
Ciemna strona 

- Gabriel uspokój się do cholery, co ty sobie wyobrażasz, że tak po prostu wsiądziesz do 

samochodu i pojedziesz do jej domu! - krzyknął biegnący tuż za mną Javier. Kręcone włosy 

całkowicie zasłoniły mu twarz. Wszystko przez ten lodowaty wiatr, który, zważywszy na 

panujący upał, powinien być kojący. Niestety nie był. 

- A co? Może mam pozwolić, żeby ten mały aniołek od siedmiu boleści robił sobie, co chciał i 

bez żadnych konsekwencji urządzał jakieś pieprzone niszczycielskie najazdy na mój dom? - 

wykrzyczałem w odpowiedzi, ignorując jego narastającą złość. 

- Dobrze wiesz, że to niczego nie rozwiąże - mówił coraz bardziej zrezygnowany. Chyba w 

końcu zrozumiał, że ze mną nie wygra. 

- Zamilcz! Dobrze wiem, co się może stać, ale ponieważ niedawno ojciec wykorkował, teraz 

ja tutaj rządzę, a ty masz mnie słuchać i dobrze ci radzę nie wchodź mi w drogę - ostrzegłem 

go lojalnie, uśmiechając się przy tym znacząco. 

- Dobra, rób co chcesz, ale… - zaczął powoli, jąkając się. 

- Ale co? - postanowiłem, że mu pomogę, bo miał ostatnio jakieś problemy z wysławianiem 

się. 

- Nie zapominaj, że to księżniczka – powiedział, oddalając się. 

- A ty nie zapominaj, że ja jestem królem - odparłem, po czym w mgnieniu oka wsiadłem do 

swojego auta i odjechałem z piskiem opon.  

Czy on mnie uważa za głupca? Jestem w pełni świadom, co może wyniknąć z tego konfliktu, 

ale nie pozwolę sobie, żeby ta mała Vivenne robiła sobie z nami, co chciała. Jak to będzie 

wyglądało w oczach innych, w oczach moich poddanych? - pomyślałem rozwścieczony. 

Po jakichś piętnastu minutach jazdy przez aż za zielony las trafiłem na drogę prowadzącą 

przez podziemny tunel do domu tej wrednej małolaty. Na miejscu wysiadłem z auta i 

pewnym krokiem ruszyłem w kierunku dużych drewnianych drzwi frontowych ogromnego 

białego domu.  

- Hej, co ty tu robisz!? - usłyszałem za sobą głos Viv. Stała za mną zbulwersowana, jej duże 

bursztynowe oczy mierzyły mnie z góry do dołu. 

- Przyszedłem ci uświadomić, iż jeszcze raz taki numer jak dzisiaj, a rozpęta się wojna, która 

przyniesie dużo strat. No, przynajmniej dla ciebie aniołku, zrozumiano? - wypowiedziałem te 

słowa bez chwili wahania, powoli zbliżając się do tej wywłoki ze zbyt dużym mniemaniem o 

sobie. 

- Ani ty, ani nikt inny nie będzie mi mówić, co mam robić! - wykrzyknęła, a w jej dłoniach 

uformowały się małe kule ognia, które wymierzyła prosto we mnie. Jak ona w ogóle śmiała 

podejmować takie działanie względem mojej osoby?! 

- Jako że jesteś zwykłem ścierwem, czyli hybrydą trudno się dziwić, że próbowałaś użyć na 

mnie swoich mocy, niestety nie przewidziałaś jednego. Odkąd mój ojciec zmarł, a ja 



przejąłem władzę, mam takie same moce jak ty, plus kilka małych bonusów. Co jest 

jednoznaczne z tym, iż z łatwością złapię każdą kolejną kulkę tak samo jak tą – rzucam, 

uśmiechając się przy tym triumfalnie. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu ta wariatka po raz 

kolejny postanowiła mnie znieważyć i tak po prostu się na mnie rzuciła, dzięki czemu miałem 

okazję bliżej przyjrzeć się nierówno przystrzyżonemu trawnikowi. 

- I co teraz zrobisz królu?- spytała, uśmiechając się wrednie. 

- To - szepnąłem i chwilę później to ona była pode mną, więc mogłem się jej spokojnie 

przyglądać z wyższością. Jej falowane brązowe włosy okalały jej twarz, doskonale 

komponowały się z jej ciemną karnacją. 

- I jak tam aniołku? Wszystko w porządku? - spytałem, nachylając się nad nią. 

- Nienawidzę cię, nienawidzę tej całej waszej chorej rasy krwiopijców i z wielką 

przyjemnością jeszcze raz zdewastuje twój uroczy i przytulny domeczek, ty dupku! - 

wykrzyknęła, szarpiąc się jak nienormalna, aż dziw bierze, że myślała, iż uda jej się 

cokolwiek tym uzyskać. 

- Wiesz aniołku, że na mnie to nie działa i, i tak cię nie puszczę, prawda? Więc radzę ci, 

uspokój się! - syknąłem jej do ucha. 

- Zejdziesz w końcu ze mnie?! - krzyknęła. Chętnie bym się jeszcze z nią podroczył, ale 

miałem ważniejsze rzeczy do roboty, więc uwolniłem ją i poszedłem w stronę swojego 

czarnego porsche. Swoją drogą, dość dziwne spotkanie, w sumie nie musiałem się 

fatygować aż tu. Z drugiej strony lubię ją dręczyć, więc ten wypad to była czysta 

przyjemność. Na razie moim jedynym problemem, chociaż problem to i tak za dużo 

powiedziane, był ten idiota Javier, który we wszystko się wtrąca. Co on sobie w ogóle 

wyobraża, że kim on jest? Na sto procent, kiedy wrócę, zastanę go przy garażach z 

żądaniem, aby wszystko mu opowiedzieć. Niedoczekanie! Nie mam obowiązku spowiadania 

się z wszystkiego, co robię. Jak tak dalej pójdzie, prędzej dojdzie do grobu niż na studia. 

Jeśliby tylko chciał, skończyłby je już dziesięć razy. Ja osobiście preferuję naukę w domu, 

nie lubię ludzi i nie wyobrażam sobie dzielenia się z nimi jakąkolwiek wiedzą. 

Tak jak myślałem, kiedy dojechałem do domu, Javier stał oparty o drzwi garażu. Nie wiem, 

co robił, kiedy mnie nie było, ale mógłby się uczesać i ogarnąć chociaż swoje pomięte 

odzienie. Parkuję samochód przed willą i kieruję się do wejścia. Przez piękną pogodę 

pojawia się coraz więcej ptaków, jest to niezwykle irytujące, zważywszy na fakt, iż lubią 

ćwierkać pod moimi oknami. Javier próbuje mnie zatrzymać, ale ignoruję go i wchodzę do 

środka. Przez otwarte drzwi wpadają promienie słońca i całe wnętrze jest oświetlone. Przy 

wejściu stoi Leonard, mój kamerdyner. 

- Potrzebujesz czegoś, mój panie? - pyta, kłaniając mi się nisko. 

