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Dzień był mżysty, gęsta mgła wisiała nad polami, a ciężkie chmury całkowicie zasnuły 

niebo. Drogi były pokryte cieniutką warstwą lodu, z racji tego, że w Szkocji zaczęły się już 

nocne przymrozki. Szosy wiły się puste wśród wzgórz, dopiero wstawał świt. Przydrożne lasy 

okryte były nieprzeniknioną aurą nocy, a nad pustą przestrzenią lekki wiatr wiał na wschód z 

cichym świstem. W okolicznych wioskach panowała cisza, tak głęboka, że nie było słychać nic 

poza cichym szelestem opadających liści. I nagle dźwięk samochodu przerwał spokój, a cisza 

rozbiła się jak szkło na miliony kawałków. Mały, ciemnozielony Ford sunął po jednej z dróg 

między pustymi o tej porze zagrodami dla zwierząt. Światło przednich reflektorów tworzyło w 

powietrzu stożkowate kształty o krótkim zasięgu, gdyż gęsta mgła znacznie popsuła 

widoczność. W samochodzie panowała cisza. Chłód bijący od grubych szyb wypełniał wnętrze 

i powodował, że wydychane przez pasażerów powietrze zamieniało się w parę.  

 Za kierownicą siedział chłopak, miał może około dwadzieścia lat. Widać było, że 

jeszcze nie do końca się obudził, gdyż jego powieki były w połowie zamknięte, przysłaniając 

ciemnozielone oczy. Jasnorude włosy spływały falami prawie do ramion, w skupieniu 

obserwował wijącą się jezdnię, a jego palce mocno zaciśnięte były na kierownicy.  Obok niego 

na miejscu pasażera siedział podobny chłopak, widać było, że jest młodszy od kierowcy, lecz 

nie był już dzieckiem. Sądząc po podobieństwie byli oni braćmi – młodszy chłopak miał takie 

same tęczówki, włosy tego samego koloru, lecz były one ciasno skręcone w gęste loki. Na 

jego całej twarzy widniały piegi, a pełne usta były lekko otwarte, chłopak oddychał ciężko, a 

jego oczy nie mogły skupić się na jednym punkcie.  

- Tony, ile konkretnie będziemy jechać? – zapytał zniecierpliwiony młodszy chłopak, 

momentalnie zwracając swój wzrok na brata. 

- Około trzech godzin – odparł bez większych emocji, co wywołało grymas na twarzy chłopaka 

– Oj przestań Lennox, ze mną wcale nie jest tak źle – zaśmiał się Anthony i zmierzwił włosy 

brata, co wywołało natychmiastowy śmiech młodszego.  

 Siedzieli w ciszy słuchając ciężkich kropel deszczu, które od dłuższego czasu spadały 

na karoserię zielonego samochodu. Pojazd zapakowany był po brzegi walizkami i torbami, z 

racji tego, że przeprowadzali się do dziadków mieszkających w Edynburgu. Bracia zaczynali 

niedługo nowy etap nauki, dlatego ich rodzice pomyśleli, że dobrym pomysłem będzie nauka 

w wielkim mieście. Tony zaczynał w tym roku studia na wydziale architektury na Uniwersytecie 

Edynburskim. Od zawsze miał rękę do rysunku, spędzał większość czasu na rysowaniu w 

zeszytach, potem w każdej wolnej chwili tworzył ilustracje, a całkowicie zapełnione szkicowniki 

zaczęły tworzyć pokaźną stertę. Lennox interesował się literaturą, jednak szedł dopiero do 

liceum, i nie mógł całkowicie poświęcić się pasji w przeciwieństwie do brata. Szczególne 

miejsce w jego sercu zajmowała poezja, przez co często był wyśmiewany przez rówieśników, 

bo raczej mało nastolatków pisze wiersze po lekcjach. Jednak Lennox bardzo cieszył się z 

wyprowadzki, ponieważ jego babcia i dziadek od zawsze uwielbiali czytać jego poezję. Zawsze 

raz w tygodniu wysyłał im rękopisy pocztą, a w zamian dostawał listy przepełnione dumą 

