
,,Dni i Noce” 

Rozdział 1 

Późna wiosenna noc albo wczesny poranek. 24 kwietnia 2026 roku. Urodziny Arna. Syn 

szlacheckiego rodu Medici, bankierów, kończył tego dnia 18 lat. 

- Federico nie skradaj się, wiem że śledzisz mnie od kiedy wyszedłem z pałacu. 

- Ach, Arno musisz na siebie uważać, wiesz przecież o pojawieniu się w naszym mieście 

tego gangu Pazzich. Czym byś się przed nimi obronił ?  

- Eee ... Zapomniałeś o moim ,,kocim" instynkcie ? Jestem przecież wyćwiczonym 

parkourowcem, z resztą mam ze sobą noże Giovaniego. 

- Ejj ?!  

- Coo ?  

- Więcej szacunku. To nasz ojciec. 

- Oj, wiem. A ty co taki święty jesteś?  

- Nie twierdzę że jestem święty, ale ... - Zamilkł 

- Ale ? - Prowokował Arno. 

- Cicho - Nakazał Federico. 

- Teraz słyszę - zląkł się Arno - co to było ?  

- Gang Pazzich. Musimy uciekać. Szybko !!!  

Wzięli rozpęd i obaj jak dwa cienie zaczęli skakać, wyginać się i robić róże triki. Arno 

wypatrzył w miarę niski budynek. Wymienił spojrzenia z bratem i ... Wystrzelili jak z armaty. 

Szybko i sprawnie wybili się od ziemi, i tak jak by biegli po ścianie byli o pół metra wyżej. 

Palcami w wyćwiczonym odruchu złapali krawędzi i z niebywałą szybkością podciągnęli się 

na dach. Zajęło im to zaledwie cztery sekundy. 

- Schowajmy się za tym szerokim kominem - zaproponował Arno. 

- Świetny pomysł braciszka - pochwalił go starszy o trzy i pół roku Federico - nie dadzą rady 

się tutaj wspiąć, musieli by być szybcy i zwinny jak my. 

- Patrz - szepnął Arno i pokazał palcem. 

- Co ?! Jak to możliwe ? - Federico nie wieży w to co widzi. 

Zamaskowany mężczyzna z pistoletem przypiętym do paska spodni powtórzył ich ruchy 

sprzed niemalże minuty wcześniej. 

- Wracamy do domu. Później to przemyślimy, a teraz szybko, nim nas zauważy.  

Szybko przeskoczyłem po kolejnych kilku dachach, po czym najpierw zszedł Arno, a po 

chwili Federico.  

- Co tak długo, staruszku ? - Roześmiał się Arno. 



- Rozglądałem się za tym kolesiem w czerni. 

- Mówi się facetem w czerni - Roześmiał się Arno. 

- Oj tam oj tam, Arno znawca - szturchnął brata. 

Arno wskoczył w boczną uliczkę i szybkim ruchem wciągnął brata. 

- Co ty robisz ?! - protestował Federico. 

- Śledzą nas, od kiedy zeszliśmy z dachu. Jak się rozglądałeś ? - Zagotował się Arno. 

- Na dachach nikogo nie było. 

- Musieli nas śledzić z ziemi. 

Odczekali piętnaście minut w cieniu po czym Arno się rozejrzał i wyszedł. Po chwili dogonił 

go Federico. W milczeniu udali się do domu. Co kilka minut na zmianę się rozglądali i od 

czasu do czasu zatrzymywali. 

- Jak się pośpieszymy to może zdążymy, nim rodzice się obudzą. 

- Proponujesz wyścig ? - Ucieszył się Arno. 

- ... Start. Kto ostatni w domu, ten wypełnia obowiązki drugiego przez tydzień - roześmiał się 

Federico i poznał prosto do domu. 

- Heh, Federico ... Zachowujesz się jak dziecko - zaczął go gonić. 

