
   

 

   

 

Poznać przeszłość 

 

Pierwszym, co usłyszałam po przebudzeniu było: 

- Nie powinnaś była tego przeżyć.  

Przewróciłam się na drugi bok, stękając z bólu. Rzeczywiście, prawdopodobnie nie miałam 

zbyt dużych szans na przeżycie upadku z takiej wysokości, ale przecież nie zrobiłam tego 

specjalnie. Spojrzałam w stronę, z której dobiegał dźwięk, spodziewając się reprymendy od 

lekarza. Tyko, że kobieta, której głos słyszałam, wcale nie wyglądała jak lekarka. Czarne, ciężkie 

buty i skórzana kurtka nie przypominały raczej kitla szpitalnego.  

- Nie wyglądasz jak lekarka - powiedziałam przyglądając się jej. Miała blond włosy                         

z pofarbowanymi na fioletowo końcówkami i naprawdę ładne rysy twarzy. Moją uwagę przykuły 

fioletowe oczy, bacznie wpatrujące się we mnie.   

,,Soczewki?’’- pomyślałam przyglądając się im bardziej.  

- Bo nią nie jestem – odpowiedziała, świdrując mnie wzrokiem. 

- To chyba powinnaś mi wyjaśnić kim jesteś albo wyjść stąd jak najszybciej zanim zawołam 

prawdziwych lekarzy - mówiąc to, rozglądałam się po sali, ale zerknęłam na nią, aby zobaczyć jej 

reakcję.  Wbijała spojrzenie w podłogę marszcząc brwi i najwyraźniej rozważając moją 

propozycję. Ja w tym czasie rozejrzałam się po otoczeniu. Tego, że znajdowałam się w sali 

szpitalnej domyśliłam się w momencie odzyskania świadomości, co w sumie było trochę 

niepokojące. Przecież chyba nie powinnam być zdolna do tak szybkiego łączenia faktów po tym, 

jak najprawdopodobniej zostałam nafaszerowana wszelkiego rodzaju lekami. Ściany sali były 

pomalowane na najnudniejszy odcień beżu, jaki kiedykolwiek widziałam, a meble wyglądały, jakby 

stały tu od zeszłego stulecia. No cóż, takie są realia życia. Moją uwagę przyciągnął obraz wiszący 

na ścianie. Plątanina wzorów i kolorów zdecydowanie nadawała wnętrzu przyjemniejszy wygląd. 

Zasłony za oknem były zaciągnięte, ale spomiędzy nich wychylały się promyki słońca. Sądząc po 

ich ustawieniu i kolorze, było już popołudnie. Zegara nigdzie w pokoju nie było. 

- Co konkretnie chcesz wiedzieć? - słysząc jej głos, odwróciłam głowę w jej stronę. 

- Może zacznij od imienia - stwierdziłam i z westchnieniem opadłam na poduszki. 

Rzeczywiście mimo szybkiego wybudzenia wciąż wszystko mnie bolało. 



   

 

   

 

- Nawet nad powiedzeniem mi tego musisz się zastanawiać? - powiedziałam                               

z niedowierzaniem w głosie. 

- Liliana - odpowiedziała w końcu patrząc na mnie groźnie. 

- A więc, Liliano dlaczegóż to znalazłaś się w tym miejscu? - zaczynałam się męczyć.  

,,Gdzie jest mój telefon?’’- zastanawiałam się 

- Ponieważ nie powinnaś była tego przeżyć. 

- Wydaje mi się, że już to słyszałam – powiedziałam, unosząc brew. 

Jednocześnie rozglądałam się po pokoju. Desperacka potrzeba dowiedzenia się 

wszystkiego, co wydarzyło się od czasu mojego wypadku w życiu znajomych i cele brytów już 

mnie dopadła. Chyba rzeczywiście wszyscy jesteśmy więźniami social mediów.  

,,Może Feliks go zabrał?’’ - pomyślałam. 

- Słuchaj, to jest naprawdę skomplikowane, a ja... Ja nie mam nawet sposobu, w jaki 

mogłabym ci to udowodnić - spojrzała na mnie z czymś dziwnym w oczach. – Po prostu przyjdź 

jak najszybciej pod ten adres z twoim bratem – teraz rozpoznałam ową dziwną rzecz, czającą się 

w jej oczach. To była desperacja. 

- Zaraz, ale co ma z tym wspólnego mój brat? - zapytałam, ale Liliana już skierowała się 

w stronę wyjścia. - Hej, czekaj! - zawołałam, ale jedyną odpowiedzią jaką uzyskałam, było 

trzaśnięcie drzwi. 

Westchnęłam i ułożyłam się wygodniej. Próbowałam jakoś poukładać sobie to wszystko, 

ale moja głowa wciąż była obolała, a skupienie nie przychodziło mi łatwo. Wpatrywałam się                    

w sufit, a szum w moich uszach stawał się coraz głośniejszy. 

 

 

Jak się okazało, znowu zasnęłam, ponieważ kiedy otworzyłam oczy ciepłe światło 

słoneczne zastąpiły rzężące lampy sufitowe. Spojrzałam w bok i zobaczyłam chłopaka                    w 

wymiętych, noszonych najwyraźniej od paru dni, poplamionych ubraniach z włosami                          w 

nieładzie, leżącego wręcz na krześle. W pierwszej chwili nie poznałam własnego brata. 

- Feliks? - dotknęłam ręką jego dłoni, zwisającej z krzesła. 



   

 

   

 

Natychmiast otworzył oczy i... O mój Boże, jego oczy! Niegdyś szmaragdowe, straciły cały 

swój dawny blask. Opuchnięte i tak podkrążone, że żaden korektor na świecie by tego nie zakrył. 

Po dawnych, wesołych błyskach został tylko szary, posępny cień.  

- Sara - objął mnie, a w jego oczach zaświeciły łzy. - Obiecaj, że już nigdy mnie tak nie 

nastraszysz - wyszeptał w moje włosy. 

Chciałam rzucić jakimś sarkastycznym żartem, żeby rozluźnić sytuację, ale w głowie 

napotkałam pustkę. Natłok emocji spowodował, że po raz pierwszy w całym moim życiu, nie 

wiedziałam, co powiedzieć. Milczałam przez chwilę, aż w końcu odpowiedziałam: 

- Obiecuję. 

Feliks odsunął się ode mnie, a następnie pstryknął mnie w nos, mówiąc: 

- Trzymam cię za słowo. 

Prychnęłam i robiąc nadąsaną minę, ostentacyjnie odwróciłam głowę w drugą stronę. 