dziadków. Zresztą bardzo lubił przebywać w ich domu, było to miejsce zaciszne, pełne ciepła, 

miłości i kotów. Tak, tak, babcia Iris miała na utrzymaniu osiem kotów, nazwanych po 

postaciach z powieści, które lubiła czytywać wieczorami. Za to dziadek Oscar uwielbiał kury i 



kaczki, które pałętały się po ich podwórku i nawoływały się radośnie. Dosłownie cały dom 

zdawał się tętnić życiem, jakby każdy obraz opowiadał swoją historię na głos, a drzwi 

skrzypiały aby powitać odwiedzających.  

 Na szosie, którą jechali bracia było nadzwyczaj spokojnie, a słońce wstało im na 

spotkanie. W samochodzie atmosfera ożywiła się z momentem, gdy Lennox włożył do 

odtwarzacza płytę ich ulubionego zespołu Queen, i po chwili z ogromną radością śpiewali 

swoje ulubione piosenki. 

- Tony, czy jak już zaczniesz zajęcia to wciąż będziesz miał dla mnie czas? – zapytał Lennox 

w pewnym momencie, gdy zatrzymali się na skrzyżowaniu. 

- To ja powinienem spytać ciebie! – odpowiedział rozentuzjazmowany chłopak – Wiesz, 

pójdziesz w końcu do normalnego, nie wiejskiego liceum, na pewno znajdziesz nowych 

znajomych – dokończył, lecz widząc niezbyt zadowoloną minę brata dodał – Albo nowi znajomi 

znajdą ciebie. 

 Trzeba zaznaczyć, że Lennox miał lekki problem z nawiązywaniem kontaktów 

społecznych. Nikt nie wiedział dlaczego, bo chłopak był naprawdę miły i uprzejmy. Możliwe że 

było to spowodowane przez jego zainteresowania, inny sposób ubierania, lub dlatego że był 

rudy. Mimo że nie miał wielu znajomych, to miał jednego najlepszego przyjaciela – Conrada. 

Znali się praktycznie od zawsze i rozumieli się jak nikt. Jednak niestety, siedem miesięcy temu 

Conrad wyjechał z rodzicami do USA, zaczął tam wszystko od nowa, i teraz przyjaciele nie 

mieli jak się spotkać, co jakiś czas wysyłali tylko listy, aby całkowicie o sobie nie zapomnieć.  

 Lennox westchnął, ponieważ wiedział, że ciężko będzie mu się przystosować do nowej 

szkoły i wielkiego miasta. Minęła godzina dziewiąta, gdy pokazały się znaki wskazujące drogę 

do Edynburga. Podróż zaczęła się mocno opóźniać, a pogoda nie zmieniła się – warunki wciąż 

były bardzo złe. Szosa skręciła w las, który był tak gęsty, że gałęzie prawie całkowicie zasłoniły 

niebo, a ciężka mgła pozwalała jedynie na kilka metrów widoczności. 

- Ale ponuro… - mruknął Tony, co wzmogło niepokój Lennoxa. Chłopak obawiał się, że z 

nieprzeniknionej mgły na drogę wyskoczy jeleń, lub że jedna z potężnych sosen przewróci się 

i zmiażdży ich samochód. 

 Jechali teraz w kompletnej, niekomfortowej wręcz ciszy skupiając się na dokładnym 

obserwowaniu drogi. W jednym momencie temperatura spadła na tyle, aby deszcz zaczął 

zamarzać na asfalcie, a przy wydechu z ust braci unosiła się para. I wtedy stało się. 

 Samochód wjechał na jedyną leżącą na drodze suchą gałąź, powodując wstrząs. 