Zrobił szereg skoków salt i fiflaków. Dotarcie do domu zajęło mu niecałe pięć minut. Gdy 

dotarł na miejsce, myślał, że Federico już na niego czeka. Przeszedł cały parter, po czym 

poszedł na piętro. Nigdzie nie znalazł Federica. Na początku się ucieszył, ale po dziesięciu 

minutach zaniepokoił się nieobecnością starszego brata. 

- Wiem że jest starszy, ale to tyle nie powinno mu zajmować - pomyślał Arno. - jeszcze rok 

temu śmiał się że jestem taki wolny że chyba nigdy go nie dogonię - roześmiał się. 

Nagle drzwi do głównego korytarza z hukiem się otworzyły. Wbiegł zmęczony sługa, 

przyjaciel Arna. 

 

Rozdział 2 

 

Arno wstał z krzesła jak na komendę. 

- Co się stało, Joseph ?  

- Twój brat ... Został ... Zaatakowany... - Wysapał Joseph 

- Co ? Jak ? Co się stało ? - Mówiąc to Arno wyciągnął z szafki szklankę i nalał do niej 

whisky, po czym podał ją Josephowi. 

- Dzięki, przyjacielu. Został zaatakowany przez Gang Pazzich. Dwie przecznice stąd.  



- Idę tam – Arno podskoczył. 

- Zaczekaj. Wezwałem naszych ochroniarzy… znaczy waszych. 

- Dobrze zrobiłeś - Pochwalił go Arno. - Daj mi shot-guna, i dwa uzi. 

Joseph podszedł do stołu w pokoju gościnnym, i przycisnął guzik schowany pod nim. W 

ścianę lekko wsunął się około półtorametrowy obraz, po czym osunął się w górę odsłaniając 

mały arsenał broni. Wyciągnął z niego to, o co prosił Arno oraz amunicję. Był tam jeszcze 

bardzo ostry sztylet i garota do duszenia. Joseph wziął jeszcze te dwie rzeczy i wyciągnął 

karabin, po czym w środku składziku nacisnął przycisk i obraz wrócił na swoje miejsce. Podał 

Arnowi shot-guna, amunicję, uzi, sztylet i garotę.  

- Po co mi sztylet i garota, Josephie ?  

- To na wszelki wypadek, jakby ci się skończyła amunicja albo jak by ktoś do ciebie podbiegł 

i próbował zajść od tyłu. 

- Ok. Dziękuję przyjacielu. Idziemy. 

Wyszli z domu. Arno pobiegł skacząc parkourami i wskoczył na jeden z niższych dachów. 

- Pójdę dołem, nie dam rady powtórzyć twoich ruchów - powiedział Joseph - Będę cię 

osłaniał, a ty pozdejmuj ich po cichu z góry. 

- Zgoda. - Ucieszył się Arno. 

 

Rozdział 3 

Arno przeskoczył nad trzema budynkami, a następnie schował się za wysokim kominem. 

Rozejżał się w dół. Zauważył dwunastu najemników gangu Pazzich. Dwóch członków 

trzymało Federica. Ochroniarze rodziny Medicich z wycelowanymi karabinami i pistoletem 

negocjowali z Pazzimi. Skupiony Arno dodatkowo się rozejrzał. Zauważył Josepha. Zaszedł 

od tyłu gangsterów trzymających Federica. Arno to zauważył. Joseph wysłał do Arna SMS-a. 

Było w nim tak napisane : 

,,Zadzwoń do jednego z ochroniarzy i powiedz, że jak obaj trzymający Federica gangsterzy 

padną na ziemię to mają zastrzelić resztę, z którymi negocjują’’. 

Arno tak też zrobił. Ochroniarz, do którego zadzwonił Arno, był z tyłu. Po kolei przeszedł i 

każdemu powiedział, co mają zrobić. W ułamku sekundy Arno wycelował, dał znak 

Josephowi, i gdy zarzucił na szyję gangstera garotę Arno celnie strzelił. Gangster padł na 

ziemię. Nikt nie usłyszał strzału. Joseph, przytrzymując jedną ręką garotę na szyi gangstera 

rzucił na ziemię Federica, w momencie gdy jeden z negocjujących gangsterów się odwrócił. 