Chyba chciał coś jeszcze powiedzieć, ale wtedy do sali wszedł lekarz, który zaczął 

tłumaczyć mi wszystkie obrażenia, których moje ciało doświadczyło, a których zupełnie nie 

rozumiałam. Mimo wszystko kiwałam głową udając mądrzejszą niż w rzeczywistości. Nie mniej, 

mojej uwadze nie umknęła jego uwaga o tym, że wciąż nie są pewni w jaki sposób niektóre                      

z praktycznie śmiertelnych obrażeń się zaleczyły.  

Kiedy ze sceptyczną miną przekazał mi, że w każdej chwili mogę wypisać się ze szpitala 

oraz że pielęgniarki przyniosą mi moje rzeczy osobiste, zaczynałam już czuć znużenie. W 

momencie jego wyjścia pojawiły się wspomniane pielęgniarki, niosąc średniej wielkości pudełko. 

Przejrzałam jego zawartość. Były tam moje ubrania, zegarek i cała zawartość torebki. 

Wydobyłam stamtąd swoją bluzę i przyjrzałam się jej bliżej. To, że była w większości miejsc 

podarta, było akurat do przewidzenia, ale to, że niektóre plamy krwi nie zmyły się do końca, było 

co najmniej dziwne. Zegarek najprawdopodobniej nie działał, bo jeżeli wierzyć jego tarczy, była 

godzina 10:10. No cóż, przynajmniej zatrzymał się na ładnej godzinie. 

Z zaskoczeniem odkryłam również, że mój srebrny łańcuszek nie zamienił się                              

w kompletna ruinę. Jedynie zapięcie się rozerwało, ale to mogłam samodzielnie naprawić, kiedy 

wrócę już do domu. 



   

 

   

 

- Lekarz prowadzący powiedział, że może się pani wypisać w każdej chwili, ale w jego 

opinii, powinna pani zostać tutaj co najmniej do rana - odezwała się pielęgniarka o długich, 

kasztanowych włosach, związanych w koński ogon.  

Wzruszyłam ramionami i spojrzałam na Feliksa z niemym zapytaniem. 

- W końcu to on jest profesjonalistą, czyż nie? - odpowiedział mój brat. 

- W takim razie proszę odpocząć, a rano pomożemy pani się przygotować - pielęgniarka 

była dziwnie usatysfakcjonowana tym obrotem spraw. Uśmiechnęła się i wraz z resztą personelu, 

która w tym czasie zdążyła sprzątnąć wszelki nieistniejący kurz i zdecydowanie bardziej realne, 

papierowe kubki po kawie, pozostawione przez mojego brata, wyszła                              z 

pomieszczenia.  

- Widziałeś gdzieś mój telefon? – zapytałam, przekopując rzeczy z pudła. 

- No niezłe masz priorytety widzę - zaśmiał się, wyciągając z kieszeni fioletowy przedmiot. 

Widząc jego kolor, natychmiast przypomniałam sobie o wszystkim, co wydarzyło się po 

moim pierwszym przebudzeniu.  

- Wiesz, za pierwszym razem, kiedy się obudziłam, nie widziałam cię - powiedziałam 

ściskając w dłoni komórkę. - Gdzie byłeś? 

- Obudziłaś się już wcześniej? - zdziwił się. - Prawdopodobnie byłem wtedy w kafeterii. 

Na dźwięk tego słowa mój żołądek nagle zaburczał, przypominając mi, że od dawna nic 

nie jadłam. Feliks najprawdopodobniej również to zauważył, ponieważ powiedział: 

- Zapytam się pielęgniarek, czy mogę ci coś przynieść. 

Po czym zniknął za drzwiami.  

Zaczęłam przeglądać wszystkie wiadomości, wysłane przez moich znajomych. Większość 

z nich mówiła o tym, że zaczynają się martwić, ponieważ nie odpowiadam od dłuższego czasu. 

Nie wypada zostawiać ludzi na statucie: „odczytane”, więc wysłałam parę wiadomości mówiących 

o tym, że jestem w szpitalu, ale wszystko jest w porządku i jutro będę już w domu. Co ciekawe, 

nie znalazłam prawie żadnej wzmianki o mnie w żadnych wiadomościach, nie licząc jednej, w 

której było wspomniane, że nieznany samochód rozbił się na okolicznych klifach, a jego kierowca 

jest w krytycznym stanie.  



   

 

   

 

Spojrzałam na datę. Był dwudziesty lipca, co oznaczało, że spędziłam w szpitalu prawie 

dwa tygodnie. Dwa tygodnie dziwnych wydarzeń wśród wszystkich ludzi, których znałam, a które 

musiałam nadrobić, aby nie stać się kompletnym wyrzutkiem społeczeństwa. Westchnęłam                      

i spojrzałam na stolik, stojący przy łóżku. Leżała na nim dziwna karteczka. Podniosłam ją                         

i zauważyłam, że został na niej zapisany adres. Moja pamięć natychmiast przyniosła mi 

wspomnienie Liliany mówiącej o tym, żebym udała się pod jakiś adres.  

- Powiedziały, że tak, więc wziąłem ci pełne niepotrzebnych, prawdopodobnie 

szkodzących zdrowiu, batoniki – nawet nie zauważyłam, kiedy Feliks wrócił. - Co to? – dodał, 

wskazując na karteczkę w mojej ręce i jednocześnie wgryzając się w batonika. 

- Zagadka – odpowiedziałam.  

- Uuuuu, tajemniczo - zaśmiał się. - A tak na serio? 

- Pewnie mi nie uwierzysz – westchnęłam. - Ale i tak ci powiem - dodałam szybko, na co 

zareagował śmiechem. 

A więc powiedziałam. W sumie całkiem zabawnie było obserwować, jak z każdą chwilą 

wyraz jego twarzy staje się w coraz większym szoku.  

- Niezła z niej wariatka – stwierdził. Jego reakcja była tak właściwie zrozumiała, ale mimo 

wszystko z jakiegoś powodu mnie rozsierdziła. Ewidentnie wyraz twarzy mnie zdradził, ponieważ 

dodał:  

- Nie mów mi, że naprawdę chcesz tam iść. 

- Nie mów mi, że nie widzisz dziwności tej sytuacji. Ona coś wie. Nie zamierzasz mi chyba 

zabronić spotkania z jakąś dziewczyną – odpowiedziałam. 

- Albo całą sektą - dodał dobitnie. 

