
DLA SPEŁNIENIA MARZEŃ  

Na długo przed moimi narodzinami w mieście Novumer, w którym mieszkałam z rodziną,                       

świat poszedł naprzód. Niewielu ludzi było gotowych na taki przełom w dziedzinie ewolucji, 

chociaż nie wiem czy modyfikowanie ludzi w sztuczny sposób można nazwać ewolucją, czy 

też igraniem z siłami natury. Po kilkudziesięciu latach rozwoju elektroniki i tworzenia maszyn, 

naukowcy doszli do wniosku, że to właśnie będzie miało duży wpływ na życie ludzkości.  

Uznali, iż nie potrzeba nam wielkich poetyckich głów, tylko matematyków, programistów, 

biologów, genetyków – naukowców.  Właśnie z tego powodu powstał program o nazwie 

„Zajęci’’. Miał on na celu zaprogramowanie nienarodzonego jeszcze dziecka na jego przyszłe, 

dorosłe życie. Przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem. Pierwsze pokolenia takich 

dzieci od narodzin wykazywały cechy szybszego rozwoju, w porównaniu ze starszymi 

rocznikami. Szybciej mówiły, umiały wcześniej niż ich rówieśnicy czytać, pisać i liczyć. 

Jedynym minusem, który zauważono, był stopniowy zanik wyobraźni.  Oczywiście raz na jakiś 

czas rodziło się dziecko, które nie reagowało na program i miało wyobraźnię. Nazywano ich 

Marzycielami. Nagle wielu ludzi zaczęło znikać. To z domu, szkoły, pracy, a nawet przedszkoli. 

Nikt nie wiedział, co się z nimi dzieje. Dlatego, dla bezpieczeństwa społeczeństwa, założono 

tajną organizację policyjną, która miała zajmować się sprawami ich zaginięć. Nazywali się 

ZML. Jednak dziwne było to, iż za każdym razem zamiast znaleźć osobę zaginioną zostawiali 

notkę: „Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a po przeszukaniu miejsca zaginięcia nie 

znaleziono żadnych śladów.’’ Wtedy zaginioną osobę uważano za zmarłą i zapominano o niej. 

Władze załatwiały te sprawy w tajemnicy przed obywatelami, a jeśli Marzyciel miał głowę na 

karku nie afiszował się  swoją wyjątkowością w obawie, że może wszystko stracić.     

I tak trwało to przez całe stulecia, dopóki nie urodziłam się ja i nie namieszałam w porządku 

świata. 

Od kiedy pamiętam ludzie wokół mnie wydawali się dziwni. Mama zawsze kazała mi 

rozwiązywać równania i obliczać różne wartości w geometrii, jednak ja wolałam rysować i 

opowiadać fantastyczne historie. Kiedy zdała sobie sprawę, co to oznacza, od razu zabrała 

mnie z przedszkola i zaczęła kształcić w domu. Uczyła mnie jak nie pokazywać, że jestem 

inna.  Wtedy nie za bardzo rozumiałam dlaczego to zrobiła.  

Wróciłam do świata w wieku czternastu lat. Dostosowanie się do niego nie zajęło mi wiele 

czasu. Ludzie byli tacy jak zawsze, wiecznie w liczbach i obliczeniach. Ja też taka byłam, aż 

do pewnego dnia,  który zaczęłam pamiętną lekcją programowania.  



- Panno Halfmore czy byłabyś tak miła i odpowiedziała mi, jaki trzeba wpisać algorytm? – 

zapytała nauczycielka, sprowadzając mnie na ziemię wraz z nieprzyjemnym dreszczem na 

plecach i gulą w gardle. Oderwałam wzrok od mojego monitora i spojrzałam w kierunku starszej 

kobiety i podałam pierwszy lepszy algorytm, który wpadł mi do głowy. Nauczycielka patrzyła 

na mnie z założonymi rękami.  

- Dobrze. Widzę, że rozumiesz ten temat – przerwała mi i podeszła do biurka. – Wystawię Ci 

za to stosowną ocenę.  

Z korytarza dobiegł dzwonek, ale nie poderwaliśmy się z miejsc, czekając aż nauczycielka 

pozwoli nam opuścić salę, ogłaszając koniec dzisiejszych zajęć.  

- Możecie iść. Jesteście wolni.  

Dźwięk odsuwających się krzeseł rozniósł się po sali z nieprzyjemnym piskiem. Wstałam i 

szybko wyszłam z klasy, aby nie zostać z tyłu i pierwsze co zrobiłam, to skierowałam się do 

łazienki. Zamknęłam za sobą drzwi i spojrzałam w wielkie lustro wiszące nad białymi 

umywalkami. Pomimo, że w nocy nie spałam wyglądałam całkiem dobrze. Brązowe włosy 

uwolniłam z ciasnego koka i przeczesałam tak, aby nie spadały na moją twarz.  Blada cera 

podkreślała ledwo widoczne piegi na policzkach, a dwukolorowe, zmęczone oczy patrzyły na 

mnie. Mam heterochromię, co oznacza, że moje lewe oko jest niebieskie, a prawe brązowe. 

Nikomu to nie przeszkadza, więc ja też się nią nie przejmuje.  Wzięłam głęboki wdech. Do 

moich nozdrzy dotarł słodko-mdlący zapach perfum, który pozostał tu po innych dziewczynach.  

Wyszłam z pomieszczenia i ruszyłam schodami na niższe piętra budynku. Co chwila 

przyspieszałam, aby jak najszybciej znaleźć się w domu, gdzie nie muszę się ciągle pilnować.  

Gdy w końcu wyszłam ze szkoły wyciągnęłam z torby słuchawki i włączyłam muzykę, 

poprawiłam pasek na ramieniu i ruszyłam w stronę domu. Po drodze rozglądałam się za siebie 

i wokół. Pomimo, że chodzę tą samą drogą od ponad roku, ciągle nie mogę się napatrzeć na 

wygląd ulic, które codziennie mnie zaskakują czymś nowym. Różnych wielkości wieżowce 

zasłaniały widok na zachmurzone niebo. W ich oknach odbijały się od czasu do czasu 

przelatujące ptaki, a przy wejściu do każdego z nich kłębiły się dziesiątki ludzi, czy to 

zaczynających czy kończących pracę.  

Pełne od samochodów ulice, raz po raz były przecinane przez pieszych, którzy wlepieni  w 

swoje  telefony nie zauważali, gdzie stawiali nogi, co jak można łatwo było przewidzieć nie 

kończyło się dla nich dobrze. Wiszące wokół bilbordy, aż raziły w oczy różnego rodzaju 

reklamami kosmetyków oraz sklepów. Przez wielkie okna restauracji dało się zobaczyć tłumy 

ludzi siedzących przy komputerach i nie rozmawiających ze sobą.  



Nim się obejrzałam byłam pod domem.  