- Dopilnuj, żeby Javier tu nie wchodził - rzucam i idę w kierunku schodów znajdujących się 

po lewej stronie od drzwi wejściowych. Wchodzę powoli i kieruję się prosto do mojego pokoju 



na końcu długiego korytarza. Zamykam wszystkie okna w pomieszczeniu, żeby odgłosy 

ćwierkania mi nie przeszkadzały, zdejmuję koszulę, po czym rzucam ją w kąt pokoju i 

chwytam tomik poezji. Kładę się na czarnej sofie, popijając whisky, zatracam się w lekturze. 

Vivenne 

Nie mogę uwierzyć, że ten prostak tak po prostu tu przyjechał, przecież to jest jakiś absurd! 

Pomyślałam, idąc przez rozległy biały korytarz do swojego pokoju. Jestem wściekła na 

siebie. Koniec końców ten palant miał rację, nie powinnam dewastować mu domu. I nie 

ważne, że pewnie już nie ma po tym żadnego śladu. Gdy wchodzę do swojego pokoju, ledwo 

powstrzymuję się od wybuchu gniewu, który bez wątpienia byłby słuszny w obecnej sytuacji.  

- Kochanie, o co ci chodzi? - pyta zszokowany Dominic w samych jeansach oparty o framugę 

mojego łóżka. 

- Ubieraj się i wynocha – mówię, wskazując na uchylone drzwi. 

- Ale dlaczego? Przecież mi obiecałaś - pyta niewzruszony, powołując się na moje słowa, 

których nie pamiętam. I nic sobie nie robi z mojej prośby.  

- Ty jesteś taki głupi, czy tylko udajesz? - pytam, coraz bardziej tracąc cierpliwość. 

- Co proszę? - zszokowany podchodzi do mnie i łapie mnie za podbródek. 

- To, co słyszałeś. Wyjdź stąd - odpowiadam i odtrącam jego rękę. 

- Nie, dopóki nie dostanę tego, co zostało mi obiecane - mówi z wyrzutem. 

- Idź do pań lekkich obyczajów, z nami i tak koniec! - wykrzykuję i odchodzę w głąb pokoju. 

- Co? - pyta wielce oburzony. 

- To, a teraz bądź tak łaskaw i opuść to pomieszczenie przez drzwi, jeżeli nie chcesz przez 

okno - mówię, znów wskazując mu drzwi. 

- Dobra, uspokój się. Tak na marginesie, to wcale cię nie potrzebuję, równie dobrze mogę 

mieć każdą – rzuca, wychodząc. 

 

Co prawda jest dopiero osiemnasta, ale jestem tak zmęczona, iż jedyne, na co mam ochotę, 

to położyć się w puszystej pościeli w cieplutkim łóżeczku. Biorę więc szybki prysznic i jak 

najszybciej kładę się do łóżka. 

 

Otwieram powoli oczy i wiem, że coś jest nie tak. Przerażona zauważam jego odbicie w 

lustrze. Nie mam pojęcia, co mam robić w tej sytuacji… 

- Nudziło mi się, więc postanowiłem złożyć ci wizytę - szepcze, a po chwili już go nie ma. 

Budzę się cała spocona i rozdygotana, na szczęście to był tylko głupi sen. Powinnam 

przestać się tak wszystkim przejmować, tak samo jak powinnam odstawić leki na 

uspokojenie, bo potem coś dziwnego dzieje się z moją głową. Spoglądam na zegarek 

znajdujący się na białej półce obok łóżka. Wskazuje szóstą rano. Wstaję, więc i biorę 



prysznic, po czym ubieram jeansy, conversy oraz białą koszulkę, chwilę później rozczesuję 

włosy. 

Ponieważ jest jeszcze wcześnie, postanawiam poczytać książkę. Po niecałej godzinie 

przerywa mi ojciec, który karze zejść na dół. Tak więc robię. 

- Co się stało ojcze?- pytam, po czym staję jak wryta, w drzwiach bowiem znajduje się nie 

kto inny jak Gabriel. Czyli to jeszcze nie koniec, myślę nerwowo, zaciskając pięści.  

Gabriel 

Wyraz jej twarzy daje mi taką satysfakcję jak nigdy w życiu. Nie ukrywam, iż patrzenie na 

rozdziawioną buzię Vivenne sprawia mi ogromną przyjemność. Jest pewnie święcie 

przekonana, iż przyszedłem tu porozmawiać z jej ojcem na temat tego małego incydentu 

wczoraj, nawet nie ma pojęcia, jak bardzo się myli. 

- Dzień dobry – mówię, z udawaną uprzejmością wpatrując się w Viv. 

- Dzień dobry – duka w odpowiedzi i jak najszybciej odwraca wzrok, udając, że wpatruje się 

w obraz wiszący na ścianie niedaleko wejścia. 

- Mój ojciec napisał list, który chciał, abym przekazał wam po jego śmierci. Tak, więc stoję tu 

dziś przed wami i mam zamiar to uczynić. 

- Rozumiem, Gabrielu - mówi niski, lekko przy kości staruszek, wyciągając rękę po list. 

Stoimy tak przez chwilę, patrząc na siebie, aż w końcu daję mu kopertę. Ojciec Vivenne 

przypatruje mi się, po czym oddaje jej pakunek. Ta od razu idzie w głąb domu, aby go gdzieś 

ukryć. Nie widzę w tym żadnego sensu, ale może hybrydy lubią ukrywać różne wartościowe 

rzeczy, a list napisany własnoręcznie przez mojego ojca z pewnością do takich się zalicza.  

- Dziękuję Gabrielu za dotrzymanie słowa ojcu i dostarczenie przesyłki. Jak mniemam, jest to 

ostatnia wola zmarłego. Wydaje mi się, że powinieneś już pójść - mówi staruszek i wskazuje 

mi wyjście. 

- Nie ma za co - rzucam i wychodzę. 

Gdy jestem przy swoim porsche, słyszę dźwięk tłuczonego szkła. Jestem niezwykle ciekaw, 

co takiego tym razem zepsuł aniołeczek, bo bez wątpienia to jej sprawka. Postanawiam, 

więc to sprawdzić. Idę w kierunku, z którego dochodzą te odgłosy, potykając się przy okazji o 

jakąś gałąź. Co to za śmiecie, nawet na ogrodnika ich nie stać, myślę, łapiąc równowagę. Na 

miejscu moim oczom ukazują się kawałki, jak nietrudno było się domyślić, okna pokoju tej 

ciamajdy. Mam zamiar odejść, ale powstrzymuje mnie jej krzyk. Postanawiam sprawdzić, co 

się dzieje, a ponieważ jestem wampirem, to dla mnie żaden problem, dostać się na pierwsze 

piętro. Tego, co tam zastałem, przyznam, się nie spodziewałem. Viv siedzi w kącie pokoju 

tuż obok drzwi w potarganej i częściowo zakrwawionej bluzce. Już mam do niej podejść i 

zapytać, co tu się do cholery dzieje, kiedy ktoś uderza mnie jakimś tępym narzędziem w 

głowę. Odwracam się, żeby zobaczyć, kto w ogóle odważył się zrobić coś takiego. Omal nie 



wybucham śmiechem, widząc jakiegoś chudzielca z grzyweczką i rozharataną, zakrwawioną 

twarzą. 