Szybko bez wycelowania wystrzelił że swojego pistoletu. Chwilę później zaczęła się 

strzelanina ochroniarzy i gangsterów. Ochroniarzy było mniej niż gangsterów. Ośmiu na 



dziesięciu plus tych, którzy właśnie dobiegli, było ich teraz czternastu. Joseph wycelował w 

głowę tego, który próbował przed chwilą postrzelić jego i Federica. Wystrzelił. Gangster padł 

na plecy opryskując dwóch innych krwią i kawałkami przestrzelonego mózgu. 

- Choć, Federico, musimy się ukryć. - Mówił Joseph, podnoszący Federica. 

Arno zasypał gangsterów gradem pocisków z uzików. Zastrzelił trzech. Skończyły mu się 

pociski w magazynku. Nie miał czasu przeładować. Podniósł shot-guna, wyciągnął sztylet, 

rozpędził się i ... przy krawędzi dachu podskoczył zrobił salto nad dwoma gangsterami i 

spadł jak granat na gangstera z karabinem maszynowym i wbił mu sztylet w krtań. Szybko 

się podniósł. Złapał shot-guna w dwie ręce i strzał, przeładowanie, strzał, przeładowanie. 

Padło sześciu. Czterech zastrzelili ochroniarze. W tym czasie Arno przeładował uzi i 

zastrzelił resztę gangsterów. Podbiegł w miejsce, gdzie ukrył się Joseph z Federickiem. 

- Sprawdźcie czy nikt nie został przy życiu. - Rozkazał ochraniarzom Arno - bracie, co się 

stało ?  

- To była pułapka, gdy byłem cztery przecznice od naszej Willi zszedłem z dachów, 

pobiegłem dołem, i gdy byłem przecznice stąd zaczęli mnie gonić, chciałem ich zgubić na tej 

ulicy, ale czekali tu na mnie. Dwóch zaszło mnie od tyłu, gdy Joseph wracał z zakupami 

zobaczył, że zaatakowali mnie. Zadzwonił po ochroniarzy, i pobiegł po ciebie ... resztę już 

znasz. - Skrzywił się Federico. 

- Bracie ... ty ... krwawisz, a jednak ... chwilę przed śmiercią zdążył cię postrzelić. - Zauważył 

Arno. 

- I tak wyglądam lepiej od ciebie. - Roześmiał się Federico, po czym skrzywił się z bólu. 

- Ach to twoje poczucie humoru braciszku. - Roześmiał się Arno. 

- Stracił dużo krwi ... - Zasmucił się Joseph. 

- Musimy go zabrać jak najszybciej do Willi.  

Za plecami Arno usłyszał głos ochroniarza : 

- Ci nie żyją, ale musimy stąd uciekać do Willi. Zaraz przyjdą następni. 

- Tak zrobimy - zdecydował Arno - wy dwaj weźmiecie Federica - pokazał na ochroniarzy - ja 

Joseph i reszta będziemy ich osłaniać. 

- Zrozumieliśmy - odpowiedzieli chórem.  

W pierwszym rzędzie poszli trzej ochroniarze - jeden z lewej, drugi z prawej a trzeci na 

środku. Szli z karabinami i rozglądali się w każdą uliczkę. Za nimi szli ochroniarze niosący 

Federica. Jeszcze bardziej z tyłu szło czterech pozostałych ochroniarzy, Joseph i Arno. Arno 

z Josephem byli otoczeni przez uważnie rozglądających się ochroniarzy. Wszyscy szli 

powoli. Została jedna przecznica do Willi. Było spokojnie, zbyt spokojnie. Arno usłyszał jakiś 

dźwięk z nieba. Był coraz głośniejszy. Coś się zbliżało. Po chwili domyślił się, że to 

helikopter. Dwie sekundy później zobaczył, że to helikopter Pazzich.  

- Schować się ! Szybko !  - Rozkazał Arno. 