Kierownica wyskoczyła z rąk Anthonego, Lennox uderzył głową o szybę przez co zaczęło 

piszczeć mu w uszach. Pojazd ślizgał się we wszystkich kierunkach, mimo usilnego 

skierowania go na właściwy tor ruchu. Jednak bezskutecznie, samochód sunął ustawiony w 

poprzek do drogi, nie sposób było zahamować lub zatrzymać go siłą. Lennoxowi przeszła 

przez głowę myśl, co jeśli nie zatrzymają się i wpadną w drzewo? W jego oczach pojawiły się 

łzy, z całej  siły próbował zatrzymać samochód siłą umysłu, wiedząc, że i tak nic takiego nie 

może nastąpić. I nagle poczuł jak jego mięśnie przestają funkcjonować, jak jego ciało odmawia 

posłuszeństwa. Później jego klatka piersiowa została zmiażdżona, nie mógł ani nabrać 

powietrza, ani go wypuścić. Ale nic nie słyszał. Minęło kilkanaście długich, naszpikowanych 

bólem sekund. Zdołał rozejrzeć się, lecz jego wzrok był zamazany, a obraz zdawał się oddalać 

i przybliżać. Zrozumiał że ziściły się jego koszmary. 



 Zielony samochód zjechał z drogi i czołowo uderzył w największą sosnę jaką 

kiedykolwiek widział Lennox. Oczywiście, otworzyły się poduszki powietrzne, które 

spowodowały niemożność oddychania. Przednia szyba była kompletnie stłuczona, a okruchy 

szkła rozsypały się po desce rozdzielczej, ubraniach i włosach chłopaków. Gdy poduszki 

opadły, Lennox mógł ocenić sytuację. Na miejscu kierowcy siedział Anthony, wydawało się, że 

był w lepszym stanie niż brat. Oddychał szybko i płytko, jakby nie mógł nabrać powietrza 

głęboko do płuc. Jego dłonie, wciąż tkwiące na kierownicy trzęsły się, i widać było, że nie jest 

w stanie poruszyć mocno zaciśniętymi palcami. Młodszy czuł, że po jego twarzy powoli spływa 

krew, wciąż nie był w stanie wykonać żadnego ruchu.  

 Nie mieli pojęcia, ile trwali w tym stanie skrajnego otępienia, lecz były to najdłuższe 

minuty ich życia. Tony wciąż próbował wykonać jakikolwiek ruch, całe jego ciało drgało, tak 

jakby wkładał całą pozostałą energię w poruszenie chociażby jednym palcem. Próbował i 

próbował, chwilowy paraliż zaczął ustępować. Anthony wracał już do pełnej świadomości, 

jednak z Lennoxem było coraz gorzej. Jego wzrok kompletnie odmawiał posłuszeństwa, obraz 

dwoił się i troił, a potem oddalał, aby w końcu scalić się i przybliżyć powodując u chłopaka 

mdłości. Czuł, że świadomość powoli go opuszcza, gdy jego myśli wciąż działały poprawnie. 

Słuch wracał do normy, a do jego uszu doszły krzyki i panika brata, chciał mu powiedzieć, że 

wszystko jest dobrze, że nic się nie stało, lecz nie mógł. Nie mógł poruszyć ustami, wydobyć 

żadnego dźwięku. Jego pole widzenia zawężało się z zatrważającą prędkością, a inne zmysły 

po prostu się wyłączyły.  

 Nic nie czuł, nic nie słyszał. Wiedział tylko, że otacza go nieprzenikniona pustka, 

ciemna, cicha, a zarazem zabójcza. Nie widział nawet czy umarł, czy jest w agonii, po prostu 

nie było nic, tylko on i myśli, które były tak głośne, że dźwięczały w gęstości próżni, w której 

się znajdował. Nie wiedział, ile czasu minęło, ale nagle poczuł, że jego wszystkie zmysły 

wróciły, lecz zapomniał jak się ich używa. 