- Wiesz, kim jestem? - pytam w miarę spokojnym tonem. 

- Trupem! - krzyczy ten kretyn i próbuje mnie znów uderzyć, ale dzieciaczek się przeliczył, 

ponieważ jestem dużo szybszy, a on ma już skręcony kark i leży na podłodze. 

- Możesz mi powiedzieć, kto to był? - czekam i czekam na odpowiedź, ale jej nie otrzymuję, 

a ponieważ mam dzisiaj wyjątkowo dobry dzień, podchodzę do niej i siadam obok na 

podłodze. 

- Będę tutaj siedział dopóki mi nie powiesz, kto to był i co tu się stało - otwiera powoli oczy 

pełne łez. 

- Co cię to w ogóle obchodzi, przecież ty mnie nienawidzisz do cholery! Po co ci to wszystko 

wiedzieć? - krzyczy i odsuwa się ode mnie. 

- Masz rację, nienawidzę, dlatego też chce wiedzieć, co takiego złego przydarzyło się 

mojemu wrogowi i dlaczego to nie ja doprowadziłem go do łez - odpowiadam spokojnie. 

- Ten kretyn to był Dominic, mój były chłopak. Przyszedł do mnie, jak to ujął odebrać to, co 

mu się należy i próbował mnie zgwałcić, broniłam się, dlatego miał taką poharataną twarz, a 

ja mam bluzkę z krwi. Gdyby nie ty, to pewnie ja bym go załatwiła, ale niestety odebrałeś mi 

tę przyjemność i sam pozbawiłeś go życia – mówi, ocierając twarz z łez. 

- Dlaczego ojciec ci nie pomógł? Przecież musiał słyszeć te krzyki – pytam, nie ukrywając 

zdziwienia. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest stary, ale w końcu to mężczyzna. 

- Jak widać nie słyszał - odpowiada i wstaje, kieruje się do garderoby pełnej przeróżnych 

drogich ubrań.  

- Dobra, to ty idź rozpaczać, a ja udam się do domu - mówię i wychodzę. Chwilę później 

jestem już w drodze, kiedy dzwoni telefon ignoruję gp. Jeżeli to coś ważnego, to zadzwoni 

jeszcze raz. Ku mojemu zaskoczeniu, dzwoni jeszcze trzy razy, aż w końcu odbieram. 

- Czego chcesz? - warczę. 

- Nie wiem, czy pamiętasz, ale zostawiłeś mojego martwego byłego w moim pokoju. Co ja 

mam z nim teraz zrobić? - pyta rozwścieczona Vivenne. Słyszę, jak przemieszcza się po 

pokoju. 

- Nie wiem, to nie moja sprawa - odpowiadam i mam zamiar się rozłączyć.  

- Ty go zabiłeś, więc powiedz, gdzie mam go schować! - drze się do słuchawki, jakby 

myślała, że jej nie słyszę. 

- Przecież masz wyjątkowe zdolności, zrób jakieś czary mary i przetransportuj go na inny 

świat – odpowiadam, uśmiechając się sam do siebie.  

- Nie żartuj sobie, dobrze wiesz, że tak się nie da! 

- Zakop go w rowie, w głębi lasu, albo schowaj w piwnicy i nie zawracaj mi więcej głowy - 

mówię i się rozłączam. 



Vivenne 

Może rzeczywiście go gdzieś zakopać? Sama tego nie zrobię, ale przecież nie będę znów 

dzwonić do tego bufona! Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę, muszę wymyślić coś innego. 

Mogłabym opowiedzieć ojcu, co tu się stało, ale wtedy na pewno wpadnie w szał, a tego bym 

nie chciała. Wychodzi na to, że jednak nie mam wyboru i muszę zrobić to sama. Idę do 

garażu po łopatę i podjeżdżam pod drzwi wejściowe moim czerwonym ferrari, mam 

szczęście, że ojciec wyszedł. Wywlekam zwłoki Dominica i ładuję do bagażnika. Chwilę 

później jestem już w połowie drogi do oddalonego jakieś 10 km Dead forest. 

Nazwę swą zawdzięcza mordercom, którzy swoje biedne, niewinne ofiary właśnie tam 

zakopywali. Wiem to stąd, iż same mi o tym opowiedziały, tak naprawdę ich ciała nigdy nie 

zostały odnalezione, a o ich śmierci wiem tylko ja, z tego względu, iż jestem aniołem 

ciemności, powszechnie znanym, jako anioł śmierci, chociaż anioł to określenie niezbyt 

pasujące do mojej sytuacji. Tak naprawdę jestem hybrydą. Mam moce, które umożliwiają mi 

rozmawianie ze zmarłymi, latanie, przepowiadanie przyszłości i kontrolowanie czterech 

żywiołów, o czym dowiedziałam się dość niedawno, bo oczywiście mój kochany ojczulek nie 

raczył mnie wcześniej poinformować.  

Gdy zapytałam, dlaczego zataił to przede mną, odparł, że miał jeszcze nadzieję, iż nie pójdę 

w ślady tragicznie zmarłej z powodu swojego daru matki. Zatem od niedawna rozmawiam ze 

zmarłymi i uświadamiam, że ich nędzny żywot się skończył, gdyż większość z nich nawet nie 

wie, że nie żyje, a ci, którzy byli na tyle inteligentni, żeby się domyślić, opowiadają mi historię 

swojego życia i to, jakim cudem stoją przede mną jako zjawy.  

Po jakichś dwudziestu minutach jestem już na miejscu, wjeżdżam w głąb lasu i parkuję koło 

starego dębu. Podchodzę do bagażnika i wyjmuję zwłoki Dominica, a zaraz po nich łopatę. 

Odchodzę kilka metrów od auta i zaczynam kopać dziurę, po godzinie mój były leży 

zakopany niecałe trzy i pół metra pod ziemią. Po skończonej pracy robię zdjęcie mojemu 

dziełu i wysyłam je do Gabriela. Chwilę później dzwoni telefon. 

- Halo? 

- Jak na dziewczynę to nawet niezła robota aniołeczku, ale ja bym to zrobił po pierwsze 

tysiąc razy szybciej, a po drugie tysiąc razy lepiej. No, ale jak na pierwszy raz może być - 

mówi z tym swoim głupkowatym akcentem. 

- Skoro sam zrobiłbyś to lepiej, dlaczego tego nie zrobiłeś? - pytam zbulwersowana. 

- Ponieważ nie mam czasu na głupoty i jakąś prymitywną robotę dla przedszkolaczków. Coś 

jeszcze? - pyta wyraźnie rozbawiony. 

- Nie – odpowiadam, rozłączając się. 

Co za cholera myślę, chowając łopatę z powrotem do auta. Jaki ma tupet, w głowie się nie 

mieści. 

Gabriel 



Kto by pomyślał, że jednak sobie z tym wszystkim poradzi? W każdym razie na pewno nie ja, 

ale nieważne.  