Wskoczyli w boczną uliczkę, gdzie schowali się pod dachem tak, aby ich nie zobaczyli. W 

helikopterze otworzyły się drzwi po obu stronach. Wyrzucili drabinki. Zeszło po nich ośmiu 

najemników Pazzich, po czym helikopter odleciał. Chwilę później przyleciał drugi helikopter i 

powtórzyło się to, co przed chwilą z pierwszym helikopterem, ale tym razem nie zeszło ośmiu 

najemników, a dwunastu. Rozproszyli się. 

- Trzech idzie na zwiad - wskazał na trzech ochroniarzy z karabinami Arno - macie zastrzelić 

każdego napotkanego najemnika Pazzich. 

Wyszli z uliczki. Arno założył do swoich uzi tłumiki, które podał mu Joseph. Ochroniarzy nie 

było już przez dobre pół godziny. 

- Ktoś tu idzie. Schowajcie się za nami - nakazał Arno, po czym rzucił Josephowi jedno ze 

swoich uzi. Zrobili jak nakazał Arno. Wraz z Josephem stali w pierwszym rzędzie z 

wycelowanymi karabinami. To był pięcioosobowy oddział Pazzich. Arno zastrzelił czterech, 

Josephowi udało się uśmiercić tylko jednego najemnika. 

- Wciągnąć ich tu i dobrze ukryć - Rozkazał Arno ochraniarzom. 

Zrobili to i dobrze się rozejrzeli. Na przecznicy nikogo nie było. 

- Idziemy. - Powiedział Arno. 

Wyszli z uliczki Federico dalej tracił krew, jednak już nie tak dużo dzięki chirurgicznym 

umiejętnością Josepha. Wyciągnął kulę, oczyścił ranę, zszył skórę i założył opatrunek. Po 

drodze obok przejścia na przecznicę, na której znajdowała się Willa Medicich znaleźli trzech, 

wysłanych wcześniej przez Arna ochroniarzy. Mieli podcięte gardła. Zmarli na wskutek 

wykrwawienia. Willa była okrążona przez najemników Pazzich. 

- Musimy ich zastrzelić, tak abyśmy się mogli wślizgnąć do Willi. - Postanowił Arno. 

Przy bramie głównej stało czterech najemników karabinami, i na każdym rogu po trzech. 

Czyli w sumie szesnastu. Szesnastu na Arna, Josepha, rannego Federica i dwóch 

ochroniarzy. 

- Kończy się nam amunicja. - Zauważył Joseph. 

- My mamy ogólnie trzy kule. Ja jedną, a on dwie. - Dodał ochroniarz wskazując drugiego. 

- Ja wejdę na dach i załatwię tych czterech przy bramie. Wy dwaj pójdziecie jeden w jedną, a 

drugi w drugą stronę i załatwicie tych po bokach. - Mówiąc to Arno pokazał na ochroniarzy, i 

rzucił im po jednym pełnym magazynku. 

Jeden z ochroniarzy miał osiem, a drugi dziewięć kul. 

- Josephem, zostań tu z Federickiem i czekaj na mój powrót. 

Arno wspiął się na dach. Wycelował i strzelił. Pierwszemu trafił w lewy bark. Najemnik 

zatoczył się na bok, po czym padł na ziemię zabity drugą kulą wystrzeloną przez Arna. 

Najemnicy byli zaskoczeni tym, co się działo. Drugi dostał w wątrobę, trzeci prosto w głowę, 

a czwarty pobiegł w stronę jednego ze zbliżających się ochroniarzy Medicich. Jeden z 

ochroniarzy zabił tych bliższych najemników na jednym rogu z bliska, a tych na drugim rogu 



z daleka, po czym wrócił do Josepha. Drugiemu ochraniarzowi nie poszło tak łatwo. Na 

pierwszym rogu zastrzelił najemników bez problemu. Pobiegł do drugiego. Biegnąc zastrzelił 

dwóch, a resztę amunicji zmarnował nie trafiając do celu. Tego ostatniego zabił Arno. 

Ochroniarza, któremu Arno przed chwilą uratował zaszedł najemnik, który uciekł Arnowi spod 

bramy. Arno pośpiesznie przeładował broń, lecz za późno, żeby uratować ochroniarza. 