Nagle w uszach Lennoxa wybrzmiał pisk, tak głośny, że nawet zmarły wstałby z grobu 

aby zlikwidować źródło tego dźwięku. Chłopak usilnie próbował otworzyć oczy, jednak 

bezskutecznie. Jego powieki nie chciały się otworzyć, jakby obciążone ołowiem, a on 

opadnięty z sił próbował je podnieść. Lennox był na skraju wyczerpania, było mu zimno i czuł, 

jak drętwieją mu palce u rąk. A chwilę potem nastała cisza. Było tak cicho, że słyszał jak jego 

krew krąży po ciele, jej szum w uszach. I nagle wypełniło go uczucie spadania, które było tak 

silne, że nie mogło być wytworem jego umysłu. I wtedy otworzył oczy. Z ogromnym strachem 

uświadomił sobie, że naprawdę spada. Niewielki punkt światła dziennego oddalał się z 

zawrotną prędkością, a on nie wiedział jak się zatrzymać, więc zamknął oczy, aby ulżyć sobie 

w ewentualnym uderzeniu o ziemię. 

Lecz nic takiego się nie stało. Owszem, w końcu jego plecy spotkały się z podłożem, 

jednak było to lądowanie jakby na ogromnej poduszce wypełnionej najlepszym gęsim puchem. 

Powoli otworzył oczy, gdyż blask światła był bardzo jasny, prawie oślepiający. Gdy jego wizja 

wyklarowała się, wstał, aby rozprostować kości i zastane mięśnie. A to co zobaczył przeraziło 

go. Lennox znajdował się w pomieszczeniu o białych ścianach, podłoga wyłożona była białymi 

płytkami. W pokoju nie było okien, a źródłem światła było sześć halogenowych lamp, 

zawieszonych przy suficie. Jednak nie to było przerażające. W pomieszczeniu znajdowały się 

cztery inne osoby. Cztery na pierwszy rzut oka, lecz wciśnięta w najbardziej odległy kąt, z 

podciągniętymi pod brodę kolanami siedziała mała blondwłosa dziewczynka. Czyli w ogólnym 

rozrachunku, razem z Lennoxem było tu sześć osób. Chłopak zorientował się, że nie ma na 



sobie swetra ani spodni które miał wcześniej. Był ubrany w rażąco biały T-shirt i spodnie 

dresowe o identycznym kolorze, tak jak pozostali.  

W pomieszczeniu wybrzmiał głos, który wydobywał się z jedynego głośnika wiszącego 

w rogu, również białego. 

- Witajcie – powiedział miękki, kobiecy głos – pewnie zastanawiacie się gdzie teraz jesteście. 

Otóż znajdujemy się w miejscu zwanym Pomiędzy. Oznacza to, że wasze ciała są w stanie 

pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy niebem a ziemią. Będziecie mieli teraz czas na 

zapoznanie się za sobą. Ale to nie koniec waszych przygód, bo za niedługo znajdziecie się na 

arenie, gdzie waszym zadaniem będzie wydostać się i przeżyć. Dodatkowo, każdy uczestnik 

dostanie osobne zadanie, które musi wykonać. W przeciwnym razie nie będzie miał wyboru, i 

umrze – tu komunikat urwał się na chwilę – życzymy miłego pobytu w Pomiędzy! 

 Nastała cisza. Atmosfera w pomieszczeniu była tak gęsta, że można było ją kroić 

nożem. Wszyscy patrzyli na siebie, lecz nikt nic nie mówił. Na środku pokoju wyświetlił się 

hologram zegara, który zaczął odmierzać pół godziny – oznacza to, że gdy ten czas minie 

znajdą się na arenie. Niezręczną ciszę w końcu przerwała wysoka dziewczyna, o jaskrawo 

pomarańczowych włosach. 

- Jestem Marv. Mam siedemnaście lat – mówiła, a jej oczy błądziły po zgromadzonych. Widać 

było, że jest jej zimno, bo cała się trzęsła. Lennox pomyślał, że przedtem musiała mieć jakiś 

wypadek, tak jak on. Miała dużo drobnych ran na rękach, podejrzewał, że pod ubraniem 

skrywało się również kilka fioletowych sińców. 

- Jestem Alec, mam szesnaście lat, jestem z Edynburga – odezwał się dość niski, chudy 

ciemnoskóry chłopak o włosach kręconych w spiralki. Miał głęboką ranę przechodzącą w 

poprzek nosa i rozcięcie na żuchwie.  