Istotniejszą sprawą jest teraz bal. Muszę wyglądać lepiej niż teraz, co jest oczywiście 

niemożliwe, bo przecież jestem tak boski, że wszystkie na mój widok padają z zachwytu. 

Cóż, wypadałoby się jakoś elegancko ubrać. 

Wcale nie chcę iść na ten głupi bal przebierańców. Jedynym powodem, dla którego to zrobię 

jest fakt, iż nie chcę zniszczyć sobie nieskazitelnie czystej i cudownej reputacji, jaką 

budowałem przez te wszystkie lata. Właśnie, dlatego tam pójdę i będę udawał, że jestem 

zachwycony.  

Jeszcze jednym minusem jest to, że aniołeczek na pewno też tam będzie, a to dlatego, że 

pochodzi ze szlacheckiej rodziny. Co z tego, że nie jest wampirem i tak ją zaproszą, żeby 

poprawić renomę tego bezsensownego balu, który ma pokazać, jacy to my jesteśmy 

wspaniali. 

Nie żebym się z tym nie zgadzał, ale po co robić od razu jakieś wielkie, eleganckie przyjęcie, 

na którym i tak się nie robi nic oprócz dyskutowania o bredniach i tańczenia. Co prawda, 

jestem świetny w tańcu towarzyskim, ale w czym ja nie jestem świetny?  

- Mój panie, już czas - oznajmił Leonard, wchodząc do pokoju, po czym stanął jak wryty, 

kiedy zobaczył, że zamiast zapinać ostatni guzik od marynarki, ja leżę sobie na łóżku z 

whisky w ręce. 

- Mój panie, proszę się pospieszyć, musimy już wyruszać - mówi spokojnie, choć na jego 

twarzy widać cień zdenerwowania. 

- Dobrze – odpowiadam, wstając z łóżka. 

Chwilę później jestem już w drodze do pałacu, w którym ma się odbyć to przyjęcie. Po około 

godzinie jazdy przez kręte drogi, ścieżki i lasy jestem na miejscu. Mój jakże wierny 

kamerdyner otwiera mi drzwi. 

- Życzę miłej zabawy, mój panie - mówi i oddala się, a ja udaję się w kierunku głównej sali. 

Kiedy tylko przekraczam próg, każdy oddaje mi pokłon. Nie powiem, żeby mi się to nie 

podobało. Bardzo mi się to podoba. Niestety mój dobry humor szybko się ulatnia, kiedy tylko 

widzę Aniołeczka w szpilkach i w długiej czerwonej sukni wieczorowej podkreślającej 

kształty. Niestety z wielkim rozczarowaniem muszę przyznać, że ta mała niezdara coraz 

bardziej zaczyna mi się podobać, a to przecież jest absurdalne, bo to mój największy wróg. 

Ach, te jej ciekawskie, figlarne czarne oczy, ten uśmiech, ta niby niewinna minka, to 

wszystko sprawia, że na chwilę, jedną krótką chwilę zapominam, że się nienawidzimy. 

Zapominam, jaka jest zadziorna i bezczelna. Chociaż jeśli o tej jej bezczelności mowa, to 

muszę stwierdzić, że to jedna z rzeczy, która mnie najbardziej kręci. Nienawidzę, kiedy 

dziewczyna jest uległa, nie ma zdania i tak naprawdę zrobi wszystko, żebym tylko jej nie 

odtrącił. Vivenne taka nie jest, ona nie dba o to, czy ktoś ją akceptuje czy nie. 



- A teraz pierwszy taniec, zapraszam wszystkich panów na lewą stronę sali, a wszystkie 

panie na prawą - wyrywa mnie z rozmyślań jakiś strasznie skrzeczący głos. 

W niecałą minutę wszyscy jesteśmy już ustawieni naprzeciwko siebie. 

Vivenne 

Kiedy widzę, kto przede mną stoi, zamieram. Myślałam, że dziś nie spotka mnie już nic 

gorszego, a jednak. Stoję naprzeciwko Gabriela, na którego twarzy maluje się jeden z jego 

znaczących uśmieszków. 

Nagle w tle rozbrzmiewa muzyka, która oznacza, że będę musiała teraz zatańczyć z moim 

śmiertelnym wrogiem. Zapewne gdyby mógł, urwałby mi głowę przy pierwszej lepszej okazji. 

Kiedy tylko się do niego zbliżyłam, z niewiadomego powodu zrobiło mi się gorąco, a to 

cholernie głupie i dziwne, bo nigdy nic takiego nie czułam przy żadnym chłopaku, a już na 

pewno nie przy takim! Jeszcze gorzej było, kiedy spojrzałam w jego oczy, czułam się tak, 

jakbym miała się zaraz rozpłynąć. 

- Ogarnij się Aniołeczku, patrzysz na mnie, jakbyś mnie gwałciła wzrokiem. 

Dopiero po chwili dochodzą do mnie jego słowa. 

- Co? Wcale nie, zboczeńcu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to ja prawie zostałam zgwałcona i 

to nie wzrokiem - mówię wściekła na siebie, że pozwoliłam sobie na tę chwilę zapatrzenia. 

Matko, o czym ja w ogóle myślę, to absurdalne! 

- Nie mam pojęcia, o czym myślisz, aczkolwiek chętnie posłucham, co masz do powiedzenia 

- dodaje z drwiną w głosie. 

- Nieważne - rzucam i odwracam od niego wzrok. 

Na szczęście nie muszę mówić nic więcej, ponieważ piosenka właśnie się kończy. Już mam 

zamiar odejść, kiedy Gabriel, całuje mnie w dłoń i szepcze: 

- Dziękuję za taniec. 

Oblewam się rumieńcem i jak najszybciej znikam. Wychodzę na świeże powietrze trochę 

pospacerować. 

Nie mogę uwierzyć, że on tak na mnie działa, najśmieszniejszy w tym wszystkim jest fakt, że 

ja do tej pory uważałam go za wroga i jedyne, co do niego czułam, to czystą nienawiść 

pewnie ze wzajemnością. 

Dlaczego więc, kiedy tańczyliśmy, zrobiło mi się gorąco, dlaczego kiedy objął mnie w talii, 

przeszedł mnie miły dreszcz, dlaczego? 

Zresztą, nieważne, może tylko mi się wydaje, bo jestem wykończona? 

- Panna Vivenne?- słyszę za sobą czyjś głos.  

 

Gabriel 

Mam już dość rozmów z tymi starymi nudziarzami i napalonymi pannami, które chcą się tylko 

władować mi do łóżka. Chcę już wracać do domu, napić się whisky i przeczytać coś 



ciekawego. Zamiast tego muszę siedzieć tutaj. Moją jedyną nadzieją na oderwanie się od 

tego wszystkiego jest wyjście na świeże powietrze. 

Tak więc przechadzam się alejkami pełnymi badziewnych kwiatków i rozmyślam nad sensem 

mojego życia i nad obowiązkami, które niedługo na mnie spadną.  