Najemnik zastrzelił ochroniarza, a Arno go zabił. Nie stało już nic na przeszkodzie do 

powrotu do Willi. Arno zszedł z budynku i poszedł do Josepha. Zastał już tam ochroniarza, 

który przeżył. Podnieśli Federica i wnieśli do Willi.  

- Zabarykadować drzwi, wezwać i uzbroić ochronę, podwoić zwiad, wezwać doktora, który 

zobaczy i opatrzy postrzelony bok Federica, wezwać kogoś, kto tam posprząta. - Rozkazał 

zmęczony i dumny z siebie Arno. 

 

Rozdział 4 

Pół godziny później drzwi już się nie dało otworzyć, zwiad był dwa razy częściej i doktor już 

skończył z raną postrzałową Federica. Nie zdążyli jednak posprzątać dwóch przecznic, na 

których nie całą godzinę wcześniej poległo kilkunastu ochroniarzy Medicich, i dziesiątki 

najemników Pazzich, z powodu strachu, przed powrotem kolejnych żołnierzy nieprzyjaciela.  

- Ochroniarze, nasi żołnierze już są. Czekają na ciebie, Arno. - Zameldował Joseph.  

- Już do nich idę Josephie. - Odpowiedział spokojnie Arno. 

Poszedł do garażu, gdzie były za zamkniętymi drzwiami schody do piwnicy. Arno zszedł po 

nich i zamknął za sobą ciężkie, stalowe drzwi. 

- Witajcie. Nie wiem czy wiecie dla czego tu jesteśmy. Już wam mówię. Gang Pazzich 

zaplanował zamach na Federica, mojego brata, i na mnie. Za wszelką cenę nie możemy 

pozwolić im na przejęcie Willi. Chrońcie ją, i nas przed najazdem nieprzyjaciela. 

Zrozumiano?  

- Tak jest ! - Odpowiedzieli chórem.  

- Czy są jakieś pytania ? - Władczo spytał Arno. 

- Nie, nie ma żadnych pytań - odpowiedzieli znowu chórem.  

- Świetnie. Za mną. - Rozkazał żołnierzom Arno. 

Przeszli do dużego, ciemnego pomieszczenia pod Willą. Arno zaświecił światło. 

- Częstujcie się, panowie. - Uśmiechnął się Arno.  

Żołnierzy zatkało. W pomieszczeniu było tyle broni, że przetrzymali by tu nawet całą II wojnę 

światową. Do Arna podszedł dowódca piechurów. 

- Tu będzie nasze centrum dowodzenia. 



- Jeśli tylko tak zechcesz generale. - Odpowiedział grzecznie Arno. 

Wziął karabin, i amunicję do uzi, po czym opuścił zbrojownię, piwnicę a następnie garaż. 

Poszedł na piętro, do matki.  

- Matko. - Przywitał mamę. 

- Mój synu. - Odpowiedziała. - Co tam się dzieje ?  

- To dłuższa historia… A w skrócie to gang Pazzich przygotował zasadzkę na mnie i 

Federica. Został postrzelony, ale już jest w porządku. Doktor zobaczył ranę, i powiedział że 

się zagoi. Przyjechała pięćdziesięcioosobowa armia naszych żołnierzy. Są w garażu. 

Ochronią naszą Willę przed atakiem Pazzich. Oni nie odpuszczą, wiem o tym dobrze…. Do 

zobaczenia matko, muszę iść się przygotować. 

Wyszedł z pokoju matki, po czym udał się do pokoju Rebeccy - siostry Arna. 

- Witaj siostro.  

- Witaj. Nie tłumacz się. Wiem że to nie twoja wina. 

- Dziękuję. Dlaczego tak uważasz ?  

- Nie uważam tak. Ja to wiem. - Uściskała brata. - Widziałam przez okno, co nakazałeś, i co 

zrobiłeś na naszej przecznicy. Mądrze rozumujesz, strategicznie, bardzo dobre posunięcia. 