Weszłam do środka, zostawiłam buty w przedpokoju. Rzuciłam na blat stołu, wcześniej wyjęte 

ze skrzynki listy, jednak nim zdążyłam je przeglądnąć, mama zawołała mnie z kuchni. Zapach 

jaki unosił się w domu świadczył o tym, że obiad jest gotowy.  

- Minerwa!  

Ruszyłam w kierunku mojej rodzicielki i stanęłam przy niej. 

- Elizabeth zaginęła. ZLM było w domu i przekazało, że wszczęli odpowiednie kroki, aby ją 

odnaleźć.   

Nie mogłam uwierzyć. To był dla mnie cios, na który w żaden sposób nie byłam przygotowana. 

Mama bez słowa przytuliła mnie, a  ja wtuliłam się w jej pierś starając się stłumić płacz. Gdy 

już się uspokoiłam, mama puściła mnie i zjadłyśmy obiad w  ciszy.  Po posiłku,  poszłam do 

swojego pokoju. Zamknęłam drzwi na klucz i pełna frustracji rzuciłam plecakiem w biurko, z 

którego przez siłę uderzenia pospadały różne przedmioty. Usiadłam na łóżku i pokurczyłam 

nogi, oplatając je rękami. Musiałam to pomyśleć na spokojnie, jednak nie potrafiłam tego robić 

w domu.  Wstałam i wzięłam z szafy grubą bluzę z kapturem i trampki. Otworzyłam okno. Na 

szczęście mieszkamy na parterze, więc wyskakiwanie z okna nie jest niebezpieczne. Gdy 

moje stopy zderzyły się z podłożem, od razu ruszyłam w stronę głównej ulicy. Sprawdziłam 

godzinę na telefonie, którego oczywiście nie zapomniałam wziąć. Byłam w końcu nastolatką 

swojego pokolenia. Była 16.15. Szybkim krokiem skręciłam w mniej uczęszczaną uliczkę i z 

uwagą przypatrywałam się domom i sklepom po mojej prawej stronie. Co chwilę w witrynach 

majaczyła moja postać, jednak ja starałam się to zignorować i szłam dalej, dopóki nie 

zobaczyłam ledwo zauważalnego napisu „Biblioteka’’. Rozglądnęłam się na boki, aby mieć 

pewność, że nikogo nie ma. Szybkim ruchem otworzyłam drzwi wchodząc do ciepłego 

pomieszczenia. Od razu zatrzasnęłam ten drewniany kawałek drewna dzielący mnie od coraz 

bardziej zatłoczonej ulicy i weszłam do środka.  

- Dzień dobry! – krzyknęłam i weszłam głębiej szukając zaprzyjaźnionego bibliotekarza. – 

Panie Homer! Jest pan tu?  

- Tak Minerwo, robiłem sobie właśnie herbatę – odpowiedział mi starszy mężczyzna 

wchodzący z parującym kubkiem w dłoni.  

Pan Homer był bibliotekarzem, który jako jeden z niewielu wyrwał się z programu „Zajęci’’ i 

teraz pracuje w bibliotece, do której rzadko, kto przychodzi, ponieważ wszystkie książki czy 

informacje można znaleźć w internecie. Pomimo tego jednak biblioteka dalej funkcjonuje, gdyż 



jest w połowie domem mieszkalnym pana Homera. Staruszek nie dawno skończył 

sześćdziesiąt lat i widać po nim, że wiele przeszedł. Włosy przyprószone są siwizną, a twarz 

pokryta jest zmarszczkami, które nadają mu wygląd mędrca, jednak w zielonych oczach, 

ukrytych za grubymi okularami, ciągle da się zobaczyć młodzieńczy zapał.  

 - Co cię do mnie sprowadza Moja Droga? – zapytał i usiadł za biurkiem odsuwając kubek  od 

siebie.  

- Mam problem panie Homer, a moi rodzice jako, że są w pełni poświęceni programowi nie 

zrozumieją mnie.  

- Co się stało?  

- Moja siostra, ona… - przerwałam na chwilkę, musiałam zebrać się w sobie, aby to 

powiedzieć. – Ona zaginęła.  

Starszy mężczyzna spojrzał na mnie znad lekko zaparowanych okularów, ponownie odłożył 

naczynie z herbatą, które trzymał i westchnął.  

- Powiedz mi, czemu twoi rodzice cię nie wydali ZLM?  

- Tylko, dlatego, że jestem starsza i mam duży potencjał. No, i  że jestem ich córką, chyba też 

można zaliczyć, jako powód  – odparłam. Przede mną nagle pojawiło się krzesło, na które od 

razu usiadłam czując jak moje nogi słabną. 

- Wiesz, co oznacza skrót ZLM? – zapytał Homer, na co ja pokręciłam przecząco głową.        - 

Zniewolenie Ludzi Marzycielskich – dodał. - Jednak wszyscy myślą, że oznacza to Znaczenie 

Ludności Miejskich. Nie wiem, czemu to zmieniono, ale społeczeństwo jest w błędzie.   

Starzec podniósł kubek do ust i upił łyk napoju.  

- Nie rozumiem, co to ma za znaczenie?  

- Ma znacznie i to wielkie Droga Minerwo. ZLM słynie z dziwnych spraw. Oni są od znikania, 

a nie szukania ofiar. Oni je namierzają i ukrywają, nie wiadomo gdzie i jak. Ale powiedz mi, 

czy kiedykolwiek spotkałaś się z osoba odnalezioną przez ZLM?  

Patrzyłam na swoje dłonie dokładnie analizując pytanie Homera. Miał racje, nigdy nie 

słyszałam, aby przez cały ten czas ZLM odnalazł kogoś.  

- Nie – odpowiedziałam  



- Otóż to. Dlatego Moja Droga, radze ci pilnuj się, bo zaginiesz i ty – powiedział, a ja wstałam 

z krzesła przysuwając je lekko w stronę biurka.  

- Pozwoli pan, że przejdę się pomiędzy regałami?  

Pan Homer potaknął twierdząco i otworzył książkę odpływając do krainy poezji. Ja w tym 

czasie zaczęłam przeglądać grzbiety książek, na których były wypisane tytuły. Nigdy nie udało 

mi się przejrzeć całej biblioteki. Pomimo, że nie była duża, wydawała się mieć nieskończoną 

ilość regałów.  Zatrzymałam się przy jednej z półek i wyjęłam z niej starą książkę o lekko 

pożółkłych kartkach i trochę podniszczonej brązowej oprawie.  Przeczytałam opis na drugiej 

stronie. Nie była zła, więc wzięłam ją i usiadłam przy małym stoliku, który był ukryty pomiędzy 

piętrzącymi się regałami, Po czym otworzyłam ją na pierwszej stronie i zaczęłam czytać. 

