ó¿ka,
sta³a staromodna ramka z prawdziwym zdjêciem.
Dziewczynka i jej brat – on – szczerzyli siê g³upawo do
obiektywu. Wygl¹da³a na dwa lata starsz¹ od brata.

Zdjêcia sprawi³y, ¿e Michael poczu³ siê jeszcze gorzej,
zacz¹³ wiêc przetrz¹saæ zawartoœæ szuflad w poszukiwaniu
wskazówek, kim byli ci ludzie. Niewiele znalaz³, ustali³
jednak, ¿e nazywali siê Porter, a dziewczyna mia³a na



imiê Emileah – dziwnie pisane.
W koñcu zdoby³ siê na odwagê i wróci³ do pokoju

ch³opaka. Swojego pokoju. Ze zmiêt¹ poœciel¹, trumn¹
i zimn¹, tward¹ pod³og¹. To tam znalaz³ to, czego szuka³
i czego tak bardzo siê ba³ – swoje imiê. Imiê ch³opca,
któremu ukrad³ ¿ycie. Zapisano je na kartce urodzinowej
stoj¹cej na komodzie.

Jackson.
Jackson Porter.
Kartkê zdobi³y rysowane odrêcznie, urocze serduszka.

S³odkie. W œrodku dziewczyna imieniem Gabriela
zapewnia³a Jacksona o swej dozgonnej mi³oœci i grozi³a,
¿e skrzywdzi jego intymne czêœci cia³a, jeœli on pozwoli,
by ktokolwiek to przeczyta³. Komentarz, oczywiœcie,
opatrzono uœmiechniêt¹ buŸk¹. Na dole kartki, tu¿ po
wzmiance o jakiejœ rocznicy, papier by³ nierówny, jakby
spad³a na niego ³za. Michael wyrzuci³ kartkê, czuj¹c
wyrzuty sumienia, jak ktoœ, kto zajrza³ do zakazanego
pomieszczenia.

Jackson Porter.
Nie móg³ nic na to poradziæ. Wróci³ do g³ównej

sypialni i ponownie utkwi³ wzrok w œcianekranie. Tyle
¿e teraz budzi³ on w nim zupe³nie nowe odczucia. Z
jakiegoœ powodu poznanie imienia ch³opaka wszystko
zmieni³o. Na chwilê przesta³ myœleæ o sobie. Widzia³
twarz i cia³o, które nale¿a³o teraz do niego, w ró¿nych
sytuacjach – jak biega³o, œmia³o siê, polewa³o wê¿em



ogrodowym siostrê, jad³o. Ch³opak wydawa³ siê taki
szczêœliwy.

I nagle znikn¹³.
Jego ¿ycie zosta³o skradzione. Odebrane jego rodzicom

i dziewczynie.
¯ycie, które mia³o imiê.
Jackson Porter. Dziwne, ale Michael czu³ siê nie tyle

winny, co smutny. W koñcu to nie by³ jego wybór, nie
on o tym zadecydowa³. Nigdy dot¹d ¿adne uczucie nie
wype³nia³o go tak jak rozpacz, któr¹ czu³ w tej chwili.

Oderwa³ wzrok od ekranu i kontynuowa³
przeszukiwanie mieszkania.
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Michael przetrz¹sa³ zawartoœæ kolejnych szuflad, a¿
doszed³ do wniosku, ¿e nie znajdzie niczego wiêcej. Mo¿e
odpowiedzi, których potrzebowa³, nie by³o w tym
mieszkaniu. Najwy¿szy czas zrobiæ coœ, co powinno
znaleŸæ siê na samym szczycie jego listy, ale by³o ostatni¹
rzecz¹, na któr¹ mia³ ochotê.

Musia³ wróciæ do sieci.
Wczoraj, tu¿ po tym, jak obudzi³ siê w swoim nowym

ciele, sprawdzi³ wiadomoœci. Zrobi³ to tylko dlatego, ¿e
takie by³y instrukcje Kaine’a. Zalogowa³ siê do prawie
pustego ekranu, na którym widnia³a jedna z³owieszcza



wiadomoœæ od samego Kaine’a, wyjaœniaj¹ca, co tak
naprawdê siê sta³o. Mimo to Michael mia³ nadziejê, ¿e
Kaine tylko tymczasowo przej¹³ kontrolê nad internetow¹
to¿samoœci¹ Jacksona Portera i ¿e do tej pory zwróci³ j¹
ch³opakowi. Wystarczy, ¿e wciœnie przycisk na
uchoporcie i dowie siê na temat tego Jacksona wiêcej,
ni¿by chcia³.