- Przecież oboje dobrze wiemy, że i tak pójdę, a od ciebie zależy tylko, czy pójdziesz ze 

mną, czy nie – w tym momencie trochę go podpuszczałam, bo przeczucie mówiło mi, że on 

również powinien pojawić się pod tym adresem, a dobrze wiedziałam, że nie pozwoli mi pójść 

samej. 

- Mogę również wybrać trzecią opcję, czyli pójście do lekarzy i powiedzenie im, że 

kompletnie zwariowałaś. Zamkną cię w psychiatryku i nikt nigdzie nie będzie musiał iść. 



   

 

   

 

- Chyba zgodzisz się ze mną, w kwestii tego, że nie wytrzymaliby ze mną - uśmiechnęłam 

się przebiegle. 

- Ja z tobą nie wytrzymuję - próbował być poważny, ale widziałam ten półuśmiech, którego 

nie był w stanie powstrzymać. Wiedziałam, że wygrałam. Zadowolona z siebie odgryzłam kawałek 

batonika.  

 

 

Humor wciąż nie zdążył mi się zepsuć, kiedy rano wraz z bratem czekałam w kolejce do 

recepcji. Przeglądałam wiadomości w telefonie, dopóki w końcu nie dotarliśmy do ich początku. 

- Dzień dobry - powiedziała posępna recepcjonistka o migdałowych oczach i siwiejących 

włosach, spiętych w kok na czubku głowy 

- Ja chciałam się wypisać - byłam lekko zmieszana, ponieważ nigdy jeszcze nie miałam 

okazji przebywać w szpitalu, toteż nie za bardzo wiedziałam, co dokładnie powiedzieć. 

Pielęgniarka przeniosła wzrok znad komputera na nas, a jej zachowanie natychmiast się 

zmieniło. Szybko rozejrzała się wokół i wymieniła spojrzenia z inną pracownicą szpitala. 

- Dobrze, niech pani tu podpisze - powiedziała podając mi jakąś kartkę i długopis. 

Spojrzałam na papier i natychmiast stwierdziłam, że musiała nastąpić jakaś pomyłka, 

ponieważ w moje ręce dostał się czek na dużą sumę pieniędzy dla szpitala. Osobą, która 

przekazała owe fundusze, był nieznany mi człowiek: Antoni Leszyński. 

- To chyba nie ta kartka - przekazałam kobiecie świstek. 

- Po prostu znikaj stąd - warknęła kobieta. 

Zdezorientowana spojrzałam na brata, który ewidentnie był tak samo zmieszany jak ja, ale 

wzruszył ramionami i ruszył w stronę wyjścia, więc zrobiłam to samo. 

Kiedy dotarliśmy na zewnątrz uśmiechnęłam się z ulgą, widząc samochód Feliksa 

zaparkowany nieopodal. Zdecydowanie nie miałam ochoty na podróż komunikacją miejską.  

- Zakładam, że mój nie ma się równie dobrze – stwierdziłam, wskazując na pojazd. 

- Przykro mi, ale nie – odpowiedział. - Prawie nic z niego nie zostało. 



   

 

   

 

Ogarnął mnie żal, ponieważ ten samochód i ja dzieliliśmy wiele wspaniałych wspomnień. 

No cóż, gdybym nie zachowała się tak głupio, to nic by się nie stało. Będę musiała żyć z tą 

świadomością.  

Wnętrze samochodu Feliksa od zawsze pachniało skórą i miętą oraz z jakiegoś 

niezwykłego powodu, ciastem drożdżowym. Zaciągnęłam się tym zapachem. Mimo tego 

nieszablonowego połączenia, był bardzo przyjemny i uspokajający.  

- Proponuję nie tracić czasu i pojechać pod ten twój adres - westchnął chłopak. Po czym 

dodał:  

- Zanim się rozmyślę.  

Zaśmiałam się i podałam mu namiary. Jego wyraz twarzy nagle się zmienił. Był chyba 

zaskoczony, a może jednak po prostu niezadowolony. 

- Wiesz, gdzie jechać? - zapytałam 

- Tak, ale... Zresztą sama zobaczysz - odparł. 

Kompletnie nie rozumiałam, o co chodzi, ale po prostu siedziałam w milczeniu, obserwując 

budynki migające za oknem. Kiedy dojechaliśmy rzeczywiście, w końcu sama zobaczyłam, o co 

mu chodziło. A właściwie nie zobaczyłam. 

- Tutaj... – zaczęłam. - Tutaj nic nie ma! - krzyknęłam sfrustrowana. 

- Mówiłem - stwierdził Feliks. 

Przed nami rozpościerał się szeroki, błotnisty i zdecydowanie nieciekawy obszar który, 

jeżeli wierzyć tabliczkom i taśmom, był przeznaczony pod budowę jakiegoś centrum sztuki. 

- Choć, wracamy do domu – powiedział mój brat, kierując się w stronę samochodu. Nie 

ruszyłam się z miejsca. - Daj, spokój - żachnął się. - Naprawdę chcesz sterczeć tutaj całą noc? 

Nie odpowiedziałam. 

- Sara, przecież widzisz, że tutaj nic... - zaczął, ale w tym momencie zmaterializował się 

przed nami budynek. 

Dosłownie zmaterializował. Powoli, zaczynając od najniższej części i idąc coraz wyżej, 

ukazał nam się kilkupiętrowy dom. A przed tym domem stał nie kto inny, jak Liliana we własnej 

osobie. 



   

 

   

 

- Nie stój tak z otwartą buzią, rusz się - rzuciłam do Feliksa i zaczęłam iść w stronę 

dziewczyny, ciągnąc go za sobą. 

- Masz zamiar wytłumaczyć nam, co tu się w ogóle dzieje, zanim ten tutaj straci 

poczytalność? - zapytałam blondynkę. 

- Chętnie – stwierdziła. – Ale, żeby to udowodnić, musicie zobaczyć, co jest w środku - 

dodała, po czym zaczęła prowadzić nas do budynku.  

Mówiąc szczerze, nie spodziewałam się, że wnętrze okaże się tak przyjemne. Tak 

właściwie, to byłam bardziej skłonna uwierzyć w wersję Feliksa, która zakłada, że trafimy w sam 

środek jakiegoś ołtarza w sekcie. Przyjemne, beżowe ściany i meble w ciepłym odcieniu brązu, 

nie przypominały raczej typowego ołtarza. Chyba, że o czymś nie wiedziałam. 

Już chciałam zapytać, czy w końcu wytłumaczy nam co się dzieje, kiedy zobaczyłam jakieś 

osoby. Wielu ludzi w różnym wieku. Wielu ludzi o różnym wyglądzie. Wielu ludzi, którzy potrafili 

zamieniać się w koty i przywoływać obiekty siłą umysłu. W tym momencie dotarło do mnie, czego 

świadkiem jestem. 