  

                                                                 ***

    

Zamknęłam książkę z cichym trzaskiem. Spojrzałam na zegarek, wybiła 21. Straciłam rachubę 

czasu, położyłam książkę niezgrabnie na stole i szybkim krokiem ruszyłam w stronę wyjścia. 

Przy biurku siedział śpiący pan Homer, więc najciszej jak mogłam wyszłam z biblioteki. W moje 

ciało uderzyła fala chłodnego, nocnego powietrza. Potarłam ramiona z nadzieją, że zrobi mi 

się cieplej, jednak nie za wiele mi to dało. Dlatego na sztywnych, zmarzniętych nogach 

ruszyłam do domu. Mijałam właśnie ostatnie skrzyżowanie, od którego do domu dzieliło mnie 

kilka metrów, gdy nagle ktoś na mnie wpadł.  Spojrzałam w dół i zobaczyłam małą, niską, 

wychudzoną dziewczynkę. Jej krótkie, tłuste, rude włosy były poprzyklejane do jej lekko 

brudnej twarzy. Oczy były podkrążone, a po policzkach płynęły łzy. Mogła mieć co najwyżej 

siedem lat, a jej stan wołał o pomstę do nieba. Miała potarganą jasnoniebieską sukienkę i stare 

buty. Na odsłoniętych ramionach dało się zobaczyć parę siniaków.  

- Wszystko dobrze? – zapytałam. 

Ona spojrzała na mnie z przerażeniem w  oczach. Nie odpowiedziała, tylko przytuliła się do 

mnie i jeszcze bardziej się rozpłakała.  Ja niezbyt wiedząc co zrobić, zdjęłam bluzę, okryłam 

małą materiałem i wzięłam na ręce. Zdecydowałam, że rano pójdę na Policję, aby znaleźć jej 

rodziców. Podczas drogi rudowłosa dziewczynka zasnęła, a ja po cichu weszłam do pokoju 

przez okno, co nie było łatwym zadaniem. 

Po kilkudziesięciu próbach w końcu mi się udało. Kiedy zamknęłam okno w pomieszczeniu 

zrobiło się przyjemnie ciepło. Położyłam małą na łóżku, a sama poszłam się umyć.  Kiedy 



wyszłam z łazienki przypatrywałam się chwilę dziewczynce. Wydawała się taka bezbronna i 

widać było, że wiele przeszła. Położyłam się obok niej i od razu zasnęłam.  

                                                                 ***  

Rano obudził mnie ruch po mojej lewej stronie. Pierwsza myśl to, że Elizabeth znów chce 

obudzić mnie skakaniem po łóżku, ale doszło do mnie, że ona zaginęła. Poderwałam się do 

siadu i spojrzałam na małą osóbkę obok mnie. Patrzyła na mnie przenikliwie, jakby chciała coś 

ze mnie wyczytać.  

- Jak się czujesz? Jesteś głodna? Jak masz na imię? – zadawałam coraz to nowe pytania, a 

dziewczyna otwierała buzię, aby coś powiedzieć, ale żadne słowa nie wyszły z jej ust.  

- Wybacz – powiedziałam do niej i wystawiłam rękę w jej kierunku. – Jestem Minerwa.  

Rudowłosa patrzyła na mnie niepewnie, ale uścisnęła moją dłoń lekko.  

- Katherine – odpowiedziała do mnie ledwo słyszalnie i opatuliła się bardziej moją bluzą.  

- Umyjesz się czy ci pomóc? – zapytałam, a dziewczynka jeszcze bardziej się cofnęła.  

Nie ufała mi. Nie dziwię jej się, też bym trzymała się z dala od ludzi, gdybym uciekła skądś w 

takim stanie. Westchnęłam i ruszyłam do kuchni z nadzieją, że rodziców nie ma w domu. Jak 

się okazało wszystkie pokoje były puste, a ja mogłam na spokojnie zrobić Katherine coś do 

jedzenia i picia. Po nie całych piętnastu minutach wróciłam do niej z talerzem tostów i kakao. 

Rudowłosa patrzyła na mnie niepewnie, ale sięgnęła po jedną grzankę i zaczęła ją łapczywie 

jeść. 

- Twoi rodzice wiedzą, że cię nie ma?  

Dziewczynka nie odpowiedziała tylko patrzyła na mnie wyczekująco jakby czekała aż zadam 

jakieś ciekawe, bądź godne jej odpowiedzi pytanie.  

Jednak ja nie miałam pomysłu jakie mogę zadawać pytania, aby nie wejść na trudny temat, 

który może sprawić, że Katherine jeszcze bardziej się zamknie i będzie się bała do mnie 

podejść.  

- Nie – odpowiedziała w końcu przerywając ciszę. 

- Chcesz do nich wrócić? – zapytałam z uśmiechem, tym razem wiedząc, że mam większą 

szansę na odpowiedz z jej strony.  



- Nie – powtórzyła i skuliła się bardziej. Aby nie stracić dobrego wrażenia zapytałam. 

- Lubisz książki?  

Dziewczynka przytaknęła i lekko się rozluźniła. Był to dla mnie sygnał, że wybrałam dobry trop. 

- Poczekaj tu chwilę. Zaraz ci jakąś przyniosę i poczytamy. 

Ponowny pozytywny ruch głową wypełnił mnie nadzieją na choćby krztynę zaufania, która 

może zostać skierowana w moją stronę.  

- Gdzie jesteś? – zapytałam sama siebie sprawdzając regał w salonie, jednak gdy tam jej nie 

znalazłam postanowiłam poszukać w gabinecie taty.  

Weszłam szybko do pomieszczenia. Od razu dostrzegłam to czego potrzebowałam. Szybkim 

krokiem przemierzyłam odległość dzielącą mnie od regału z książkami taty, wyjęłam ją z regału 

i już miałam wyjść bezszelestnie, gdy zobaczyłam rozłożoną, białą kartkę. Podeszłam i 

wzięłam ją do ręki. Po plecach przeszedł mi nieprzyjemny dreszcz.  Była to informacja o 

zaginięciu w niewyjaśnionych okolicznościach moich rodziców. Szybkim krokiem wróciłam do 

siebie. Katherine dojadała już ostatni tost. Gdy zobaczyła mnie, wyraz jej twarzy zmienił się na 

wyraźnie zmartwiony.  

- Co się stało?  

Było to najdłuższe zdanie jakie powiedziała do mnie przez cały ten czas, ale ja nie miałam 

chwili, aby się tym nacieszyć. Wzięłam do ręki mój plecak i zaczęłam pakować do niego to co 

akurat znalazło się w zasięgu moich dłoni.  

- Musimy przenieść się w inne miejsce – powiedziałam do niej i podeszłam do drzwi. – Proszę. 

Tu nie jesteśmy do końca bezpieczne.   

Te słowa sprawiły, że Katherine poderwała się z łóżka i poszła za mną do wyjścia.  