- Czyli wszyscy musieli mieć jakiś wypadek… - pomyślał Lennox. Może i miło to sens, bo niby 

skąd wzięliby ochotników do tego dziwnego eksperymentu. Tylko w jaki sposób oni się tu 

znaleźli…? 

- Callum, dziewiętnaście lat – rzucił tylko najwyższy stąd chłopak o jasnych włosach 

roztrzepanych we wszystkie strony. Nie wyglądał na poważnie uszkodzonego, jednak dało się 

zauważyć krwawe ślady, które przebiły przez materiał białych spodni. 

- Nazywam się Veronica – głos zabrała dziewczyna o jasnej cerze i kontrastujących, 

kruczoczarnych włosach. Zdawało się, że nie mogła mieć więcej niż czternaście lat.  

 Wszyscy skierowali swój wzrok na Lennoxa, który uporczywie wgapiał się w podłogę. 

- Jak się nazywasz? – w końcu Alec spróbował zachęcić go do przedstawienia się. 

- Jestem Lennox… mam szesnaście lat – odważył się nawet spojrzeć na zgromadzonych i 

zdziwił się, gdy spotkał się z ciepłymi, przyjaznymi uśmiechami. 

- Tam ktoś jeszcze jest – szepnęła Veronica po chwili ciszy. Marv zdecydowała się powoli 

podejść do dziewczynki siedzącej w kącie. Ubranie, które zdecydowanie było na nią za duże, 

wisiało na niej sprawiając, że wydawała się jeszcze mniejsza i chudsza. Dziewczynka 

podniosła zapłakane oczy na Marv, która uśmiechała się do niej przyjaźnie.  

- Jak ci na imię kwiatuszku? – zapytała miłym głosem, starając się jeszcze bardziej jej nie 

wystraszyć. 



- Jestem Annie – odpowiedziała blondwłosa dziewczynka. 

- A ile masz lat? 

- dziesięć i pół. 

 Marv spojrzała przerażona na towarzyszy. Co dziesięciolatka robi w takim miejscu? 

Przecież nie jest niczemu winna, a jest jeszcze dzieckiem. Jedno było pewne. Jeśli 

rzeczywiście trafią na arenę, będą musieli chronić Annie za wszelką cenę. Marv chciała 

jeszcze coś dopowiedzieć, ale przerwał jej dźwięk zegara. Trzydzieści minut minęło. 

-Drodzy uczestnicy, wyznaczony czas minął! – kobiecy głos wydobywający się z głośnika był 

zdecydowanie zbyt wesoły – Stańcie w wyznaczonych miejscach - spod podłogi wysunęło się 

sześć okrągłych, lekko uniesionych platform oznaczonych numerami.  

Uczestnicy wkroczyli więc na stanowiska, Marv prowadziła Annie za rękę, aby chociaż 

trochę wesprzeć ją emocjonalnie. Lennox zajął platformę z numerem cztery. Jego oddech 

gwałtownie przyspieszył, a zimny pot spłynął po jego czole. Natychmiastowo wokół platform 

pojawiły się szklane bariery, a płaszczyzna na której stali osunęła się im spod nóg. Lennox 

znów spadał, ciemność ogarnęła go ze wszystkich stron. Obok niego, w podświetlanych 

szklanych tunelach spadał Alec i Veronica. Zamknął oczy, po raz kolejny oczekując twardego 

lądowania. Całe jego ciało drgało, a włosy roztrzepały się pod wpływem zawrotnej prędkości. 

I nagle uderzył plecami o twardą ziemię. Jęknął przeciągle, czując, jakby wszystkie kości w 

jego ciele połamały się.  

Powoli otworzył oczy, oślepił go blask słońca, a pod palcami poczuł miękką trawę. 

Podniósł się do pozycji siedzącej, i zauważył, że znów był w tych samych ubraniach, co przed 

wypadkiem. Do spodni miał przyczepioną za pomocą długiej, ozdobne szpilki, niewielką 

kartkę. Zerwał ją a następnie skupił się na odczytaniu liter. 