- Wciąż stoisz na nogach? - odezwała się Liliana. – Nie spodziewałam się, że wytrzymasz. 

- Dzięki za wiarę we mnie – prychnęłam.  

- Jacyś nowi? Pomóc ci ich oprowadzić? – zapytała dziewczyna o brązowych włosach, 

która znikąd pojawiła się przy moim boku. Nosiła t-shirt i narzuconą na to rozpiętą koszulę                            

w kratkę, a na szyi miała zapięty złoty łańcuszek.  

- Nie do końca, ale chodź z nami - odpowiedziała blondynka. 

- Chwila, wyglądasz na trochę... - dziewczyna poprawiła okulary, najwyraźniej nie potrafiąc 

znaleźć odpowiednich słów.  

- Starszą? - wyręczyła ją koleżanka, posyłając jej porozumiewawcze spojrzenie. 

- Jak źle jest?  

- Powiedzmy, że właśnie wróciłam z końca świata. 

Kompletnie nie rozumiałam, o czym mówią, ale postanowiłam niczego nie kwestionować. 

Przeczucie mówiło mi, że nie skończyłoby się to dobrze.  

Celem naszej drogi, okazał się być pokaźniej wielkości gabinet. 



   

 

   

 

- Dobra, a więc teraz musicie się skupić - powiedziała Liliana. Po czym, widząc stan 

Feliksa, dodała: 

 - Dalia, zawołaj proszę Filipa. 

Brunetka, która najwyraźniej miała tak na imię, wyszła z pomieszczenia, aby po chwili 

wrócić z całkiem wysokim i dość przystojnym szatynem. Oczywiście, mówiąc obiektywnie. 

Chłopak przytrzymał rękę nad głową mojego brata, a ten natychmiast się rozbudził.  

-  W takim razie, skoro wszyscy są już znowu poczytalni, możemy zaczynać - blondynka 

zacisnęła ręce na oparciu krzesła. - W tym momencie znajdujecie się w Akademii dla 

Uzdolnionych im. Antoniego Leszyńskiego – wyrecytowała. - Jak zapewne zauważyliście, słowo 

,,uzdolnieni’’ ma bardzo interesujące znaczenie. Każdy w tym budynku posiada jakąś niezwykłą 

umiejętność. Moją są podróże w czasie i właśnie wróciłam z przyszłego tygodnia, który nie 

zapowiada się ciekawie. Tutaj robi się skomplikowanie, ponieważ z jakiegoś powodu zostałam 

wyrwana z mojej normalnej linii czasowej, w której ty – tu wskazała na mnie – nie żyjesz, a twój 

brat uczęszcza tutaj do szkoły. Nie wiedziałam co się stało, ponieważ taka sytuacja jeszcze nigdy 

nie miała miejsca, więc przeniosłam się do tego momentu, aby odkryć, że zgliszcza, na których 

stałam wtedy, to resztki tego budynku. Sprawdziłam i jedyną różnicą, pomiędzy moją poprzednią 

rzeczywistością, a tą, jesteś właśnie ty – znowu wskazała na mnie. - Także, przykro mi to mówić, 

ale najprawdopodobniej wkrótce spowodujesz koniec świata. 

Wszyscy spoglądali na mnie w ciszy. 

- Zapomniałaś wspomnieć, że jesteś córką dyrektora - wypaliła Dalia. 

- Tak, to rzeczywiście bardzo ważny szczegół - prychnęła Liliana. - Jakieś pytania? 

- Czemu twój ojciec wypłacił szpitalowi bardzo wysoki czek, akurat w dniach, w których 

tam przebywałam? - wiele pytań cisnęło mi się na usta, ale wybrałam to pozornie najbardziej 

racjonalne.  

Pozornie. 

- Ponieważ, twoje śmiertelne rany w dziwny sposób same się zaleczyły w ciągu zaledwie 

dwóch nocy, a jak zapewne wiesz, nie jest to raczej normalna rzecz. Normalnie założyłabym, że 

wypadek był zapalnikiem, który spowodował wybudzenie się twojej mocy i to ona cię uleczyła. 

Jest to jednak niemożliwe, gdyż nie mogą istnieć dwie osoby o tej samej mocy, a tak się składa, 



   

 

   

 

że uzdrowicielem jest Filip. Poza tym żaden uzdrowiciel nie jest w stanie zaleczyć tak poważnych 

obrażeń.   

Odpowiedź blondynki wywołała jeszcze więcej pytań, ale wszystkie musiały ustąpić temu 

najważniejszemu. 

- Macie może coś do jedzenia? – powiedziałam. - Nie zrozumcie mnie źle - dodałam 

natychmiast, widząc spojrzenia reszty. – Po prostu nic jeszcze dzisiaj nie jadłam, a trochę średnio 

się myśli na pusty żołądek.  

Dalia zaśmiała się krótko. 

Nawet nie pamiętam, kiedy dotarliśmy do stołówki i zaczęliśmy konwersację o tych 

,,specjalnych umiejętnościach’’, jakie najwyraźniej wszyscy tutaj mieli. 

- Dobra, to Liliana potrafi podróżować w czasie, Filip leczyć innych, a ty? - brunetka do 

której skierowałam pytanie poprawiła okulary.  

- Ach, nic szczególnego - uśmiechnęła się pod nosem i podniosła mały palec, na którego 

końcu błyskał płomień. - Takie tam, zwykłe sztuczki. 

Tym razem to ja się zaśmiałam. Nie wiem z jakiego powodu, ale następnie znaleźliśmy się 

w innym miejscu. Wyglądało to na bibliotekę. Siedzieliśmy na kanapach, a Feliks opowiadał różne 

historie z jego pracy. Mogło się wydawać, że praca w sklepie nie będzie szczególnie ciekawa, a 

jednak. Liliana również zajmowała miejsce na sofie, ale wszędzie wokół niej i na stoliku przed nią 

znajdowały się książki.  

,,To po nie tutaj przyszliśmy’’ - zdałam sobie sprawę. 

- Znalazłaś, coś? - zapytałam. Wiedziałam, że powinnam wiedzieć czego dokładnie                         

w nich szuka, ale za nic nie potrafiłam sobie przypomnieć. 

Pokręciła przecząco głową, a ja przypomniałam sobie coś jeszcze. 

- Ty wiesz kto wyrwał cię z twojej linii czasowej, prawda?  