- Tak to ja, ale, o co chodzi, kim jesteście - wyrywa mnie z zamyślenia głos Vivenne. 

Postanawiam pójść w jej kierunku i zobaczyć, o co chodzi. Gdy docieram na miejsce, zastaję 

ją stojącą naprzeciwko grupy mężczyzn w czerni. 

- Nieważne jest to, kim my jesteśmy, lecz to, kim jesteś ty, a tak się niekorzystnie dla ciebie 

składa, że jesteś osobą oskarżoną o zabicie nieślubnego syna, świętej pamięci króla 

Alexandra – mówią, przybliżając się do niej. 

- To znaczy kogo?- pyta, powstrzymując się od śmiechu. 

- Zabiła pani panicza imieniem Felicien Pierrick Sauveterre. Przedstawił się pani jako 

Dominic. Imienia tego używał, aby nikt go nie rozpoznał.  

- Chyba dlatego, żeby nikt go nie wyśmiał. To niemożliwe, żeby on był synem, ojca Gabriela 

– odpowiedziała, śmiejąc się. W tej chwili postanawiam się ujawnić, gdyż jeden z tych 

frajerów podchodzi do Vivenne i usiłuje uderzyć ją w twarz. To mu się nie udaje, ponieważ 

ona łapie go za rękę, wykręca ją i facet właściwie leży na ziemi. Wtedy Viv wyjmuję nóż z, 

jak mniemam, podwiązki i podcina gościowi gardło. Ja w tym czasie rozprawiam się z resztą.  

- Tego się po tobie nie spodziewałem - mówię do Vivenne, która wyciera zakrwawiony nóż w 

sukienkę. 

- To moje hobby, a teraz zejdź mi z drogi – mówi, idąc w moim kierunku.  

- Masz zamiar tak wrócić do domu?- pytam, zapalając papierosa. 

- A co ze mną nie tak?- pyta, poprawiając fryzurę i próbując zabrać mi papierosa. To jej się 

nie udaje, ponieważ przyciągam ją do siebie i łapię za włosy w taki sposób, że teraz jest 

zgięta w pół i zmuszona do patrzenia mi w oczy. 

- Chciałabyś - szepczę jej w usta, po czym odtrącam od siebie, wtedy ona znów do mnie 

podchodzi i daje mi w twarz. 

- Aż tak bardzo ci się spieszy do grobu? - pytam z drwiną w głosie. 

- Mnie nie, a tobie?- mówi, mierząc mnie wzrokiem. 

- Idziemy - mówię po chwili i łapię ją za rękę, oczywiście się wyrywa, aczkolwiek nic jej to nie 

daje. Kilka sekund później wskakuje mi w ramiona i rzuca: 

- Idziemy. 

 

 

Vivenne 



Skończyliśmy w jego posiadłości, którą miałam przyjemność wcześniej odwiedzić. 

Przestałam się szarpać, bo doszłam do wniosku, że będę mogła wybadać teren i trochę 

poszpiegować, przy okazji mogę mu też opróżnić barek. 

- Czego chcesz? – pytam, opierając się o framugę drzwi na taras. 

- Nudzi mi się – patrzy znacząco, popijając ze swojej szklaneczki. 

- Nie licz na to, ja wychodzę - mam zamiar wyjść, ale zatrzymują mnie jego słowa. 

- Nie dasz rady głupia, wszystko zamknięte i strzeżone – stwierdza, uśmiechając się jak 

zwykle. 

- Czyli będę tu musiała siedzieć całą noc? 

- Tak. 

- Rozumiem - mówię po chwili i idę w głąb domu, zdejmuję szpilki i zsuwam z siebie suknię, 

po czym ruszam na poszukiwanie łazienki. 

Chwilę później znajduję się w wannie pełnej upragnionej gorącej wody z bąbelkami. 

Dochodzę do wniosku, iż czas przemyśleć kilka dość ważnych szczegółów, jak na przykład: 

Co ja w ogóle robię w wannie bez kieliszka wina? Przecież to jest absurd, no cóż, będę 

musiała jakoś z tym żyć.  

- Trzeba sobie było wziąć - słyszę głos Gabriela za ścianą. 

- Trzeba było mi dać – mówię, bawiąc się pianą. 

- Chciałabyś - odpowiada po chwili z drwiną w głosie i wchodzi do łazienki z kieliszkiem. 

Odruchowo wyciągam po niego dłoń, kompletnie nie przejmując się tym, że jestem naga i 

moje ciało okrywa tylko i wyłącznie piana. 

- Nie masz na co liczyć – mówi, wlewając w siebie napój, na który w tej chwili mam 

największą ochotę. 

- Po co tu przyszedłeś?- pytam, opierając się o wannę. 

- Popatrzeć – odpowiada, uśmiechając się zadziornie. 

- Zamów sobie jakąś pannę na striptiz - oznajmiam po chwili. 

- Są nudne. 

- To nie mój problem. 

- Słusznie, ty masz inny w tej chwili na głowie - mówi po chwili zamyślenia. 

- Niby jaki? – pytam, kręcąc loka. 

- W co masz zamiar się ubrać po wyjściu? 

- To nie jest problem, mogę latać nago – mówię, uśmiechając się szeroko. 

- Czyli nie potrzebuję jednak nudnej striptizerki – dodaje, uśmiechając się szerzej niż 

wcześniej. 

- Potrzebujesz – stwierdzam, świdrując go wzrokiem. 

- Czyżby? – pyta, a jego uśmiech powoli znika. 

- Tak, właśnie znalazłam wyjście z zaistniałej sytuacji. 



- Jakie? 

- Grzecznie pomaszerujesz do swojej garderoby i przyniesiesz mi koszulę, najlepiej jakąś 

białą - oznajmiam po chwili. 

- Sama sobie idź. 

- Okej - każę mu się odwrócić. Nie robi tego, ale nie powstrzymuje mnie to przed wyjściem z 

wanny. Korzystam z okazji, że odwraca swój wzrok, żeby odłożyć kieliszek. Łapię ręcznik i 

owijam się nim, po czym wybiegam w poszukiwaniu garderoby. Przypuszczam, że jest w 

sypialni, więc się do niej kieruję. 

Oczywiście od razu natrafiam na miejsce, którego szukam. Rzucam ręcznik w kąt pokoju i 

zaczynam oglądać powieszone koszule, aż w końcu znajduję odpowiednią, brakuje mi tylko 

bielizny. Zaczynam powoli otwierać wszystkie szuflady aż znajduję bieliznę Gabriela 

oczywiście z nowej kolekcji Calvina Kleina. Wsuwam się w swoje znaleziska i rozglądam po 

pomieszczeniu, które jest przeogromne prawie jak moja garderoba. 

- Moja ulubiona. Nie mogłaś wziąć innej? 

- Mogłeś mi przynieść. 

- Phi! Nie wiem, co teraz masz zamiar robić, ale ja oddam się swoim ulubionym zajęciom. 

- Czyli masz zamiar upijać się swoją whisky i czytać poezję? 

- Dokładnie tak. 

- Zatem ja się położę. 