Twoim zadaniem jest wyprowadzić stąd wszystkich, których zdołasz uratować. Ty nie 

umrzesz. Powodzenia Lennox 

Był naprawdę zdezorientowany. Nie miał pojęcia, co oznaczały te słowa, ale wiedział 

tylko tyle, że nie ma dać się zabić.  

- Lennox! Marv! – głos nawołującego Calluma niósł się nad polaną, a następnie odbił się 

echem.  

- Ale jak to możliwe? – pomyślał Lennox, po czym rozejrzał się. Znajdował się na niewielkiej 

łące, zdawał się to być pewnego rodzaju wycinek lasu, gdyż w oddali zobaczył skupisko drzew. 

Lecz nie to było najdziwniejsze. Polana otoczona była piętnastometrowym, betonowym 

murem. Lennox zaczął oddychać coraz szybciej, starając się opanować panikę. Wstał, 

otrzepał spodnie z grudek ziemi, i zrobił krok, jednak przewrócił się o skrzynię. Metalowe pudło 

nie było dużych rozmiarów, ani nie było zamknięte na zamek. Otworzył pokrywę, i wyciągnął 

ze środka kilka rzecz. Ułożył przedmiot na trawie obok, a wśród nich znajdowała się kurtka 

przeciwdeszczowa, dwie butelki wody i paczka sucharów. Po niedługim czasie zebrali się na 

środku pola, wszyscy trzymali w dłoniach kartki.  

- Ja muszę się wami opiekować – zaczęła Marv, pokazując treść karteczki. Najwyraźniej każdy 

miał przydzielone zadanie. 



- Ja, jako najstarszy, muszę zawszę iść pierwszy – powiedział Callum, mnąc papier w palcach. 

Widać było, że nie był z tego zadowolony. 

- Mam być przewodnikiem – odezwał się Alec – nie mam pojęcia, skoro i tak JESTEŚMY TU 

ZAMKNIĘCI! – krzyknął, jakby wiedział, że są obserwowani przez założycieli.  

- Ja mam odpowiadać za wydzielanie prowiantu – Veronica wzruszyła ramionami, jakby nie 

widząc w tym sensu, skoro i tak pewnie tu zginą. 

- Ja mam was stąd wyprowadzić – powiedział Lennox z pewnego rodzaju nadzieją w głosie. 

- Ja nie mam żadnego zadania – odezwała się Annie, która trwała przyklejona do nogi Marv. 

- No to w takim razie, wynośmy się stąd – powiedział Alec, idąc w kierunku muru, jakby 

zauważył tam coś ciekawego. 

 W rzeczy samej, na murze zaczepiona była drabinka ze stalowych prętów. Wydawała 

się na tyle solidna, aby dało się przejść po niej pojedynczo na drugą stronę. Nagle usłyszeli 

dziwny dźwięk, jakby zerwała się nagła burza z piorunami. Po chwili lunął deszcz, a głośne 

grzmoty odbijały się echem od ścian. Zebrali się przy drabince.  

- Callum, podobno masz zadanie, aby iść pierwszy, prawda? – Veronica spróbowała zachęcić 

chłopaka do wejścia na konstrukcję. 

- Niby tak, ale panie mają pierwszeństwo – odpowiedział, przepuszczając dziewczynę 

przodem. 

- Tchórz… - prychnęła jedynie w odpowiedzi, przez co Callum nerwowo napiął mięśnie, i 

podszedł do drabinki. 

 Postawił stopę na pierwszym stopniu, nic się nie wydarzyło. Pokonywał kolejne 

szczeble, które nawet nie uginały się pod ciężarem chłopaka. Wszyscy patrzyli z dołu, z 

ogromną nadzieją i podekscytowaniem. Dwudziesty stopień, dwudziesty piąty, trzydziesty… I 

wtedy piorun uderzył w drabinkę. Krzyk Calluma zawisł na chwilę w powietrzu, gdy chłopak 

spadł porażony prądem. Annie zasłoniła oczy, a bezwładne ciało blondyna spadło na ziemię. 

Błysnęło krótkie, zielone światło, a Callum zniknął, jak w grze komputerowej. Została ich piątka.  