- Ja... - spojrzała na mnie i szybko zmieniła wyraz twarzy. Można by powiedzieć, że przez 

chwilę wydawała się zagubiona. – Nie wiem, o czym ty mówisz. 

- Hej, pamiętasz Artura, co nie? - wtrącił nagle mój brat 



   

 

   

 

- Pewnie, że tak - odparłam i rzucając ostatnie, badawcze spojrzenie blondynce, zwróciłam 

się w stronę reszty grupy. 

Wieczorem wiedziałam już wszystko, czego potrzebowałam. Okazało się, że ilość mocy 

jest ograniczona i kiedy posiadacz mocy umiera, ta przechodzi na najbliższego noworodka. 

Dziecko jest obdarzone mocą, ale nie jest w stanie z niej skorzystać, dopóki nie doświadczy 

wystarczająco silnej traumy. Wtedy umiejętność się uaktywnia. Często zajmuje to wiele lat.  

Inną, nową informacją było to, że ojciec Liliany, najwyraźniej miał całkiem sporo koneksji 

wśród wszelkiego rodzaju ludzi u władzy. W taki właśnie sposób udawało się utrzymywać szkołę 

we względnej tajemnicy, a większość osób z mocami, udawało się znajdować, zanim ktoś mógł 

odkryć ich sekret. Jeżeli jakaś dziwna sytuacja miała miejsce, zawsze można było załatwić to 

pieniędzmi. Tak jak w moim przypadku. Nie udało nam się jednak dowiedzieć, to jest mnie                          

i Feliksowi, jaką moc posiadał w tej innej linii czasowej.  

- To co, idziemy? - głos mojego brata wyrwał mnie z zamyślenia. 

- Nie mogę doczekać się powrotu do domu - stwierdziłam z uśmiechem. 

- Sara, my przecież nie wracamy do domu - chłopak był skonsternowany. – Liliana 

zaproponowała nam, żebyśmy spędzili następne kilka dni tutaj, pamiętasz? Widząc moją równie 

zdziwioną minę dodał: 

 - Przecież byłaś przy tym, kiedy to mówiła. 

- Musiało mi to umknąć - mruknęłam. 

- Ale ty jej wtedy odpowiedziałaś - spojrzał na mnie z troską na twarzy. – Naprawdę tego 

nie pamiętasz? 

- To był dziwny dzień – westchnęłam. - Wiesz, wszystko działo się tak szybko, po prostu 

moja pamięć chyba za tym nie nadąża. 

Feliks kiwnął głową. Oboje wiedzieliśmy, że to kłamstwo, ale on udawał, że w nie wierzy. 

Tak samo, jak ja udawałam, iż nie widzę, jak wielkie piętno odcisnął na nim mój wypadek. 

Udawałam, że nie widzę, jak maskuje wszystkie złe emocje żartami i sarkastycznymi uwagami.  

Kiedy dotarliśmy na piętro, przekazał mi klucz do pokoju, przeznaczonego dla mnie                     

i zaproponował, żebyśmy spotkali się za pół godziny na kolacji. Zgodziłam się. Pomieszczenie, w 



   

 

   

 

którym miałam przebywać, okazało się całkiem przyjemne. Po za biurkami, łóżkami i szafą, miało 

nawet kanapę i sporo poduszek, rozłożonych na kolorowym dywanie.  

,,Nawet przytulnie jak na pokój, który mam dzielić z czterema innymi osobami’’ - 

pomyślałam. 

Rozejrzałam się i zauważyłam, że na jednym łóżku leży moje pudło z rzeczami ze szpitala, 

a przy nim karteczka. Napis na karteczce głosił: ,,Wedle życzenia, przytaszczyłem’’. Podpisana 

była przez Filipa. Nie pamiętałam, żebym prosiła go o przyniesienie tego. 

Właśnie zaczęłam układać swoje rzeczy, kiedy do pomieszczenia wpadły moje 

współlokatorki. Kiedy tylko mnie zobaczyły, natychmiast zaczęły się przedstawiać. Dziewczyna                               

o rudych lokach przedstawiła się jako Rozalia, wysoka szatynka nazywała się Sandra, mysie 

włosy i bladoniebieskie oczy należały do Klary, a ostatnia dziewczyna... 

- Dalia? - zdziwiłam się, widząc znajomą twarz. 

- Miałyśmy wolne miejsce, a Lil chce, żebym cię trochę przypilnowała - wzruszyła 

ramionami, po czym dodała: 

 - Idziesz z nami na kolację, co nie? W sensie z Feliksem, Filipem i mną. 

- Wychodzi na to, że tak. 

- To lepiej się zbierajmy - powiedziała i to właśnie zrobiłyśmy. 

Po kolacji wraz z moim bratem trafiliśmy do dziwnego, zakurzonego pomieszczenia. 

Wyglądało jak archiwum.  

- Mówili o czerwonej czy czarnej szafce? - Feliks przeszukiwał pomieszczenie                              

w poszukiwaniu czegoś. 

- O... - zawahałam się. Nie pamiętałam nic z rozmowy przy kolacji, do której zapewne 

odnosił się teraz, ale nie chciałam go niepokoić. Przecież wiedział już o poprzedniej dziurze                     

w pamięci. Więc skłamałam: 

 - Czerwonej. 

- Dobra, to ta - rzucił jakąś teczkę na stół, który stał na środku pomieszczenia i przysunął 

bliżej krzesło, na którym wcześniej stał. 

 - Rok naszych urodzin. 



   

 

   

 

Zrozumiałam, po co tutaj przyszliśmy. Chciał sprawdzić, jaką ma moc.  

- Rozumiesz, że może masz umiejętność, ale nie jesteś z niej w stanie skorzystać, 

prawda?  

- Tak, ale wciąż chcę wiedzieć - spojrzał na mnie i prychnął, widząc mój wyraz twarzy. - 

Gdyby chodziło o ciebie, zrobiłabyś to samo. Poza tym... - przerzucił szybko parę kartek. - ...Nie 

uważasz, że kontrolowanie emocji jest wspaniałe? 

Przeniosłam spojrzenie na plik kartek, który podniósł triumfalnie w górę. W dzień naszych 

urodzin zmarł właściciel mocy, którego nazwano Empatią. Rzeczywiście niezwykłe, ale... 

- Czemu na drugiej kartce, jest taka sama data? - zapytałam. 

- Co? A to pewnie... - zaczął przesuwać kartki i momentalnie zbladł. - To... To nic. Zwykła 

pomyłka - zaśmiał się niezręcznie. 