Kilka sekund później rozłożyłam się na łóżku Gabriela, ignorując jakikolwiek sprzeciw. 

Gabriel 

- Dzień dobry, mój panie. Wybacz, iż w ogóle śmiem pytać, ale czy panienka Vivenne gościła 

u nas w nocy?- wyrywa mnie z zamyślenia Leonard. 

- Tak, ale to nie twoja sprawa. Bądź tak łaskaw i zabierz się do swoich obowiązków - mówię 

z wyjątkowym opanowaniem. 

- Tak, mój panie – odpowiada, kłaniając się. 

Zważywszy na dość wczesną porę aniołeczek pewnie nie wstanie przez najbliższą godzinę, 

a ponieważ nie mam nic ciekawszego do zrobienia, postanawiam czytać poezję Edgara 

Allana Poe. Kończę dokładnie na słowach „Nevermore! - zakracze kruk”. Kiedy to Viv 

wchodzi do pokoju. 

- Widzę, że nareszcie raczyłaś wstać - mówię oschle. 

- Widzę, że twoje humory dość szybko się zmieniają. 

- Być może, ale to nie jest w tej chwili ważne. Musisz wracać do domu. 

- Nigdzie nie idę, miałam wizję. 

- To znaczy? 

- Widziałam ludzi, którzy włamali się do mojego domu, żeby mnie porwać, ale mnie nie 

zastali. Poszli więc do pokoju ojca, a ten wypełniał jakieś papiery przy swoim biurku. Zaczęli 



o mnie wypytywać, ale on nie znał odpowiedzi, na żadne z ich pytań. Strasznie się 

zdenerwowali i go pobili. Mój żałosny ojciec umierając, błagał ich, aby nas zostawili, ale oni 

tylko się śmiali i bili go dalej, aż w końcu zmarł. Sam rozumiesz, że nie chce mi się po tym 

wszystkim sprzątać. 

- Pożyczę Ci Leonarda, a teraz idź. 

- OK - mówi po czym chwyta za kluczyki od mojego samochodu, a chwilę później już jej nie 

ma. 

Vivenne 

Biegłam przed siebie, nie zważając na to, że jestem w samej koszuli i kamyczki wbijają mi 

się w stopy. Biegłam najszybciej jak potrafiłam, chciałam, żeby czas się zatrzymał, chciałam 

go wyprzedzić. Co rusz potykałam się o patyki i gałęzie, nic nie widziałam, wiatr sprawiał, że 

włosy całkowicie zasłoniły mi twarz. Nie miałam konkretnego celu, chciałam po prostu 

zatracić się w biegu, co przez pewien czas się udawało, ale tylko do momentu, w którym 

wpadłam na drzewo. Osunęłam się powoli, siadając na ziemi, chciałam krzyczeć. Tak bardzo 

chciałam to zrobić, ale zamiast tego po prostu dalej płakałam. Promienie słońca delikatnie 

muskały moją twarz, trochę mnie to uspokoiło. 

Co ja teraz zrobię? Pomyślałam, powoli wstając. Nie mogę przecież wrócić do Gabriela, 

przez którego się tu znalazłam.  

Szłam powoli przez las w stronę mojego domu, lekceważąc ból, jaki mi to sprawiało. Szłam 

przed siebie, pozwalając, aby wiatr pchał mnie do przodu. Mijałam drzewa pokryte poranną 

rosą, na których siedziały ćwierkające ptaki, kilka razy wpadłam na malutkie krzewy z 

jagodami. Gdy dochodziłam do drzwi, ujrzałam malutkiego jelenia. stanęłam w promieniach 

słońca i spokojnie mu się przyglądałam. Po jakiejś chwili jeleń spojrzał w moją stronę, po 

czym zaczął uciekać. 

- Nie ruszaj się! - usłyszałam za sobą głos jakiegoś mężczyzny. Powoli odwróciłam się w 

jego stronę. Moim oczom ukazał się wysoki mężczyzna ubrany na czarno trzymający w 

dłoniach broń. Stwierdziłam, że nie mam z nim żadnych szans, a skoro i tak zaraz mam 

zginąć, może spróbuję uciec? 

Biegnę, ile sił w nogach, towarzyszą mi strzały. Po kilku minutach przedzierania się przez las 

nie mam już siły. Staję więc za drzewem, podnosząc z ziemi jakąś wielką, grubą gałąź. Stoję 

i nasłuchuję kroków tego gościa. 

- Gdzie jesteś dziewczyneczko, chodź tutaj, chodź do mnie. Jeśli będziesz grzeczna, to nic ci 

nie zrobię - słyszę jego głos. - Tutaj jesteś! – krzyknął, rzucając się po chwili w moją stronę. 

Wzięłam zamach i uderzyłam go z całej siły gałęzią w twarz, a potem jeszcze raz i jeszcze 

raz i tak jeszcze przez dobre kilka minut. Przestałam, kiedy facet skończył się ruszać i 

wykrzykiwać: „Zabiję cię, ty mała suko”. Co teraz? Pomyślałam, wycierając twarz splamioną 

krwią o rękaw koszuli. Ale tak na dobrą sprawę to nikt nie powinien znaleźć tego frajera w 



środku lasu, prawda? Wiem, że jestem aniołem, ale nawet nie jest mi go żal. Rzucam, więc 

gałąź i znów idę w stronę domu. 

Kiedy tam dotarłam, byłam przerażona. Zaczęłam biegać w te i we w te, szukając ojca. 

Nigdzie go nie było, ale znalazłam na biurku list. Nic z niego nie wynikało. Ojciec pisał, że 

jest mu przykro, że muszę przez to wszystko przechodzić i że jak zwykle zawiódł. Ale co mi 

dadzą jego gorzkie żale? Jedyne, co mi teraz pozostaje, to ogarnąć cały ten chlew. 

Zazwyczaj staram się stronić od alkoholu, ale nie w tej chwili. Jestem strasznie wyczerpana i 

jedyne o czym marzę, to upić się i zapomnieć. Zapomnieć o tym wszystkim. 

A propos! Czyż to nie jest fascynujące, że większość ludzi, chociaż bardzo by chciała, to i tak 

nie jest w stanie zapomnieć? Całe szczęście, że ja nie mam przyjemności bycia człowiekiem. 

Śmiem twierdzić, że gdybym posiadała takową, to już dawno popełniłabym samobójstwo. Na 

razie jednak nie mam się czym przejmować, przynajmniej do czasu aż najwyższa rada 

rządząca aniołami nie dojdzie do wniosku, że trzeba mnie ukarać. Pomyśleć, że banda 

starych dziadów, znaczy się seniorów w niebie może odebrać mi mój status i moje pieniądze. 

Porażka. 

- Możesz mi powiedzieć, coś ty najlepszego zrobiła? - usłyszałam rozwścieczony głos 

Gabriela. 

- O co ci chodzi? - zapytałam niewinnym głosem. 

- Jak to o co? Może o trupa w lesie, który mnie odwiedził! – krzyknął, wyrywając mi szklankę 

whisky z dłoni. 

- Oddawaj to natychmiast! Co ty w ogóle tutaj robisz? - krzyknęłam zdezorientowana. 