Szybkim i dość chaotycznym ruchem zagarnęłam parę owoców i wrzuciłam do torby. Gdy 

wyszłyśmy na ulicę chwyciłam małą za rękę. Ku mojemu zdziwieniu nie wyrywała się, tylko 

szła spokojnie, jakby wiedziała jakie zagrożenia na nas czeka.  Mijałyśmy zatłoczone ulice, 

ludzie potrącali nas raz po raz, a mój uścisk na drobnej ręce dziewczyny wzmacniał się z każdą 

chwilą. Serce biło szybko, a nierówny oddech nie pozwalał mi napełnić porządnie płuc.  

Dopiero, gdy znalazłam się na dobrze znanej mi uliczce, na której znałam każdą witrynę 

sklepową trochę odetchnęłam. Przyspieszyłam kroku i bez zastanowienia otworzyłam drzwi 

biblioteki, do której od razu weszłam.  



- Panie Homer! – krzyknęłam, a mój głos był strasznie niewyraźny i ledwo słyszalny.  

Pomimo tego, starszy mężczyzna przyszedł do holu, w którym stałam. Puściłam rękę 

Katherine, a ta spojrzała na siwowłosego mężczyznę z nieskrywaną ciekawością.  

- Proszę Pana potrzebuję miejsca by się zatrzymać na kilka dni. Proszę!  ZML zabrało moich 

rodziców, a wie Pan co się stanie, jeśli dopadną też mnie ! 

Spojrzałam na niego błagalnie. Nie pamiętam czy wtedy płakałam czy nie, jednak on 

przytaknął twierdząco i pokazał na swoje biurko, przy którym stały dwa krzesła. 

- Porozmawiajmy – powiedział do mnie łagodnie, a ja przytaknęłam i usiadłam na jednym z 

krzeseł. Katherina wydała się być w ogóle nie zainteresowana całą sytuacją, bo od razu poszła 

za regały. 

- Proszę Pana mogę nawet płacić za… 

Mężczyzna uciszył mnie gestem ręki, więc zamilkłam. Pokiwał głową parę razy po czym utkwił 

we mnie swoje bystre zielone oczy. Okulary, które spadły mu na czubek nosa odbijały moją 

twarz, na której malowało się połączenie smutku, żalu i przerażenia.  

- Powiedz mi jak długo wiesz, że ich nie ma? 

- Może piętnaście minut temu?  

Źrenice pana Homer gwałtownie się zmniejszyły.  

- Nie powinnaś była tu przychodzić – powiedział i wstał z krzesła tak nagle, że upadło na 

podłogę z głuchym łoskotem. – To było niebezpieczne – dodał i niemal biegiem ruszył za regały 

pomiędzy, którymi siedziała Katherine z jakąś książką otwartą na kolanach.  

- Musicie już iść – stwierdził idąc dalej. Rudowłosa podeszła do mnie z książką pod pachą, 

chwyciła mnie za rękę i pociągnęła do regału, w którym zniknął starszy mężczyzna.  

W tej samej chwili z holu dało się usłyszeć dźwięk upadającego wielkiego kawałka drewna 

oraz tupot wielu stóp. To były drzwi.  

- Uciekajcie – powiedział do Nas i przesunął jedną z wielkich skrzyń, pod którą znajdowała się 

głęboka dziura.  – Zatrzymam ich.  



Nie miałam prawa głosu, ponieważ Katherine skoczyła w ciemny, przepełniony kurzem i  

różnego rodzaju robactwem otwór w podłodze. Ostatnią rzeczą, którą pamiętam przed 

całkowitym zapadnięciem się w mrok była uśmiechnięta i łagodna twarz pana Homera.  

*** 

Wilgoć i zapach rozkładającego się jedzenia dotarł do moich nozdrzy tak gwałtownie, że wbrew 

mojej woli zwróciłam nagle całą zawartość swojego żołądka. Nie wiedziałam do końca gdzie 

jestem, bo dziura, przez którą tu wpadłyśmy została zasłonięta. Panowała ciemność.  

- Minerwa? – zapytał cichy głosik, który odbijał się echem w przestrzeni, w której się 

znalazłyśmy. Był jak mantra powtarzana do mnie setny raz.  

- Tu jestem – odpowiedziałam słabo. Gardło mnie piekło, a nogi i ręce bolały po lądowaniu na 

twardym gruncie.  

Nie wiedziałam wtedy czy mam majaki, jednak byłam pewna, że przede mną zapaliło się 

światło. Po chwili okazało się, że to Katherine z latarką. Dziewczynka pomogła mi wstać. 

Ruszyłyśmy tunelem, nie wiedziałam dokąd idę, bo to rudowłosa nadawała kurs naszej 

wędrówce.  Nie chciałam pytać skąd miała latarkę, albo skąd wiedziała, w którą stronę mamy 

iść. W końcu po długim maszerowaniu przez ciemność i wilgoć dostrzegłam, pomimo 

rozmazanego wzroku, inne źródło światła, które nie było naszą latarką.  Przyspieszyłyśmy 

kroku i po chwili wyszłyśmy na świeże powietrze. Zasłoniłam oczy ręką, ale to niewiele 

pomogło, więc pochyliłam głowę i przymknęłam powieki, aby po chwili móc je otworzyć bez 

większych przeszkód.  Rozejrzałam się wokół. Byłyśmy na polanie porośniętą wysoką trawą, 

która sięgała do połowy łydki. Usłana była różnego rodzaju kwiatami i chwastami. Drzewa 

tworzyły coś na wzór ogrodzenia, jednakże gdy przyjrzałam się bliżej dostrzegłam, że jest ich 

więcej.  

- Jesteśmy w lesie – powiedziała Katherine wyraźnie zaskoczona miejscem naszego 

obecnego przystanku. W czasach coraz to większej mechanizacji, rzadziej widuje się 

zalesione tereny, a już szczególnie w obrębie naszego miasta.  

- Przecież najbliższy las od Novumer jest prawie pięćdziesiąt kilometrów stąd. Jak to możliwe, 

że dotarłyśmy tu tak szybko?  

Gdy wymieniłam nazwę miasta dziewczyna spięła się lekko, jednak po chwili nie było już po 

nim śladu, a Katherine pociągnęła mnie w stronę drzew.  Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu był 

tam rozłożony namiot i palące się ognisko, które co chwilę wypuszczało w górę małe iskry.  



- Nie powinno się tu rozpalać ognisk. Może wybuchnąć pożar - powiedziałam. 

Rudowłosa spojrzała na mnie, po czym posadziła mnie na ziemi koło ognia i weszła do 

namiotu. Siedziałam tam i nie potrafiłam zebrać myśli, jednak nie doszłam do niczego 

sensownego.  Dziewczynka wróciła z apteczką w ręce.  Otworzyła ją i zaczęła opatrywać moje 

dłonie, których stan nie był za dobry. Były brudne i zakrwawione. Gdy skończyła, wyjęłam z 

plecaka, który o dziwo był cały, butelkę małej wody i wypiłam ją szybciej niż się spodziewałam. 