- Dziękuję siostro, pochlebiasz mi. Muszę iść. Do zobaczenia. 

Rebecca podeszła do Arna i ucałowała brata w policzek. Odwzajemnił czyn i wyszedł. 

Rebeccka miała 16 lat. Była o dwa lata młodsza od Arna. Zawsze wolała Arna od Federica. 

Wolała z nim spędzać czas, nauczył ją wielu rzeczy na przykład szermierki. Ubustwiała Arna 

zawsze i za wszystko. 

 

Rozdział 5 

Arno schodził po schodach , gdy zatrzymała go Rebeccka.  

- Arno, uważaj na siebie. 

- Dla ciebie wszystko, moja mała siostrzyczko. - Uśmiechnął się Arno i poszedł dalej. 

- Kocham cię braciszku, i jak coś Ci się stanie to cie zabije. Rozumiesz ? - Jeszcze raz 

mocno go uściskała.  

Teraz Arno bez przeszkód zszedł po schodach. Usiadł w kuchni, wyciągnął kubańskie 

cygaro i zaczął myśleć nad planem działania, gdyby ... obrona Willi się nie powiodła. 

- Josephie, zatankuj proszę Forda Mustanga i Forda Shelbyego. 

Joseph kiwnął głową i poszedł. Arno wyciągnął telefon, wykręcił numer i zadzwonił do 

Giovanniego - jego ojca, który był na bankierskiej delegacji w Rio De Janeiro. Opowiedział 

mu co się stało. Giovanni kazał Arnowi (w razie porażki) uciec do Willi wuja. Brata 



Giovanniego. Arno po zakończeniu rozmowy odłożył telefon, zgasił cygaro i nalał sobie pełną 

szklankę whisky. Wypił ją powoli, po czym położył się na sofie na czas oczekiwania. Zasnął. 

Przyśnił mu się sen. Był w nim on, jego siostra, matka, ojciec, Joseph, i ktoś, kogo Arno 

wcześniej nie widział. Była to kobieta. Arno był skuty w kajdany i pobity. Obok niego siedziała 

płacząca Rebecca za nieprzytomną matką. W pomieszczeniu obok świeciło się światło. Było 

z niego słychać krzyki, jęki, sapanie i czyjąś radość. Był w nim torturowany Giovanni przez 

nieznajomą kobietę. W owym pomieszczeniu głosy ucichły. Drzwi się o tworzyły. Weszła w 

nich kobieta w wieku około dwudziestu sześciu lat. Miała ciemne, rozpuszczone włosy i 

zakrwawione ręce. 

- Kim jesteś ? - Krzyknął Arno. 

Kobieta zaśmiała się.  

- Nazywam się Elise i jestem tu, żeby dowiedzieć się o największym sekrecie twojego ojca. 

- On nie ma żadnych sekretów. Wypuść nas, albo chociaż moją matkę i siostrę. 

- A co z ojcem Arno ?  

- Z kąd wiesz jak się nazywam ?! - Krzyknął Arno.  

Elise roześmiała się. 

- Ja wiem wszystko. - Powiedziała szyderczo Elise. 

- Dla kogo pracujesz ? Ile ci płacą ? Zapłacę dwa razy więcej jak nas wypuścisz i nigdy już 

cię nie zobaczymy. 

- Wezmę pieniądze, ale nie tylko tyle, wezmę cały wasz dorobek. Sprzedam auta i wszystko 

co jest w Willi, potem kupię tyle ładunku wybuchowego, że pozbędzie się nawet najmniejszej 

cegiełki waszego domku. I wysadzę go. 

Na tym sen się skończył. 

Zaczyna się - Pomyślał Arno. 