- To o mnie, prawda? - wbiłam spojrzenie w plik papieru. – Musisz mi powiedzieć, jeżeli to 

o mnie. 

Zawahał się tylko chwilę. 

Na stronie zostało zapisane, że niejaka Aleksandra Strzałkowska, zginęła w tym samym 

dniu, w którym zginął posiadacz mocy Empatii, w tym samym dniu, w którym urodziliśmy się ja                

i Feliks. Oznaczało to, że oboje mieliśmy specjalności. Nie rozumiałam jedynie, dlaczego tak 

bardzo się przestraszył, przecież nie wiadomo, które ma jaką moc. A potem spojrzałam na opis 

mocy Aleksandry. Jej umiejętność nazwano: Pasożyt, a powodowała ona opętanie przez 

demoniczną istotę. Demon opętuje właściciela, kiedy tylko zechce, a ten nie potrafi się temu 

oprzeć. Nie zauważa nawet momentu utraty świadomości. U posiadacza można zaobserwować 

dziury w pamięci... 

Spojrzałam z przerażeniem na brata.  

Jedna chwila wystarczyła, abyśmy znaleźli się w połowie drogi do gabinetu, w którym 

znaleźliśmy Lilianę, Dalię i Feliksa. 

- To dlatego chciał cię znaleźć… - reakcja blondynki, zaskoczyła mnie. 

- Kto? Liliana, kto chciał mnie znaleźć? 

Panikowałam. Ledwo potrafiłam oddychać, a pokój zaczynał wirować. 



   

 

   

 

- Mój brat. 

Kiedy to powiedziała, Dalia i Feliks spojrzeli na nią dziwnie. 

- Przecież on nie żyje - brunetka była skonsternowana. 

- Żyje, od zawsze żył, w każdej linii czasowej. On... Po prostu... - Liliana zaczęła płakać              

i osunęła się w ramiona przyjaciółki, która ją objęła. - Wyrzucił go. 

- Kto? - Feliks rozumiał równie tyle, co ja. 

Filip wyprowadził nas na korytarz.  

- Liliana miała... znaczy ma brata. Bliźniaka - zaczął opowiadać szatyn. - Od zawsze 

sprawiał wiele problemów ich ojcu, a ten miał naprawdę wysokie wymagania, dotyczące tego, co 

jego dzieci powinny. Seweryn nie sprostał im, a Liliana robiła wszystko, żeby nadrobić za nich 

obu. To ją wykańczało, ale dawała radę. Przestała dawać radę w dniu, kiedy odkryła swoją moc. 

Zawsze mówili nam, że wtedy zmarł jej brat i to odblokowało umiejętność, tylko że... - zmarszczył 

brwi i przetarł twarz, najwyraźniej starając sobie to wszystko ułożyć. - …Tylko, że skoro nie umarł, 

tylko został wyrzucony przez ich ojca, coś innego musiało wywołać jej moc.  

- Dlaczego ten Seweryn chce mnie znaleźć? - zadałam jedyne pytanie, na które 

desperacko chciałam poznać odpowiedź. 

- Nie mam pojęcia. Ale Liliana wie. Ona i jej ojciec jako jedyni znają tajemnicę Seweryna. 

– Filip znowu potarł czoło. - Słuchajcie, nawet ja nie do końca wszystko rozumiem, a Dalii pewnie 

uda się ją uspokoić dopiero rano, więc po prostu idźcie spać. 

Żadne z nas nie zaprotestowało 

Kiedy dotarłam do mojego pokoju, nie było tam nikogo. Na biurku znalazłam tylko 

karteczkę, mówiącą o tym, że moje współlokatorki poszły do jakichś znajomych w innym pokoju                           

i że mogę też przyjść. Oczywiście, po wszystkich nowinach dzisiejszego dnia, nie miałam już na 

nic siły, więc po prostu rzuciłam się na łóżko.  

Leżąc, próbowałam sobie to wszystko poukładać, ale graniczyło to z niemożliwością.  

Nagle znalazłam się w zupełnie innym miejscu. Siedziałam z rękami i nogami 

przywiązanymi do krzesła. Otoczenie przypominało starą, zniszczoną piwnicę                                          

i najprawdopodobniej tym było. Pomieszczenie nie było szczególnie duże, a ja nie potrafiłam 



   

 

   

 

zlokalizować wyjścia. Poza mną w pomieszczeniu stały jedynie dwie puste, drewniane półki, pudło 

pełne specyfików do sprzątania, krzesło, na którym siedziałam i... 

- Kim jesteś? - zapytałam chłopaka o włosach równie czarnych, co jego skórzana kurtka, 

stojącego przede mną. 

- Miło cię w końcu poznać, Saro - uśmiechnął się kąśliwie. - Jestem Seweryn.  

Nic nie odpowiedziałam. Z całych sił skupiałam się na tym, aby nie wpaść w panikę. 

- Skoro jesteś taka wyjątkowa, że zwykła uprzejmość to dla ciebie za dużo, przejdziemy 

od razu do konkretów - powiedział ewidentnie zirytowany moim milczeniem. – A więc, twój Pasożyt 

przyprowadził cię tutaj jakiś czas temu i odbyliśmy bardzo interesującą rozmowę. 

Spojrzałam na niego zdezorientowana. 

- Tak, dokładnie - zaśmiał się. - Chciał nawet przekazać ci pewną wiadomość. Niestety nie 

jesteście w stanie bezpośrednio się ze sobą komunikować - zrobił fałszywie smutny wyraz twarzy. 

– Na szczęście byłem na tyle miły, że pomogłem - podsunął mi komórkę pod nos                       i 

włączył nagranie. 

Film ukazywał mnie, siedzącą w dokładnie tym samym miejscu, tylko że uśmiechałam się 

szyderczo.  

- Słyszałaś kiedyś historię poprzedniego posiadacza, Saro? - odezwałam się ja z nagrania. 

Nie, to nie byłam ja, to był mój Pasożyt. - Zakładam, że nie. Opowiem ci zatem. Aleksandra miała 

duszę artystki, była całkowicie oddana sztuce. Dopóki nie poznała Henryka. Choć wtedy jeszcze 

o tym nie wiedzieli, oboje byli obdarzeni mocami. Ich miłość była naprawdę cudowna. Wiem to, 

bo wszystko oglądałam. Zdradzę ci sekret Saro, ja jestem zupełnie inną umiejętnością niż cała 

reszta, a to dlatego że ja jestem od zawsze z tobą. Co prawda, dopiero traumatyczne przeżycia 

dają mi możliwość swobodnego używania ciała posiadacza, ale widzę wszystko od samego 

początku - uśmiech demona na mojej twarzy przerażał mnie bardziej niż cokolwiek innego. – 

Wracając do opowieści, miłość kwitła, bla, bla, bla, niestety okazało się, że Henry ma żonę. 