Dziwne, ale z jakiegoœ powodu wydawa³o siê to nie
w porz¹dku. Michael wielokrotnie w³amywa³ siê do
VirtNetu i nigdy nie mia³ z tego powodu wyrzutów
sumienia. Tym razem jednak by³o inaczej. Tu nie
chodzi³o o hakowanie czy kodowanie. Wystarczy³o
klikn¹æ albo dotkn¹æ ekranu. Ukrad³ czyjeœ ¿ycie i
kradzie¿ wirtualnego ¿ycia tej osoby wydawa³a mu siê
nadu¿yciem.

Przemyœla³ to i doszed³ do wniosku, ¿e nie ma wyboru.
Jackson Porter – istota tego, co czyni³o go cz³owiekiem
– móg³ znikn¹æ na zawsze. Skoro Michael chcia³ iœæ do
przodu, musia³ siê z tym pogodziæ. A jeœli Jackson nie
odszed³ na dobre, jeœli istnia³ sposób, ¿eby odzyska³
w³asne cia³o, Michael nie pozna go, dopóki nie wróci do
gry.

Znalaz³ fotel – zwyczajny, nudny mebel, niepodobny
do miêciutkiego niczym ob³ok siedziska, które pamiêta³
z poprzedniego ¿ycia – usiad³ przy oknie i opuœci³ rolety,
¿eby ograniczyæ dop³yw œwiat³a. Po raz ostatni zerkn¹³
przez listewki na widoczne w dole têtni¹ce ¿yciem



miasto. Poniek¹d zazdroœci³ tym ludziom, którzy nie
mieli pojêcia, ¿e jakiœ szalony program komputerowy
jest w stanie ukraœæ ich cia³a. ¯e coœ jest nie tak.

Zamkn¹³ oczy, wzi¹³ g³êboki oddech i znów je
otworzy³. Podniós³ rêkê i nacisn¹³ uchoport. Z
powierzchni urz¹dzenia wystrzeli³ snop bladego œwiat³a,
tworz¹c ekran, który zawis³ kilkanaœcie centymetrów od
jego twarzy.

By³o dok³adnie tak, jak siê spodziewa³. Internetowe
¿ycie Jacksona Portera zosta³o mu zwrócone, a na
powierzchni lœni¹cego ekranu ukaza³y siê liczne ikony –
od serwisów spo³ecznoœciowych i gier a¿ po materia³y
szkolne. Michael poczu³ ulgê, ale siê zawaha³. Nie mia³
pojêcia, co robiæ. Udawaæ Jacksona? Uciec do œwiata i
próbowaæ ukryæ siê przed Kaine’em? Poszukaæ kogoœ ze
S³u¿b VirtNetu? Nie wiedzia³, od czego zacz¹æ. Jednak
bez wzglêdu na to, co postanowi, bêdzie potrzebowa³
informacji. Mnóstwa informacji. I jeœli to mo¿liwe, musi
je zdobyæ, zanim ktokolwiek wróci do domu.

I tu znowu pojawia³o siê pytanie: gdzie s¹ rodzice
Jacksona? Gdzie jest jego siostra? Michael mia³ z³e
przeczucie, ¿e Kaine siê ich pozby³, tak jak przysiêga³,
¿e pozby³ siê jego rodziców.

Przejrzawszy pospiesznie kilka serwisów
spo³ecznoœciowych, które okaza³y siê bezu¿yteczne,
znalaz³ skrzynkê pocztow¹ i przewin¹³ znalezione w niej
wiadomoœci. Kilka pochodzi³o od dziewczyny Jacksona,



Gabrieli; trzy z nich wys³ano dziœ rano. Michael niechêtnie
otworzy³ ostatni¹.