Od razu wyjęłam drugą i podałam Katherine, która przyjęła ją, ale piła małymi łykami, jakby 

podróż w ogóle jej nie zmęczyła.  

- Skąd wiedziałaś, że tu jest obóz? Nie jest on cudzy?  

Dziewczyna spojrzała na mnie i przypatrywała mi się chwilę po czym, jakby nie słyszała o co 

ją zapytałam, wyciągnęła książkę i zaczęła ją czytać.  

- Katherine, proszę odpowiedz mi.  

- Nie jest cudzy, a wiedziałam, bo sama go sobie wymarzyłam – odpowiedziała i podniosła 

wzrok znad książki, aby spojrzeć na mnie swoimi bardzo mądrymi oczami. 

- Co?  

- Proszę – poprawiła mnie i dość wymownie pokazała mi, abym zamknęła buzię, którą co 

chwila otwierałam na nowo.  

- Czy, czy mogłabyś powtórzyć? – zapytałam w końcu. Doszłam do wniosku, że musiałam się 

przesłyszeć.  

- Powiedziałam, że sobie wymarzyłam taki obóz.  

- Czyli jesteś… - zaczęłam, jednak dziewczynka weszła mi w słowo. 

- Marzycielem. Tak jak i ty – stwierdziła z lekkim uśmiechem i zamknęła książkę.  

- Ale skąd ty? – zapytałam cicho, a odpowiedź nadeszła od razu.  

- Nauczyli mnie wyczuwać takich jak ja.  

- Kto?  

Katherine milczała chwilę, po czym usiadła obok mnie westchnęła i zaczęła :  



- Kazali mi tropić takich jak my – zaczęła, skupiając swój smutny wzrok na tańczących językach 

ognia, które pięły się w górę. – Nie chciałam tego. Tak jak prawie każdy Marzyciel, który został 

porwany przez ZLM i więziony w labiryncie korytarzy pod ich główną siedzibą w centrum 

miasta.  

Chciałam coś powiedzieć i jakoś ją pocieszyć albo chociaż powiedzieć jedno z tych 

bezsensownych „Nie martw się”  albo „Wszystko będzie dobrze” jednak doszłam do wniosku, 

że skoro w końcu się przede mną  otworzyła nie mogę jej przerwać.  

- To co tam się dzieje nie wychodzi na światło dzienne – powiedziała, a ogień odbijający się w 

jej oczach dodał tym słowom wyrazu. – Izolatki o szklanych ścianach, aby każdy mógł siebie 

widzieć, kiedy przychodzili, by kogoś zabrać. Każdy widział jak brutalnie jest to robione. Tylko 

nielicznym udawało się wyjść wraz z przedstawicielami ZML na krótkie i niedalekie przejścia 

dookoła budynku. Gdy nadeszła moja kolej skorzystałam z nieuwagi strażników i uciekłam. 

Podczas tego wpadłam na ciebie i od razu wiedziałam, że jesteś jedną z nas.  

- Jedną z nas… - powtórzyłam cicho jej słowa, a ona spojrzała mi w oczy.  

- Nie jesteś złą osobą – powiedziała łagodnie. – Pamiętaj, oczy to brama do duszy człowieka.  

Przytaknęłam bez słowa, a dziewczynka ziewnęła. Nie zdawałam sobie sprawy, że niebo stało 

się atramentowe, a białe gwiazdy pojawiły się sprawiając, że mrok nieba nie był już taki 

straszny. Całego obrazu dopełniał kojący blask księżyca.  

- Powinnaś już się położyć – zaproponowałam pokazując głową na namiot. – Będę pilnować 

czy nikt się nie zbliża.  

 Rudowłosa przytaknęła i powolnym krokiem weszła do namiotu.  

Gdy mała poszła się położyć, spojrzałam na niemal czarną trawę, która rosła obok, co chwila 

poruszaną najmniejszym podmuchem wiatru czy robaczkiem, który akurat na niej usiadł, 

zrobić sobie krótką przerwę.  Ognisko nie przygasało, nie musiałam donosić drewna, aby 

podsycić ogień, jednak jego iskry przestały wzlatywać tak wysoko jak robiły to parę chwil temu. 

Przyjrzałam się wszystkiemu co było w zasięgu blasku ognia. Obóz był dość skromny. Jeden 

namiot i dwie ławeczki naprzeciwko siebie, a pomiędzy nimi ognisko. Dopiero teraz 

dostrzegłam książkę, którą czytała Katherine. Leżała sobie spokojnie na ławce jakby tylko 

czekała, aż wezmę ją do ręki. Wstałam, wzięłam książkę i wróciłam na moje wcześniejsze 

miejsce.  Okładka była granatowa lekko wytarta, jednak czerwony napis na środku był czytelny.  



- „Dla spełnienia marzeń” – przeczytałam na głos, przejechałam palcami po napisie i lekko się 

uśmiechnęłam. Pomyślałam: piękny tytuł dla tajemniczej książki. Otworzyłam ją na pierwszej 

stronie, na której widniała odręcznie napisana dedykacja. – Każdemu kto będzie chciał znaleźć 

odpowiedź na pytania o sobie.  

Gdy autor nie skojarzył mi się z żadną inną książką, którą już przeczytałam, przewróciłam 

stronę. Wstęp był krótki, jednak przeczytałam go kilkukrotnie, aby mieć pewność, że dobrze 

go rozumiem. Było to dla mnie dość dużym zaskoczeniem. Autor pisał o treści książki, która 

była wyłącznie dla Marzycieli. W środku miały znaleźć się wskazówki jak opanować zdolności, 

które niesie ze sobą posiadanie wyobraźni. Było to dla mnie szokujące, gdyż nigdy przez myśl 

by mi nie przeszło, że wyobraźnia ma swoje możliwości poza moją głową.  

- Ciekawa jest ta książka, prawda? – zapytał mnie cichy głos.  

- Boże święty! – krzyknęłam i złapałam się za serce 

- Co ciekawego z niej wyczytałaś?  

Z namiotu wyszła rudowłosa i usiadła obok mnie. Ja ciągle trzymając się za serce patrzyłam 

na każdy jej krok, który wykonała w moją stronę.  

- Ja…ja… - mamrotałam pod nosem, zbyt zawstydzona, aby odpowiedzieć na pytanie.  

- Przyda ci się do przyszłej nauki – stwierdziła dziewczynka z lekkim uśmiechem. – Nie bój się 

jej. Ona chce ci pomóc, tak samo jak ja. Każdy Marzyciel ma zdolność do wizualizowania 

pewnych przedmiotów w rzeczywistości.  