- Piję twoją whisky. Powróćmy do tematu żywego trupa - powiedział jakby spokojniej. 

- Nie mam ochoty o tym rozmawiać, a teraz wyjdź stąd i daj mi pić w spokoju. – Warknęłam, 

sięgając po butelkę Danielsa leżącą na stoliku obok sofy. 

- Czyli, według ciebie, najlepiej się upić, kiedy się ma jakiś problem. – Powiedział z irytacją w 

głosie. 

- Dokładnie tak. Zresztą nie zaczynaj mi robić wyrzutów, w końcu ty całymi dniami leżysz, 

pijesz i czytasz, hipokryto. Skoro ty możesz to ja tym bardziej. - Rzuciłam. 

- Nie porównuj siebie do mnie. Jesteś anielskim ścierwem, a ja… - biedactwo nie zdążyło 

dokończyć, ponieważ nie mogłam się powstrzymać i dałam mu w twarz. 

- Nigdy więcej tak mnie nie nazywaj! - krzyknęłam. 

Wtedy Gabriel podszedł do mnie, zrzucił z sofy, a potem podniósł, chwytając za ubrania i 

przycisnął do ściany. 

- Posłuchaj mnie uważnie, pokrako z mocno zawyżoną samooceną, bo więcej tego nie 

powtórzę. Jestem królem najlepszej i najpotężniejszej rasy, jaka kiedykolwiek powstała. 

Mogę urwać ci głowę w ciągu sekundy lub sprawić, że będziesz godzinami zdychać w 



męczarniach, więc radzę ci pamiętać, gdzie twoje miejsce. - Powiedział powoli i wyraźnie, 

jakbym była małym dzieckiem, po czym rzucił mną o podłogę i wyszedł, trzaskając drzwiami. 

 

Na początku byłam skołowana, potem przerażona, a teraz jestem po prostu zmęczona. 

Jedyne na co mam ochotę to prysznic, whisky i sen. Tak, więc usiłuję wstać z podłogi, co 

okazuje się nie być takie proste, strasznie kręci mi się w głowie. Po kilku nieudanych próbach 

udaje mi się w końcu wstać. Melancholijnym krokiem ruszam w stronę schodów, po których 

strasznie ciężko się wchodzi, będąc trzeźwym, a co dopiero po butelce bourbona. Na 

szczęście docieram na górę bez większych przeszkód. Mijam drzwi mojego pokoju i idę 

korytarzem do głównej łazienki. Po szybkim prysznicu ubieram się w czarną koronkową 

bieliznę oraz niebieską koszulkę i jak najszybciej udaję się do mojego pokoju. Kiedy w końcu 

wygodnie się usadawiam, doznaję nagłego olśnienia. Zapomniałam o ciasteczkach, wstaję 

więc szybko i idę do garderoby, gdzie przechowuję małe co nieco. Po chwili już śpię. 

Wstaję około jedenastej i jestem prawie pewna, że mój kochany ojczulek raczył już wrócić. 

Pomyliłam się. Jestem sama w wielkim domu z równie wielkim kacem i zajadam się 

czekoladkami, oglądając jakiś głupi program o jeleniach. Nagle słyszę jakieś szepty, 

układające się w słowo „ciemność” . Z początku myślałam, że mój umysł sobie ze mnie kpi, 

ale potem znów pojawiły się szepty powtarzające w kółko ciemność, ciemność, ciemność. 

Przyznam szczerze, że nie od razu zrozumiałam, a powinnam, biorąc pod uwagę moje 

rzeczywiste zdolności porozumiewania się z duchami i innymi podobnymi istotami. Nie mam 

pojęcia, o co tym razem chodzi. Postanawiam to ignorować i udaje mi się to do momentu, w 

którym słyszę odgłos tłuczonego szkła dobiegający z mojego pokoju. Natychmiast zrywam 

się z sofy. Gdy docieram na miejsce, moim oczom ukazuje się stłuczona szyba, to już druga 

w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Ojciec mnie zabije, jeżeli tylko się pojawi. Zresztą, 

nieważne. Już zamierzam wyjść z pokoju, kiedy w oczy rzuca mi się koperta na łóżku. Na 

małej karteczce fioletowym atramentem ktoś napisał: „ciemna strona przyciąga bardziej niż 

sądzisz”. Kompletnie nic nie rozumiem. Najpierw głosy, potem rozbita szyba, tylko po to, 

żeby dostarczyć mi kartkę z zaledwie pięcioma słowami. Jaki to wszystko ma sens? Z 

zamyślenia wyrywa mnie telefon, który już od kilku minut błaga o odebranie. 

- Halo? 

- Zabiję cię ty mała, wstrętna… - usłyszałam rozwścieczony głos Gabriela, który nie 

dokończył, ponieważ kamerdyner prosił go, aby się uspokoił. 

- O co ci znowu chodzi? - spytałam zdezorientowana. 

- Przestań udawać! Dobrze wiesz, znowu zdemolowałaś mi dom! A ten liścik? Ciemna strona 

- co to za  bzdety, kobieto! 

- Nic nie zrobiłam! - krzyknęłam. 

- Jak nie ty, to kto? - pyta rozjuszony. 



- Nie wiem, przed chwilą ktoś wybił moje okno i dostarczył mi kartkę z podobną treścią - 

rzucam bardziej wyluzowana. 

- Przykro mi, ale ci nie wierzę - mówi, a po chwili dodaje – Pilnuj się aniołeczku, bo coś 

czuję, że twój koniec się zbliża. 

- Jesteś żałosny, przecież mówię ci, że nic nie zrobiłam! 

- Nieustannie pogarszasz swoją sytuację, moja droga. Koniec z tym! Rozumiesz? Swoją 

drogą, możesz spodziewać się mojej wizyty w ciągu najbliższych paru minut - wykrzykuję do 

słuchawki, po czym słyszę odgłos upadającego telefonu. 

Jak najszybciej biegnę do garderoby, żeby się przebrać, w końcu jeżeli on naprawdę chce 

mnie załatwić, to nie mam zamiaru ginąć w samej bieliźnie i koszulce. Zdejmuję szybko 

bluzkę i rzucam ją w kąt. Dokładnie w momencie, w którym mam sięgnąć po jakieś ubrania, 

słyszę trzask frontowych drzwi. Czyli jednak zginę w samej bieliźnie – pomyślałam, 

zamykając drzwi od garderoby. Chwilę później słyszę głos Gabriela. 

- Gdzie jesteś? I tak cię znajdę. 

Postanawiam zachować spokój, co w zaistniałej sytuacji nie jest takie proste. Słyszę jak ten 

palant wchodzi do mojego pokoju, więc powoli wsuwam się do wsypu na brudne ubrania i 

zjeżdżam do kuchni. Ląduję na podłodze i jestem prawie pewna, że zdołam uciec, chociaż 

do ogrodu. Niestety powstrzymuje mnie cios w brzuch. Czuję przeszywający moje ciało ból, 

po czym kaszlę krwią na twarz tego socjopaty. Stoi przez chwilę wpatrzony, jakby zaraz miał 

urwać mi głowę. Zamiast tego zbiera moją krew z policzka i zlizuje ją. Jego oczy zaczynają 

świecić jak diamenty, a kły nienaturalnie się wydłużają, co przyprawia mnie o mdłości. 