-Trzeba zbudować drabinę z izolatora – Alec odezwał się po równych dwóch minutach ciszy.  

I tak też zrobili. Pozdejmowali kurtki, podarli je na długie pasy. Lennox i Marv zajęli się 

związywaniem kawałków materiału, Gdy Alec i Veronica rozmyślali nad sposobem stabilnego 

zamocowania liny. Na murze, w odstępach około dziesięciu metrów znajdowały się wysokie, 

drewniane kołki, o które mogli zaczepić sznur. Trzydzieści minut później , gotowa lina została 

zamocowana. Ustalili, że jako pierwsza pójdzie Marv, następnie Annie, potem Veronica, Alec, 

a na koniec Lennox.  

 Długa, czarna lina zwisała z muru. Marv mocno złapała za sznur i z determinacją 

spojrzała na swój cel. 

- Powodzenia, Marv… - powiedział Lennox, bardziej do siebie niż do dziewczyny.  

 Postać zaczęła powoli piąć się w górę, widać było, że sprytny pomysł Aleca zadziałał i 

za chwilę dziewczyna była już na szczycie.  



- Posłuchaj Annie, trzymaj się mocno, i po prostu idź w górę – Veronica tłumaczyła 

dziewczynce, gdy Lennox kończył przewiązywać sznur w jej pasie.  

- Gotowe – mruknął, a Annie niepewnie podeszła do muru.  

O dziwo, dziewczynka radziła sobie świetnie, jakby po prostu została stworzona do 

wspinaczki. Po czasie około dziesięciu minut, z góry usłyszeli śmiech, a lina opuściła się z 

powrotem na ziemię. Niedługo potem nadeszła jeż kolej Lennoxa. Chłopak pewnie chwycił 

sznur i zaczął stawiać kroki na murze. Liczył w myślach ile już przeszedł, jego serce biło z 

zawrotną prędkością, a krew szumiała w uszach. Jeszcze tylko kilka metrów, sześć, cztery, 

jeden, ostatnie centymetry. Nagle jego stopa osunęła się, dłoń ześlizgnęła się z liny. Alec za 

wszelką cenę próbował go złapać, ale ich ręce dzieliły milimetry, nie udało się. Lennoxowi nie 

udało się spełnić zadania. Nikogo stąd nie wyprowadzi. Nikomu nie pomoże.  

 Nic już nie czuł. Zamknął pełne łez oczy, ostatni raz patrząc na swoich nowych 

przyjaciół. To już koniec. Jego życie dobiegnie końca. Zawiódł wszystkich, zawiódł sam siebie. 

Spadając odczuwał ulgę. Był spokojny. Mimo wszystko, starał się najbardziej jak mógł. Nie 

poczuł momentu upadku. Ogarnęła go tylko ciemna, znajoma próżnia. W uszach brzmiał mu 

tylko cichy pisk. Nie wiedział, ile to już trwa, ale wciąż nie był pewny, czy umarł, czy jeszcze 

żyje. Dźwięk powoli zaczynał pulsować, a po dość długim czasie przeistoczył się w miarowe 

pikanie.  

Nagle Lennoxa naszła myśl – a co jeśli żyje? Wystarczy otworzyć oczy, nic więcej. Z 

całych sił próbował podnieść powieki, aby zobaczyć chociaż skrawek miejsca, gdzie się 

znajduje. I udało mu się. Otworzył oczy. Na początku widział tylko zamazany, biały obraz, lecz 

po kilku minutach zdołał rozpoznać nad sobą kilka postaci. Jedna z nich na pewno była 

lekarzem. Obok niego stał Anthony, mama i tata. Poruszył palcami, a potem do jego uszu 

doszła ożywiona rozmowa. 

- Wybudza się, to niesamowite! – obcy głos, zapewne należący do lekarza, otoczył Lennoxa 

jak muzyka grająca w pustym pokoju. 

- Halo? Co się stało? – wychrypiał chłopak po długich próbach wypowiedzenia jakiegokolwiek 

słowa. 