- Ale jak? – zapytałam nie rozumiejąc - Przecież nie można w żaden sposób ingerować w 

rzeczywistość, to wbrew wszystkiemu… 

- Marzyciele mają taką zdolność, dlatego nas infiltrują i przeprowadzają testy. Chcą kompletnie 

usunąć nas i wyobraźnię ze świata. To ich jedyny mur do przeskoczenia. 

- Co mogę zrobić, żeby nauczyć się korzystać z mojej wyobraźni? - zapytałam po dłużej chwili 

ciszy, która nastała między nami. Niebo powoli zaczynało nabierać jaśniejszy odcień, a las 

nabierał nieco żywszych kolorów. 

- Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć – odpowiedziała, a ja jęknęłam zrezygnowana. - Nie 

mów, że jesteś zaskoczona? – rzuciła mała. 

- Nie, nie jestem. 



Dziewczynka uśmiechnęła się do mnie szeroko i wstała dając mi znak ręką, abym  zrobiła to 

samo. Podniosłam się na nogi z cichym westchnięciem i strzelaniem kości.  

- Zaczniemy od razu – powiedziała do mnie Katherine i ruszyła szybkim krokiem w stronę 

polany. Wyglądała znacznie lepiej niż wcześniej. Miała na sobie nową fioletową koszulkę i 

dłuższe spodnie, umyte włosy spięte w niskiego kucyka, a jej twarz nie miała na sobie ani 

grama brudu. Już chciałam pytać kiedy i jak zdążyła się umyć oraz skąd wzięła nowe ubrania, 

jednak doszłam do wniosku, że to oczywiste.  

- Nowe ubrania dostaniesz ode mnie po treningu, a później będziesz je tworzyć sobie sama - 

powiedziała i stanęła na środku zacienionej polany.  

Podeszłam do niej i stanęłam obok, by mieć widok na to samo co ona, ale nie widziałam nic 

poza powolnie wschodzącym słońcem. 

- Siadaj przodem do słońca i chłoń jego promienie - szepnęła cicho. Wykonałam jej polecenie 

w milczeniu.  Z każdą chwilą słońce było coraz wyżej i  bardziej ogrzewało moją twarz, na 

której powoli pojawiał się delikatny uśmiech.  

- Zamknij oczy i postaraj się jak najdokładniej zobaczyć to co mogłoby ochronić cię przed 

słońcem, najlepiej żeby  było to coś małego.  

Przymknęłam powieki i napawałam się ciepłem. Promienie drażniły mi oczy, dlatego w mojej 

głowie pojawił się obraz okularów przeciwsłonecznych, takich niebieskich z czarnym szkłem, 

które pomogłyby mi osłonić się przed blaskiem.  

- A teraz otwórz oczy - powiedziała do mnie cicho i łagodnie Katherine. Otworzyłam oczy i od 

razu spojrzałam w dół. Na trawie leżały okulary, dokładnie takie jakie widziałam. Sięgnęłam po 

nie ręką i podniosłam, jednak te zniknęły.  

- Czemu zniknęły?  

- To co robisz jest bardzo nietrwałe i szybko powraca do twojej głowy. Biorą pod uwagę fakt, 

że mamy mało czasu muszę zrobić ci szybki trening, który sprawi, że to co zrobisz będzie 

utrzymywało się dłużej. 

 Dziewczynka ruszyła w stronę ogniska i spakowała do dwóch plecaków parę rzeczy, po czym 

wróciła do mnie. Spojrzałam, a obozowisko za jej plecami rozpłynęło się w niebyt.  

- ZML już jest na naszym tropie. Musimy przenieść się w bardziej bezpieczne miejsce.  



Rzuciła we mnie torbą, a ja szybko przełożyłam pasek przez ramię i wstałam z pokrytej rosą 

trawy, która zostawiła po sobie mokry ślad na moich spodniach.  

- Mówiłaś, że dasz mi ubrania na zmianę.  

- Najpierw miejsce, później etykieta - stwierdziła pewnie i ruszyła w stronę krzewów po drugiej 

stronie polany, która skąpana była w nieco złowieszczym  mroku. Odwróciłam głowę ostatni 

raz przed wejściem w gęste krzaki i skierowałam wzrok na miejsce, w którym znajdował się 

chwilę temu nasz mały obóz. 

Gdy usłyszałam ponaglający głos rudowłosej szybko wskoczyłam w zarośla, które od razu 

rozpoczęły misje mającą na celu poranienie moich nóg w sposób najbardziej dotkliwy. Czując 

to, nogi podnosiłam coraz wyżej, jednak nic to nie dawało, bo ostre pnącza co chwila czepiały 

się moich podartych spodni powodując coraz to nowy ból i rany na łydkach. 

- Już nie daleko Mina. Czuję, że za chwilę znajdziemy... - dziewczyna nagle zamilkła i 

pociągnęła mnie za rękę chowając nas za najbliższym drzewem. Gestem dłoni pokazała mi 

bym była cicho. Chciałam zapytać o co chodzi, jednak odpowiedź przyszła sama.  

- Przedstawicielka 710E jest w zasięgu - powiedział zniekształcony przez maskę męski głos.  

- Na trzy biegniesz przed siebie i zatrzymujesz się dopiero wtedy, gdy zobaczysz grotę jasne? 

- zapytała szeptem mała, a ja przytaknęłam przerażona. Wokół pojawiła się gęsta mgła, jednak 

ja widziałam wszystko tak klarownie, jakby jej nie było. - TRZY!  

Wystraszona biegłam przed siebie, płuca paliły mnie od szybkiego wdychania zimnego 

powietrza, a rany na nogach paliły jakby ktoś raz po raz nacinał mi je na nowo. Gdy przez 

powłokę drzew zaczęły przebijać się skały zwolniłam czując, że nogi zaczęły się pode mną 

uginać. Przyspieszyłam ten ostatni raz i usiadłam pod wielkim kamieniem dysząc ciężko. 

Serce mi waliło, płuca bolały z każdym  nowym wdechem.  Krzaki obok mnie zaczęły szeleścić. 

Spanikowana schowałam się za skałą, oddech przyspieszył, a w mojej głowie pojawił się 

najgorszy scenariusz. Starałam wyobrazić sobie jakąś broń, cokolwiek jednak gdy zamknęłam 

oczy przede mną widziałam tylko czerń. W tamtej chwili chciałam po prostu zniknąć.  

- Minerwa - usłyszałam swoje imię pomiędzy głębokimi oddechami. Wstałam chwiejnie cały 

czas opierając się na skale. Katherine stała opierając ręce na kolanach, a  jej wzrok ani razu 

nie zatrzymał się na mnie. Dopiero, gdy położyłam jej dłoń na ramieniu spojrzała na mnie i 

zaciągnęła do szczeliny w skale.  