 

Rozdział 6 

Rzeczywiście się zaczęło. Najpierw na plac przed drzwiami wejściowymi do Willi spadły trzy 

granaty odłamkowe uszkadzając, a raczej rujnując schody i dwie greckie kolumny. Po kilku 

chwilach na całej posiadłości był dym, nawet trochę dostało się do Willi. Gdy dym opadł na 

placu robiło się od najemników Pazzich. Jeden z nich, najwyższy stopniem (jak zauważył 

Arno) podniósł do ust dyktafon, i powiedział : 

- Opuście Willę i się poddajcie, a nikomu nic się nie stanie. Opuścimy wasz teren i zostawimy 

Willę w spokoju. Macie półtora godziny, jak minie ten czas zaczniemy strzelać. A, i nie 

próbujcie żadnych sztuczek. 



Arno chwilę pomyślał nad tym co robić. Pod Willą wiódł tunel, który wybiegał na krańcu 

miasta. Był tak szeroki, że bez trudu przecisnął by się tamtędy spory samochód. Kazał 

Josephowi sprowadzić tam wyścigowe Fordy, które wcześniej kazał mu zatankować. Arno 

kazał żołnierzom chronić Rebeccki i matki. W tym samym czasie Federico zadzwonił do ojca 

i błagał go o to żeby jak najszybciej przyleciał F-16 - odrzutowcem. Zgodził się. Pięćdziesiąt 

minut później przeleciał nad Willą owy F-16. Za pomocą katapulty ojciec Federica, Arna i 

Rebeccki wyskoczył z odrzutowca. Od razu otworzył się spadochron i pomału zaczął opadać 

na dach Willi, gdzie czekał na niego Federico. Gdy tak spadał, snajper Pazzich strzelił w 

spadochron. Giovanii zaczął szybciej spadać. Wylądował. Trochę potłuczony, ale zdrowy. 

Odrzutowiec, którym leciał Giovanni zawrócił i poleciał skąd go przywiało. Weszli do Willi. 

Dziesięć minut przed końcem czasu danego przez najemników Pazzich Arno wsadził do 

Forda Shelbyego ochroniarzy, którzy mieli jechać jako pierwsi, a do Forda Mustanga z tyłu 

posadził matkę i Rebecckę. Sam usiadł za kierownicą, a obok niego usiadł dobrze uzbrojony 

Joseph. Wyjechali. Najemnicy Pazzich zastrzelili z rakietnicy Forda Shelbyego, a 

najemników zabił Joseph i zdołali uciec. W Willi wyważono drzwi, zabito żołnierzy i zabrano 

Giovanniego i Federica, którzy nie chcieli jechać. 

 

Rozdział 7 

Najemnicy Pazzich zamknęli Giovanniego i Federica w najwyższej komnacie 

średniowiecznego zamku. Dookoła fortecy krążyli strażnicy z karabinami i wyszkolonymi 

dobermanami. Na fortecy był duży plac, z którego snajperzy wypatrywali niebezpieczeństwa. 

Przy szerszej ścianie placu, pięła się na sto stóp w górę wieża. To w niej, na przed ostatnim 

piętrze byli zamknięci Giovanni i Federico. Tym czasem Arno gnał przed siebie Fordem 

Mustangiem. Joseph był jak nawigacja, pokazywał Arnowi gdzie miał jechać, aby mogli się 

schronić. W niewielkiej wiosce niedaleko Florencji mieszkał brat Josepha - Howarda. Howard 

prowadził bar - karczmę. I miał mini hotel dla przyjezdnych - taki motel. Arno zostawił w nim 

matkę i siostrę Rebecckę. Poszedł porozmawiać z Josephem.  

- Josephie, wiesz że nie mogę z wami zostać. Muszę odbić ojca i brata. Nie mogę pozwolić 

aby coś im się stało, z resztą Federico został już ranny. Na razie nie możemy wrócić do 

naszej Willi. Póki nie dowiem się o co chodzi, nie będzie tam bezpiecznie. 

- Przyjacielu, zrobisz jak będziesz uważał, ale ja zostaję tu, z moją Rebeccką. Muszę jej 

pilnować. 

- A od kiedy zrobiłeś się taki opiekuńczy dla Rebeccki, hm ?  

- No nie śmiej się ze mnie, Arno. 



- Nie mam zamiaru. Rób jak ci podpowiada serce. Muszę wracać. 

- Zobaczymy się jeszcze ?  