Zaczynam powoli się cofać, a on jakby nigdy nic idzie powoli w moją stronę. Na jego twarzy 

pojawia się ten charakterystyczny zwyrodniały uśmiech, po którym zazwyczaj zaczyna się 

śmiać, jakby złowieszczo. 

- Nie, proszę zostaw mnie - mówię niewinnym głosem, sięgając po butelkę whisky stojącą na 

blacie, po czym wykrzykuję - Skoro jesteś taki spragniony, to może spróbujesz tego - i 

rozbijam mu butelkę na głowie. 

Korzystając z okazji, zaczynam biec w kierunku drzwi prowadzących na taras, które znajdują 

się w salonie. Kiedy już je otwieram, czuję na swoim ciele jego dłonie, które rzucają mnie na 

sofę. Cholera! Nie powinnam tyle pić, przez to nie mogę używać swoich mocy, taki głupi 

skutek uboczny. Przez swoją głupotę muszę się teraz pogodzić z faktem, iż Gabriel siedzi na 

mnie okrakiem i zamierza mnie zabić. 

- Masz ostatnią szansę na przyznanie się. Jeżeli tego nie zrobisz, to wysączę z ciebie twoją 

krew aż do ostatniej kropelki. Rozumiesz? - szepce. 

- Spadaj, psycholu - syknęłam, po czym zaczęłam się szarpać. Wiem, że to głupie i 

bezsensowne, bo przecież bez swoich mocy nie mam żadnych szans. Kiedy zaczynam 

szarpać się jeszcze bardziej, czuję oddech Gabriela na mojej szyi. Wbija w nią swoje kły. 



Chciałam zacząć krzyczeć, ale zamiast tego wydałam z siebie jakiś cichy jęk. Myślałam, że 

będzie mnie to boleć, zamiast tego poczułam przyjemny dreszcz przebiegający po moim 

ciele. 

- Widzę, że ci się to spodobało moja mała, sado–masochistko. - wymruczał mi do ucha, po 

czym złapał mnie za nadgarstek i zatopił w nim kły. 

- Zostaw mnie w spokoju. Nie widzisz, że zaraz mnie zabijesz?- wymamrotałam czując, że za 

chwilę stracę przytomność. 

- Racja. Zatem dokończymy kiedy indziej, aniołeczku. – powiedział, schodząc ze mnie, po 

czym wyszedł zostawiając mnie na sofie. Próbowałam wstać, ale nie miałam na to siły, 

powoli traciłam przytomność. 

Kiedy się ocknęłam leżałam na podłodze w salonie, najwidoczniej musiałam spaść z kanapy 

w momencie utraty świadomości. Powoli stanęłam na nogi i ruszyłam w kierunku schodów, 

już miałam zacząć wchodzić, gdy ujrzałam jakieś pudełko przy drzwiach. Podeszłam i 

zabrałam je ze sobą na górę. Usiadłam na łóżku i otworzyłam małą karteczkę, która 

znajdowała się na pudełku. Było na niej napisane Francja, Paryż, akademia, wykorzystaj to 

mądrze. Kolejna bezsensowna kartka, która ma niby coś oznaczać, ale ja nie mam pojęcia 

co. No, bo po co mi wiedza o jakiejś akademii w Paryżu? Rzucam ten bezsensowny kawałek 

papieru za siebie i powoli otwieram pudełko. Powstrzymuję się jak mogę, żeby tylko nie 

wpaść w panikę i nie zacząć ryczeć jak małe dziecko. Trzęsę się i delikatnie zdejmuję 

pakunek z kolan, po czym kładę go na łóżku. 

Szybko zbiegam po schodach i pędzę w kierunku auta. Po dwudziestu minutach jazdy stoję 

przed drzwiami Gabriela, po czym wywarzam je. Wbiegam do środka i korzystając z okazji, 

że nikogo nie ma, zaczynam przeczesywać dom w poszukiwaniu jakiś dowodów, które 

potwierdzałyby moją tezę, że to właśnie ten psychopata podrzucił mi to pudełko. Niestety nic 

nie udaje mi się znaleźć, wszędzie leży poezja i butelki po whisky, ale nigdzie chociażby 

najmniejszej wskazówki, że to właśnie on. Już mam się poddać, kiedy zauważam tajne 

przejście za barkiem w kuchni.  

Uchylam je ostrożnie i powoli schodzę po schodach w dół, oczywiście potykam się w połowie 

drogi i spadam. Ląduję na lodowatym betonie i z przerażeniem odkrywam, że w kącie leży 

jakaś dziewczyna. Podchodzę do niej i zastanawiam się, co mogę zrobić, by jej pomóc, 

odgarniam jej rude włosy i przewracam ją na plecy, ostrożnie sprawdzam puls, który jest 

ledwo wyczuwalny. Tajemnicza dziewczyna zaczyna coś szeptać, jej oczy nagle się 

otwierają. Ma strasznie szerokie źrenice, ale i tak widać jej szare tęczówki. Łapie mnie 

mocno za rękę, pozostawiając na niej ślad swojej dłoni. 

- Uciekaj stąd! - krzyczy, po czym traci przytomność.  

Słyszę głosy dobiegające z góry, z przerażeniem stwierdzam, że jeden z nich to głos 

Gabriela, który zmierza w tym kierunku. Niestety jest za późno. 



- Co ty tutaj robisz?! – krzyczy, wyciągając mnie z piwnicy. 

- Sprawdzam, co jest grane! Ciebie nie interesuje, co się tutaj dzieje?- krzyknęłam w 

odpowiedzi. 

- Ja doskonale wiem, co się dzieje! Twój ojciec razem z moim wszystko uknuli, chcieli nas 

sprawdzić. Najpierw nastawiali nas przeciwko sobie, a potem zaczęli testować w inny 

sposób. Sprawdzali, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć. Wszyscy, którzy zginęli byli 

podstawieni! 

- Co proszę?! - myślałam, że się przesłyszałam. 

Gabriel wyszedł, zostawiając mnie samą w domu. Zatem wydarzenia ostatnich dni były tylko 

zwykłą próbą, nasi ojcowie po prostu chcieli zrobić mały test. Cóż, spodziewam się, że 

zdaliśmy. W końcu zawsze wychowywali nas na swoje miniaturki, niszcząc w nas każdą 

cząstek dobra, jakie w sobie mieliśmy. Właśnie dlatego Gabriel jest takim wyrachowanym 

sadystą, a ja „tą złą” w relacjach z innymi. Szkoda, że czasu nie da się cofnąć, tyle można 

byłoby naprawić - pomyślałam, po czym położyłam się na sofie i zasnęłam, kompletnie nie 

przejmując się losem dziewczyny z piwnicy, pewnie była tylko kolejną przekąską. 

             

 

 

 

 