- Katherine gdzie jesteśmy? - zapytałam gdy mrok panujący w grocie zaczął mnie przytłaczać 

i trochę przerażać. Uścisk  na ręce wzmocnił się, a odpowiedź nie nadeszła.  Szłyśmy tak w 

milczeniu, które przerywał szum wody. Nim zdążyłam odwrócić wzrok oślepiło mnie 

różnokolorowe światło, które pojawiło się nagle i bez ostrzeżenia.  

- Wybacz - powiedziała do mnie cicho rudowłosa i pociągnęła głębiej w jaskinię, po czym 

przystanęła, a ja dalej zakrywając oczy dłońmi nie miałam siły, by je otworzyć. - Otwórz je! 

Spokojnie światło nic ci nie zrobi.  

Niepewnie podniosłam powieki. Światło nie okazało się tak rażące jak zakładałam na 

początku. Było  piękniejsze niż zwykłe światła.  

Stałam po środku wielkiej jaskini, której końca nie dało się zobaczyć. Sufit wyłożony 

kryształami świecącymi na biało, niebiesko, fioletowo i granatowo. Wyglądał jak mieniące się 

nocne niebo. Ściany zmieniały kolor, nadając jaskini bardziej tajemniczy wygląd.  

- Tu jest pięknie - sapnęłam z uśmiechem, co chwilę odwracając głowę w inne miejsce i nie 

mogąc się napatrzeć na coraz to piękniejsze barwy pojawiające się w pomieszczeniu. 

Spojrzałam na Katherine, która siedziała na ziemi. Jej ubranie było lekko brudne, a sama 

dziewczynka wyglądała na zmęczoną. - Wszystko dobrze? 

Podeszłam i przykucnęłam obok niej. Położyłam rękę na jej małym ramieniu, a ona podniosła 

na mnie swoje zielone, przepełnione dzikością oczy. Zacisnęła swoje drobne dłonie w pięści. 

- To oni nas wyłapywali. To oni przetrzymują nas w tych klatkach jak zwierzęta! - krzyknęła do 

mnie wyraźnie wściekła. - Wszystko wróciło... - dodała ciszej. - Wszystko co mi robili i co robili 

innym. Nie mogę nic zrobić.  

Milczałam. Patrzyłam uparcie w ziemię myśląc, co mogę dla niej zrobić. Musiałam jej pomóc i 

tego byłam w tej chwili najbardziej pewna. Nie mogłam jej tak zostawić.  

- Uwolnimy ich - powiedziałam w końcu i spojrzałam jej w oczy lekko się uśmiechając. - Będę 

trenować, nie będę narzekać ani użalać się na ból. Tylko trenuj mnie, jak najlepiej potrafisz. 

Wiem, że nie będę miała takich umiejętności  jak  ty, ale musimy im pomóc.  

Katherine milczała patrząc na mnie. Utrzymałam jej zmieniające się spojrzenie, w którym 

widziałam, z jednej strony  lekkie niedowierzanie, a z drugiej podziw dla mojej odwagi i małą 

irytację.  



- Niech będzie - powiedziała w końcu i pokiwała głową, po czym wstała wcześniej zrzucając 

moje ręce z jej ramion. - Nauczenie się jak korzystać z wyobraźni nie jest łatwe, ale to miejsce 

ci pomoże. Później dostaniesz kryształ z tej groty, który przedłuży czas jaki wytworzony przez 

twoją wyobraźnię przedmiot lub obraz zostanie dłużej w świecie realnym. Najpierw jednak  

musisz nauczyć się  korzystać ze swojej zdolności.  

Przytaknęłam i już chciałam wstać, ale Kate dała mi znak, bym tego nie robiła. Wokół mnie 

zapłoną fioletowy trójkąt z okręgami na jego wierzchołkach. Odsunęłam się  od  figury, aby 

płomienie mnie nie dosięgnęły.  

- Trójkąt oznacza trzy etapy twojej nauki, które musisz przejść, żeby korzystać z wyobraźni w 

pełni, bo jedyne co nam zostaje w obronie przed ZML, to ona – twoja wyobraźnia. Teraz 

możesz wstać. Stań na okręgu po twojej lewej.  

Spojrzałam w tamtą stronę i powoli wstałam z zimnej ziemi. Niepewnie podeszłam do okręgu 

i gdy od ognia dzielił mnie krok zawahałam się. Nie wiedziałam czy mnie oparzy czy nie jednak 

głos rudowłosej rozwiał mój strach.  

- Wchodzisz w krąg. Zaczynasz trening i kończysz go. Później idziemy ich ratować.  

Przytaknęłam i wzięłam głęboki wdech, co było małym błędem, bo ogień mocno ogrzał 

powietrze przez co nie dało się nim oddyachać. Weszłam w krąg. Płomień był ciepły, jak kubek 

herbaty po wejściu do domu z zimnego podwórka. Kiedy stanęłam dwoma nogami w środku, 

ogień zmienił kolor na zielony.  

- To Wizualizacja - powiedziała do mnie Katherine i zaczęła przechadzać się dookoła. - 

Zamknij oczy. Na początku nie będziesz miała trudności, poza niedokładnością tego co 

widzisz. Im częściej będziesz starała się zobaczyć dany przedmiot, tym więcej szczegółów 

będziesz widzieć. Następnym etapem będzie dodawanie ci przeszkód i rozpraszaczy. 

Rozumiemy się? - zapytała się, a ja przytaknęłam. - Zacznijmy więc.  

Ta sytuacja zapoczątkowała mój  czterodniowy trening, który przewidywał tylko trzy godziny 

na sen i ciągłe czytanie książki marzycieli,  jednak nie ostudziło to mojego zapału. Codziennie 

zaliczałam nową stację, zaczynając od wizualizacji, przechodząc przez namacalność i 

kończąc na skupieniu.  Namacalność polegała na utrzymaniu stworzonej rzeczy  czy obrazu 

w świecie rzeczywistym jak najdłużej i tak, aby jak najlepiej sprawdzała się w użytku. Skupienie 

z kolei na tym,  by jak najbardziej uczulić zmysły na to co tworzysz, a nie na otoczenie.  

- Proszę - powiedziała rudowłosa i podała mi mały biały, nie wyróżniający się niczym  kamień. 

Wzięłam go do ręki, a on nagle zapłonął złotym blaskiem, który po chwili zniknął.  



Katherine patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami, pełnymi zdumienia, a ja nie wiedziałam 

co się stało. 

- Kryształy przyjmują zazwyczaj srebrny kolor - zaczęła spokojnie. - Złoty otrzymują tylko 

wybrani  Marzyciele – ci wyjątkowi. Mina, teraz wiem, już wszystko! I nie mam wątpliwości, że 

wszystko pójdzie dobrze i że to Ty jesteś naszym obrońcą.  