- Dasz radę usiąść chłopcze? – zapytał medyk, na co Lennox nieznacznie pokiwał głową. 

Tony pomógł mu podnieść się, i wtedy chłopak zrozumiał, że leży w szpitalnym łóżku. 

Rozejrzał się dookoła. W pomieszczeniu było sześć łóżek, lecz jedno było puste. Na 

pozostałych leżały dziwnie znajome osoby. Niski, ciemnoskóry chłopak, oraz trzy dziewczyny 

– brunetka, blondynka, i ta o pomarańczowych włosach. I wtedy zrozumiał – to byli Alec, 

Veronica, Annie i Marv. A co z Callumem? Czy to on zajmował puste teraz łóżko? Umarł 

naprawdę? Lennox miał naprawdę wiele pytań, na które nie umiał znaleźć odpowiedzi.  

 Z rozmowy z lekarzem dowiedział się, że po wypadku zapadł w śpiączkę, i leżał tu już 

ponad tydzień. Okazało się, że Anthony nie doznał poważniejszych urazów, na szczęście. 

Powiedziano mu też, że zostanie w szpitalu, przez jeszcze niecałe dwa tygodnie na obserwacji. 

Lennoxowi nawet się to spodobało, bo możliwe, że do tego czasu przyjaciele się obudzą. Był 

pełen nadziei. 



 Pierwszy tydzień minął szybko, Lennox znów zaczął chodzić, mógł nawet czytać 

książkę. Spędzał bardzo dużo czasu z Tonym i rodzicami, a nawet dziadkowie przyjechali go 

odwiedzić. 

 I wtedy, w pewne czwartkowe popołudnie, zaczęły dziać się cuda. Marv, Alec, Annie i 

Veronica zaczęli się wybudzać w tym samym momencie. Niezwykle szczęśliwy Lennox od 

razu podbiegł do łóżka Aleca, aby przywitać się z najdroższym mu przyjacielem. Było to 

niesamowite przeżycie, gdy mógł spędzać czas z kompletnie nieznanymi mu wcześniej 

osobami, z którymi zaprzyjaźnił się w śpiączce.  

- Udało się! – krzyknęła Marv w momencie, gdy już mogła mówić – udało nam się wyjść z 

Pomiędzy – oczy miała pełne łez, łez szczęścia. Po chwili na jej łóżko wskoczyła Annie, 

zdecydowanie w najlepszym stanie z ich piątki. Przyjaciele natychmiast wpadli sobie w 

ramiona, śmiejąc się i płacząc, wspominając wszystko co się wydarzyło, oraz opowiadali 

Lennoxowi, co się stało po jego upadku.  

Spędzili tak cały kolejny tydzień, grając w karty, oglądając filmy lub po prostu rozmawiając. Aż 

nadszedł moment wypisu Lennoxa. Anthony pomógł mu spakować rzeczy, przy okazji 

poznając nowych przyjaciół brata. 

- Będziemy tęsknić – Annie przytuliła się do chłopaka, gdy skończył upychać ubrania w torbie. 

- Och Annie, na pewno się jeszcze spotkamy – Lennox uśmiechnął się do niej pocieszająco. 

- Do zobaczenia, stary – Alec również przyszedł się pożegnać. 

- Dzięki za wszystko – odpowiedział przytulając przyjaciela. 

- Obiecaj, że będziesz pisać – do chłopaka podeszły jeszcze Veronica i Marv. 

- To raczej wy powinniście obiecać to mi – powiedział, i po raz ostatni przytulił się z 

przyjaciółmi. Po raz ostatni rzucił okiem na puste łóżko Calluma. Mimo że go praktycznie nie 

znał, będzie mu go brakowało. 

- No to co, gotowy? – zapytał Tony kładąc bratu rękę na ramieniu. 

- Gotowy – odpowiedział i zabrał torbę. Lecz zanim wyszedł z sali, pożegnał się jeszcze raz. 

- Do zobaczenia! Jeszcze się spotkamy, obiecuję… - pomachał przyjaciołom, a potem zniknął 

w tłumie szpitalnego korytarza. 

 

 