Oczywiście, nie kochał jej, jak często wspominał swojej kochance. Aleksandra nie miała z tym 

żadnego problemu, więc żyli dalej spokojnie, dopóki żona się o niej nie dowiedziała. Wpadła w 

furię i postanowiła zakończyć życie niewiernego męża i jego kochanki. Na jej nieszczęście udało 

im się przeżyć, chociaż ledwo. Uważam cię za osobę inteligentną, więc zakładam, iż rozumiesz, 

że wtedy wyzwoliły się ich moce. Uciekli i zamieszkali razem                      w innym mieście. Może 

ich życie potoczyłoby się względnie szczęśliwie, ale ja mam plan do zrealizowania. Kiedy nasi 



   

 

   

 

cudowni bohaterowie zorientowali się, że istnieję i zrozumieli, co mam zamiar zrobić, postanowili 

mnie powstrzymać. Głupi Henryk sądził, że wystarczy pobawić się mocą Empatii i jego ukochana 

zostanie uwolniona. Niestety, umiejętności pozostają z wami, aż do śmierci. Empatia nie pomogła, 

kiedy miłość jego życia zepchnęła go z klifu. Jedyne czego nie przewidziałam, to to, że pociągnie 

ją za sobą w dół. Niesamowicie tragiczne nieprawdaż? Jest jeszcze jeden drobny fakt, o którym 

nikt nie wiedział przez bardzo długi czas. Żona Henryka była w ciąży. Jak się wspaniale złożyło, 

kiedy kochankowie konali, w szpitalu oddalonym o zaledwie parę kilometrów, ona rodziła. 

Bliźnięta, tak konkretnie. Niespodziewany zwrot akcji, co? Jest jeszcze jedna sprawa, od tej pory 

pozwolę ci zachowywać świadomość, podczas kiedy będę cię opętywać. Oczywiście, nie 

będziesz w stanie nic zrobić, aby to przerwać. Chcę, żebyś widziała jak wszyscy ludzie, których 

kochasz cierpią - histeryczny śmiech demona kończył nagranie. 

- Wiem już, czego chce Pasożyt, ale ty... Co ty z tego będziesz miał? - zwróciłam się do 

Seweryna. 

- Dokładnie to samo, co wszyscy inni - spojrzał na mnie z uśmiechem. - Koniec świata. 

Zupełnie nie rozumiałam, nie miałam jednak zamiaru zadawać innych pytań. Ten chłopak 

zupełnie zwariował i żadne jego odpowiedzi nie zabrzmiałyby normalnie. 

- Skoro wiesz już, wszystko co miałaś wiedzieć, możemy już ruszać - powiedział i zaczął 

mnie rozwiązywać. 

Chciałam go uderzyć i uciec, ale nie byłam w stanie się ruszyć.  

- Mówiłeś wcześniej, że jesteś gotowy to zrobić, ale wciąż nie mam pewności, czy 

ostatecznie się nie zawahasz – z mojego gardła wydobyły się słowa, których nie byłam w stanie 

powstrzymać, ani zmienić. Byłam kompletnie bezradna. 

Wyszliśmy przez drzwi znajdujące się za krzesłem, do którego byłam uprzednio 

przywiązana. To wyjaśniało, dlaczego nie widziałam ich wcześniej. Za nimi zastałam długi 

korytarz, który prowadził do kolejnych drzwi, te z kolei do kolejnego korytarza... 

W końcu dotarliśmy do ostatnich drzwi, które zaprowadziły nas na zewnątrz. Zauważyłam, 

że znajdujemy się w okolicy, którą mijaliśmy z Feliksem, kiedy jechaliśmy do szkoły. Podążyliśmy 

do auta, zaparkowanego przed wejściem. Moje ciało rozsiadło się wygodnie, ale mój umysł nie 

czuł się ani trochę komfortowo. Desperacko rozmyślałam nad tym, jak wyrwać się z tej pułapki. 

Chciałam mieć nadzieję na to, że ktoś ze szkoły przyjdzie mnie uratować, ale nie mieli, jak mnie 

znaleźć.  



   

 

   

 

Nagle auto podskoczyło na wybojach, a w kieszeni cienkiej kurtki, którą miałam na sobie 

coś się przesunęło. Zrozumiałam, że był to mój telefon. Jednak był sposób, aby mnie znaleźć. 

Musiałam jedynie liczyć na to, że zdążą na czas. 

Miałam wrażenie, że podróż trwała zbyt krótko. Minęło zaledwie kilkanaście minut, a auto 

zatrzymało się. Nie rozumiałam jedynie, dlaczego zatrzymało się pośrodku pustkowia. Dziwnie 

znajomego pustkowia... 

Zrozumiałam, gdzie byliśmy i momentalnie przeszły mnie ciarki. 

Wolałabym już zostać w tym samochodzie. Nie chciałam znowu się tam znaleźć. Nie 

chciałam znowu tego oglądać.  

Nie chciałam. 

Nie chciałam. 

Nie chciałam. 

Ale moje ciało już nie należało do mnie. 

Zbliżałam się do miejsca, w którym otarłam się o śmierć zaledwie parę tygodni temu. Przed 

wypadkiem klify budziły we mnie wewnętrzny spokój. Teraz jedyne, co czułam, to strach.  

- Uwielbiam to miejsce – słowa, mimo że wyszły z moich ust zdecydowanie nie były moje. 

Moje ciało obróciło się przeciwko umysłowi. - Zapach śmierci stale wisi tutaj w powietrzu. Och, 

Saro, przeznaczone ci było tutaj umrzeć, ale nie umarłaś i jestem ci za to dozgonnie wdzięczna. 

Gdyby nie to, nie wiem, czy udałoby mi się zrealizować mój plan. Przynajmniej nie     w ciągu 

najbliższych kilkudziesięciu lat. Rzadko udaje się znaleźć duszę tak skłonną do poświęcenia dla 

większej sprawy, jak twoja, Sewerynie.   

- Miło w końcu poczuć się wyróżnionym - odpowiedział chłopak, wyciągając coś                           

z kieszeni kurtki. To był nóż. 

- Rozumiesz już, co się stanie, Saro? Oczywiście, że tak, jesteś przecież inteligentna. 