Byłam zdumiona, a jednocześnie pewna siebie i silna  jak nigdy dotąd. Uśmiechnęłyśmy się 

do siebie, a dziewczynka wyjęła coś spod kamieni.   

 - Masz -powiedziała do mnie Kate i podała plecak. Wzięłam go od niej i zawiesiłam kryształ 

na szyi.   

- Wyjdziemy stąd prosto do miasta? - zapytałam poprawiając torbę na ramieniu.  

- Tak - odpowiedziała i ruszyła przed siebie skręcając w jeden z nieoświetlonych korytarzy. 

Szybkim krokiem ruszyłam za nią. Wyobraziłam sobie latarkę, która od razu znalazła się w 

mojej dłoni. Zapaliłam ją.  Szłyśmy tak dłuższą chwilę, dopóki przed nami nie pojawiły się drzwi, 

które rudowłosa otworzyła bez chwili zawahania. Ku mojemu zdziwieniu wyszłyśmy pomiędzy 

regałami biblioteki Pana Homera. Jednak jego samego w niej nie było. Na biurku przy 

wyważonych już wcześniej drzwiach leżała kartka o zaginięciu straszego mężczyzny  w 

niewyjaśnionych okolicznościach.   

Wściekła wyszłam stamtąd, nie oglądając się na ludzi chodzących po ulicy. Szłam z 

zaciśniętymi pięściami gotowa przywalić pierwszej lepszej osobie, która mnie zdenerwuje.  

- Minerwa spokojnie - powiedziała do mnie Katherine, która zrównała ze mną krok. - Uwolnimy 

go. Tak jak całą resztę.  

Przytaknęłam i  resztę drogi do budynku ZLM przebyłyśmy w ciszy. Gdy wysoki oszklony 

wieżowiec zaczął odbijać nasze postacie wiedziałam, że już za późno na odwrót. 

 - Nie odstępuj mnie na krok. Kiedy obydwie znikniemy i tak  będziesz czuć moją rękę - 

powiedziała Katherine i chwyciła moją dłoń, po czym zniknęła.  

Ja po chwili zrobiłam to samo. Używanie wyobraźni do zmiany otoczenia jest dużo trudniejsze 

i bardziej nie stabilne niż tworzenie nowych przedmiotów. Drzwi automatyczne otwierały się 

co chwila wpuszczając i wypuszczając ludzi. Skorzystałyśmy z jednej okazji i weszłyśmy do 

środka. Szybko minęłyśmy główny hol i ruszyłyśmy do wind znajdujących obok dużego białego 

biurka recepcji. Uścisk na mojej ręce się wzmocnił, gdy mijałyśmy dwóch ochroniarzy, którzy 



nas nie zauważyli. Gdy weszłyśmy do środka, z głośników zaczęła lecieć jakaś denna 

muzyczka, która po chwili zaczęła mnie bardzo irytować. Winda jechała pomimo, że żadna z 

nas nie nacisnęła guzika. Już chciałam pytać jak to się stało, jednak jej drzwi  otworzyły się, a 

do środka wpadło fioletowe światło. Poczułam drżenie Kaherine. Zrobiłam krok naprzód 

ciągnąc tym samym dziewczynkę za sobą. Czułam, że nie chce tu być. Szczerze mówiąc ja 

też nie chciałam, jednakże nie mogłam odpuścić w takiej chwili.  Wąski korytarz, po którym 

szłyśmy znajdował się pomiędzy oszklonymi klatkami, w których paliło się słabe białe światło. 

W każdej z nich leżała jakaś osoba. Każdy z nich miał sinikaki i rany, jedni głębsze drudzy 

mniej jednak i tak był on straszny. Na ścianach i podłodze gdzie niegdzie połyskiwała krew. 

Większość z nich podnosiła się z miejsc i śledziła nas wzrokiem. Rudowłosa podeszła do 

jednej z pustych klatek i otworzyła drzwi. Zamiast pustego wnętrza w środku pojawiła się 

kryształowa grota, w której spędziłyśmy ostatnie dni.  Ja natomiast zapragnęłam by wszystkie 

klatki otworzyły się i bez namysłu machnęłam ręką. Kryształ na mojej szyi rozświetlił się i  klatki 

jak chciała moja wyobraźnia otworzyły się nagle  robiąc wiele hałasu, a z nich powoli, ze 

strachem w oczach wychodzili Marzyciele.  Czułam, że idzie nam za łatwo.  Jak się okazało 

miałam racje.  

Po otworzeniu wszystkich klatek do pomieszczenia wpadło dziesięciu strażników, którzy 

zaczęli siłą łapać uciekających z nich Marzycieli. Nie udawało im się  jednak to tak łatwo,  bo 

Katherine odcięła ich, a ja jej w tym pomogałam. W głowie miałam obraz, że ich uwalniamy, 

razem i wspólnie. Raz, po raz atakowałyśmy, coraz to większą ilość strażników, a Marzyciele 

pomagali nam i sobie wzajemnie, aby jak najszybciej przedostać się do  portalu - groty. Nagle, 

pośród wszechogarniającego nas chaosu, dostrzegłam moich rodziców, którzy byli w grupie 

osób zaciąganych  przez jednego z ochroniarzy ponownie do klatki.   

Bez zastanowienia pobiegłam w ich stronę. Wiedziałam, że nie może trwać to tak długo. 

Kryształ na mojej piersi rozgrzał się, a ja machnięciem ręki obezwładniłam ochroniarza i 

szybko wzięłam rannego ojca  pod ramię.   

- Minerwa - powiedział mój tata zdziwiony.  

- Chodź mamo! Idziemy, już! - odpowiedziałam i ruszyłam z nimi  w stronę portalu, gdzie czekał 

na nas Pan Homer. Kamień ochłodził się kiedy przeszłam przez portal, który wbrew mojej woli 

zamknął się za mną.  

Zgromadzone już w grocie osoby podzieliły się na grupy i zaczęły się wzajemnie opatrywać, a  

ja szukałam wzrokiem Katherine, której nie umiałam wśród nich odnaleźć . Udało mi się jednak 

zobaczyć jak moi rodzice tulą do siebie Elizabeth, która płakała ze szczęścia na ich widok.  

Łza popłynęła mi po policzku, a szczęście mieszało się w mojej głowie ze smutkiem. 



- Gdzie jest Katherine? I czy to już wszyscy? - zapytałam Pana Homera, a on  pokręcił głową. 

- To nie są wszyscy. Wielu zostało, w tym Katherine. Została, abyśmy zdołali uciec - 

odpowiedział mężczyzna. - Bardzo mi przykro.  

Pokręciłam głową odpędzając łzy, zacisnęłam ręce w pięści.  

- Uwolnię cię Katherine. Obiecuję. 

 W tamtej chwili złożyłam najważniejszą obietnicę w moim życiu. 

 ***  