Jax,

poślizgnąłeś się pod prysznicem i uderzyłeś się w

głowę? Zasnąłeś w kałuży mydlin i ślinisz się

przez sen? Oczywiście, nawet wtedy byłbyś słodki

i cudowny. Tęsknię za tobą. Pospieszysz się? Piję

drugą kawę, a palant przy sąsiednim stoliku coraz

bardziej się spoufala. Koleś sprzedaje papiery

wartościowe, firmy albo ludzkie organy; coś w

tym stylu. Proszę, przyjdź i uratuj mnie. Może

nawet dostaniesz całusa o smaku kawy.

Pospiesz się!

Gabriela

Do wiadomoœci do³¹czone by³o zdjêcie, niewyraŸny
obraz dziewczyny, która jak domyœla³ siê Michael, by³a
Gabriel¹ – ciemna cera, ciemne w³osy, ³adna. Na zdjêciu
wydyma³a usta i udawa³a, ¿e ociera z policzka
niewidzialn¹ ³zê. Br¹zowe oczy patrzy³y na niego z
udawanym smutkiem. Michael z ciê¿kim sercem zamkn¹³
wiadomoœæ i zacz¹³ przegl¹daæ kolejne.
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Nie musia³ d³ugo szukaæ.
Pewne rzeczy sta³y siê jasne, gdy znalaz³ wys³an¹ rano

wiadomoœæ od ojca Jacksona:

Jax,

mam nadzieję, że wszystko w porządku, kolego.

Pewnie się obudziłeś i jesteś już na nogach, tak?

Tak? TAK? :)

Jesteśmy cali i zdrowi. Puerto Rico jest piękne.

Przykro nam, że nie mogłeś z nami pojechać. Ale

wiem, że w tygodniu czekają cię ważne rzeczy,

więc myślami będziemy z tobą.

Informuj nas na bieżąco i ostrożnie korzystaj z

naszych kont. Upewnij się, że chronisz hasła! (To

prośba od mamy).

Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Czy Gabby

nadal odwiedza swojego tatę? Pozdrów ją od nas.

Już za tobą tęsknimy.

Tata

A wiêc Jackson Porter mia³ siê dobrze, kiedy jego
rodzina wyje¿d¿a³a na wakacje. Nie by³ warzywem w
stanie œmierci mózgowej, jak wielu innych graczy na
ca³ym œwiecie. Michael zastanawia³ siê, czy to wszystko
nie by³o jakimœ testem. Czy Kaine udoskonali³ Doktrynê
Œmiertelnoœci, zanim u¿y³ jej na nim? A mo¿e Michael
by³ pierwszym z jego eksperymentów, który siê powiód³?



Tak czy inaczej, przera¿a³a go ta myœl. Gdyby ataki
usta³y, nikt nie przejmowa³by siê VirtNetem. W tej
sytuacji Kaine móg³ kontynuowaæ swoje dzie³o i bez
ostrze¿enia wypuœciæ na œwiat swoj¹ armiê tworów.

Tymczasem Michael mia³ inne zmartwienie: co zrobiæ
z Jacksonem Porterem? Przeczytawszy wiadomoœæ,
uœwiadomi³ sobie jedno: nie by³o mowy, ¿eby podszy³
siê pod kogoœ innego. Myœl o tym, ¿e mia³by udawaæ
Jacksona przed jego rodzin¹ i przyjació³mi, wydawa³a
siê niedorzeczna, zw³aszcza jeœli Gabriela zacznie mu
szeptaæ do ucha czu³e s³ówka.

Co wiêc mia³ zrobiæ?
Wy³¹czy³ netekran i przygarbi³ siê na fotelu. Musia³

siê st¹d wydostaæ. Móg³ zostawiæ liœcik z jakimœ
wyjaœnieniem. Wiadomoœæ z³amie serce najbli¿szym
Jacksona Portera, ale przynajmniej bêd¹ wiedzieli, ¿e
¿yje. Móg³ nawet z nimi korespondowaæ i ci¹gn¹æ dalej
to k³amstwo. Lepsze to ni¿ œwiadomoœæ, ¿e program
komputerowy wyczyœci³ umys³ ich syna i zast¹pi³ go
innym umys³em.