Nawet nie wiesz, jak długo na to czekałam. Przez wiele lat próbowałam, ale nigdy mi się w pełni 

nie udawało, nie wiedziałam, dlaczego. Teraz już wiem, że wystarczy doprowadzić mojego 

gospodarza na skraj śmierci i dodać do tego dobrowolną ofiarę innej osoby. Bum! Przepis na 

koniec świata. 



   

 

   

 

Zaczęła znowu histerycznie się śmiać, ale przerwała, kiedy coś świsnęło i z ręki Seweryna 

wypadł nóż. Mój wzrok przeniósł się w stronę, z której przyleciał owy świst. Chciałam westchnąć 

z ulgi, ale oczywiście nie byłam w stanie. Nieopodal stali: Liliana, Dalia, Filip, Feliks i... Czy to była 

Klara?  

- Dzięki za szczegółowy opis twojego planu – Dalia podrzucała w ręce kamień. - Było nam 

to niezbędne do powstrzymania go.  

- Naprawdę? - moja twarz wygięła się w szyderczym uśmiechu. - A niby, co takiego macie 

zamiar zrobić, co? Chyba nie chcecie zabić swojej drogiej przyjaciółki, prawda? Przecież byłoby 

to okrutne.  

Zaczęli się zbliżać. Nagle w mojej głowie rozbrzmiał głos Klary. 

,,Saro, słyszysz mnie?’’ - zapytała. 

,,Tak’’ - pomyślałam mając nadzieję, że to wystarczy. 

,,Kamień z serca, nie byliśmy pewni czy to wypali. Mamy plan. Nie możemy pozwolić na 

śmierć Seweryna, Pasożyt nie może dostać tego, czego potrzebuje do uwolnienia się’’. 

,,No dobra, ale co potem? Przecież wciąż będę opętana, a demon będzie mógł po prostu 

przejąć moje ciało i znaleźć jakąś inną dobrowolną ofiarę’’. 

,,Liliana się tym zajęła. Niedługo przyjadą ludzie wezwani przez jej ojca. Jeden z nich ma 

umiejętność kasowania mocy. Po prostu daj nam działać’’. 

,,Dobrze, rozumiem.’’ 

Nawet nie zdałam sobie sprawy, że wokół mnie zaczęła się szarpanina. Moje ciało nic nie 

robiło. Nie było z resztą takiej potrzeby, ponieważ nikt mnie nie atakował. Miałam tylko dziwne 

wrażenie, że demon na coś czeka. Nie przygląda się po prostu tej scenie, analizuje ją                 i 

wyczekuje momentu, aby zaatakować. Chciałam to powstrzymać, ale nie byłam w stanie. 

Nagle, zerwałam się z miejsca i rzuciłam w stronę noża. Feliks próbował mnie uprzedzić, 

ale nie zdążył i po chwili stałam obok Seweryna, trzymając przed nim nóż. 

- Jestem osobą uprzejmą, więc pozwolę wam się pożegnać - głos wydobywający się                  

z mojego gardła brzmiał, jakbym była zadowolona. Nienawidziłam tej sprzeczności. 

- Seweryn, nie pozwól jej - głos Liliany załamywał się, a w jej oczach lśniły łzy. - Nie mogę 

znowu cię stracić. 



   

 

   

 

- Córeczka tatusia boi się być skrzywdzona? - zakpił chłopak. 

- Ojciec nigdy nie... 

- Ojciec… - przerwał jej – jest powodem, dla którego sądzę, że ludzkość zasługuje na 

wyginięcie! Nie jesteś nawet w stanie pojąć, jak bardzo zniszczył mi życie. 

- Mnie też skrzywdził. 

- On mnie zabił! - wykrzyczał szatyn. - Był gotów poświęcić moje życie, aby mieć idealną 

córkę! 

- Myślisz, że tego chciałam?! - łzy spływały po jej twarzy. - Naprawdę uważasz, że było mi 

łatwo spełniać wszystkie jego oczekiwania? Wszystko musiało wychodzić perfekcyjnie. Kiedy cię 

już nie było... 

- Stałaś tam i po prostu patrzyłaś, jak mnie wyrzuca! 

- A co niby miałam zrobić, co? - z każdym słowem podchodziła coraz bliżej. - Wtedy nie 

byłam w stanie mu się przeciwstawić, ale teraz jest inaczej. Teraz już oboje widzimy, że nas 

skłócił. Proszę... Możemy znowu razem żyć. Nie zostawiaj mnie. 

Seweryn wahał się i było to widać. 

- Za długo to już trwa - zniecierpliwił się Pasożyt i moja ręka rzuciła chłopakowi nóż - Zrób 

to. 

- Ja... - wyraz jego twarzy był dziwny. Nóż trzymał niepewnie, nie zwrócił go nawet                                     

w swoją stronę. - Nie zrobię tego. 

- Ty bezużyteczny śmieciu! - wrzasnął demon moim głosem. - Skoro i tak się do niczego 

nie nadajesz, to równie dobrze możesz umrzeć. 

Wyszarpnęłam nóż z jego ręki i miałam właśnie wbić go w jego gardło, ale pomiędzy nas 

wpadła Liliana. Przekierowała ostrze w moją stronę i pchnęła mnie na ziemię. Przeszył mnie 

oślepiający ból. Moje spojrzenie powędrowało do rany na mojej klatce piersiowej. 

- Nie! - z mojego gardła wyrywał się nie mój krzyk. – Tym razem to miało się udać! 

- Ja nie... Ja... Sara... Nie chciałam... Naprawdę... Ja... Ty - pod Lilianą ugięły się kolana. 

- Filip! - mój brat natychmiast znalazł się przy mnie. - Pomóż jej! 



   

 

   

 

Szatyn zaczął się nade mną szamotać i desperacko próbować coś zrobić, ale po chwili 

pokręcił głową i powiedział: 

- Nie potrafię... Ja... - jego głos się załamał. 

Świat zaczął wirować, słyszałam coraz głośniejszy szum. Odkryłam, że w końcu mogę się 

odezwać. 

- Feliks? 

Spojrzał na mnie załzawionymi oczami. 

- To chyba koniec – sama ledwie słyszałam swój głos. 

- Nie, nie, nie! Coś wymyślimy. Nie możesz odejść! 

  - Kocham cię, wiesz? Jak nikogo innego na świecie - szepnęłam i zamknęłam oczy. 

Może jednak było mi przeznaczone umrzeć na tym samym klifie, na którym zginął mój 

ojciec. Rzeczywiście nie powinnam była tego przeżyć za pierwszym razem. 

 

 

 

 

 

 

 

 