Pozosta³a jednak kwestia pieniêdzy...
Coœ walnê³o z hukiem w drzwi wejœciowe, wyrywaj¹c

go z zamyœlenia.
Michael odwróci³ siê i spojrza³ w stronê, z której

dobiega³ ha³as.
£up. £up. £up.
Znowu ten sam dŸwiêk. G³uchy ³omot, jakby drewno



uderza³o w metal. Chwilê póŸniej znowu go us³ysza³.
Zerwa³ siê z fotela, wybieg³ do przedpokoju i dalej

przez kuchniê do drzwi. Dudnienie rozleg³o siê jeszcze
dwa razy; niczym taran ko³ysany w przód i w...

Futryna pêk³a z ³oskotem i metalowe drzwi wpad³y
do œrodka. Michael przykucn¹³ i os³oni³ g³owê ramionami,
gdy ciê¿kie skrzyd³o r¹bnê³o tu¿ obok o pod³ogê. Z
dusz¹ na ramieniu podniós³ wzrok, ¿eby zobaczyæ, kto
stoi w progu.

Dwaj mê¿czyŸni w d¿insach i burych flanelowych
koszulach trzymali pod pachami coœ, co przypomina³o
staroœwiecki drewniany taran. Obaj wysocy i umiêœnieni.
Jeden mia³ ciemne w³osy, drugi by³ blondynem. Nie
golili siê od kilku dni, a na ich twarzach malowa³o siê
napiêcie i, jeœli Michael siê nie myli³, zaskoczenie.

Jednomyœlnie rzucili drewniany kloc na pod³ogê i
zrobili krok do przodu.

Michael odskoczy³ w ty³, zacz¹³ cofaæ siê w stronê
kuchni, ale wpad³ na blat, straci³ równowagê i upad³.
Nieznajomi stanêli nad nim i rozci¹gnêli usta w
szyderczym uœmiechu.

– Jest sens, ¿ebym zadawa³ jakiekolwiek pytania? –
wydusi³.

Chcia³ czuæ siê odwa¿ny – chcia³ byæ odwa¿ny – ale
œwiadomoœæ tego, jak kruche jest jego cia³o, spad³a na
niego niczym grom z jasnego nieba. W G³êbi ¿ycia nigdy
siê nad tym nie zastanawia³. Tymczasem jego œwiat móg³



siê zakoñczyæ w ka¿dej chwili.
Mê¿czyŸni nie odpowiedzieli; patrzyli na siebie

zdezorientowani, wiêc postanowi³ siê odezwaæ.
– Chyba jednak bêdê musia³ – mrukn¹³. – Kim

jesteœcie?
Ich wzrok spocz¹³ na nim.
– Przysy³a nas Kaine – odpar³ ten z ciemnymi

w³osami. – Przez ostatnie dwa dni wiele siê zmieni³o.
Jesteœmy tu, ¿eby... wezwaæ ciê na spotkanie. On ma
wobec ciebie wielkie plany, synu.

Michael poczu³, ¿e opuszcza go nadzieja. Liczy³, ¿e
bêdzie mia³ wiêcej czasu. W jego g³owie k³êbi³y siê
pytania, ale to, co doby³o siê z jego ust, zabrzmia³o po
prostu g³upio.

– Wystarczy³o zapukaæ.



ROZDZIAŁ 2

Duży zły świat

1

Mê¿czyŸni pomogli mu wstaæ, a blondyn nawet
delikatnie otrzepa³ ubranie Michaela. Obaj byli jednak
dziwnie milcz¹cy i ca³a sytuacja zaczyna³a byæ absurdalna.

– No i? – spyta³. – Zamierzacie powiedzieæ coœ
wiêcej? Mo¿e chocia¿ siê dowiem, jak macie na imiê? –
Mówi¹c to, by³ dziwnie opanowany, jakby ca³y niepokój
znikn¹³ z chwil¹, gdy tamten strzepn¹³ z jego spodni
niewidzialne drobinki.

Ciemnow³osy wyprostowa³ siê i skrzy¿owa³ ramiona
na piersi. Kiedy mówi³, jego twarz nie zdradza³a ¿adnych
emocji.

– Ja jestem Kinto – przedstawi³ siê i skin¹³ g³ow¹ na
swojego towarzysza. – A to Douglas. S¹dziliœmy, ¿e
zastaniemy ciê w trumnie, w trakcie procesu
przeniesienia.

– Wygl¹da na to, ¿e zostaliœmy... wprowadzeni w
b³¹d – doda³ schrypniêtym g³osem Douglas.