- Tego nie wiem. Jeśli los tak zechce. Żegnaj przyjacielu. 

- Żegnaj ... psia kość, nie cierpię pożegnań ...  

I na tym się skończyła ich rozmowa. Arno zostawił Mustanga, a wziął wierzchowca - konia, 

którym wrócił do miasta. Pół kilometra od miasta zostawił w bezpiecznym miejscu konia i pod 

osłoną nocy udał się do miasta. 

- Nie odpuszczę im – szepnął do siebie zdesperowany Arno. 

 

Rozdział 8 

Młody, odważny i zdeterminowany Arno przemierzał w ciszy Florencję. Czół, że z tym 

miastem łączy go coś więcej niż tylko przelotne chwile.                                                             

–Muszę przeprowadzić zwiad taktyczny, dlaczego ja mówię sam do siebie? Może dlatego, 

żeby nie czuć się samotnym, nieważne. Sprowadziło mnie tu coś ważniejszego niż moje 

rozmyślania.                                                                                                                                                        

Wtopił się w ciemność i kilka razy obszedł fortecę wokół. Udało mu się ustalić, że warta 

zmienia się co sześć godzin, i psy są dość daleko, aby zdążył wślizgnąć się niezauważalnie 

do środka, ale co dalej? Co zrobi jak już się tam dostanie? Sam tego nie wiedział, ale za to 

wiedział ,gdzie są przetrzymywani jego brat i ojciec. Arno miał wiele talentów, co (gdyby 

dobrze je wykorzystał) bardzo pomogło mu jak najszybciej i jak najciszej przemieszczać się 

po twierdzy. Gdy już skończył rekonesans lądowy, przyszła pora, aby znalazł się wyżej. To 

akurat nie sprawiło mu problemu – jak on to nazywał - ,,koci instynkt” nie opuścił go i tym 

razem. Forteca była bardzo stara, wokół niej było stare, niskie miasteczko, gdzie Arno 

bardzo łatwo mógł się wspinać i rozglądać. Schował się za prawie zawalonym murem na 

wysokości około dziesięciu metrów nad ziemią. Wyjął z torby, którą zabrał ze sobą z 

samochodu. Był w niej noktowizor, suche jedzenie i woda. Zjadł trzy suchary, popił wodą i 

przyłożył noktowizor do twarzy. Ujrzał wtedy około piętnastu najemników swojego wroga. Nie 

dużo jak na ochronę na noc, jak na tak dużą twierdzę. Rano, około godziny siódmej Arna 

obudził hałas. Do twierdzy przyleciał wielki, wojskowy helikopter ze skrzyniami z 

zaopatrzeniem. Były tylko dwie. Arno nie wiedział co mogło w nich być, ale później się o tym 

dowiedział. Gdy helikopter odleciał, po niespełna godzinie znowu coś leciało. Był to wielki 

samolot, także wojskowy. Otworzył luk bagażowy, z którego wyleciały kolejne trzy paczki, 

podobne do tych wcześniejszych, ale Arno spodziewał się że jest w nich coś innego ,gdy 

swobodnie opadały na ziemię utrzymywane jedynie wielkimi spadochronami. Te trzy paczki 



opadły na plac niedaleko twierdzy. W ostatnim momencie Arno zobaczył, że z twierdzy 

wyjeżdżają dwa samochody transportowe oczywiście wojskowe, zmierzające w stronę 

skrzyń. Bez zastanowienia Arno rzucił się biegiem w stronę ładunku czekającego na odbiór. 

Skrzynie były zbyt duże, żeby Arno mógł choćby jedną zabrać, więc gdy był już na miejscu i 

widział, że transport jest po za zasięgiem wzroku, wśliznął się do jednej ze skrzyń. Ujrzał 

wielki zapas jedzenia, picia i koców. Ukrył się pośród koców. Nie minęło pięć minut i i 

transport dotarł na miejsce. Wyszło ogólnie siedmiu uzbrojonych napastników. Ich dowódca 

podszedł do pierwszej skrzyni i ją otworzył. Dokładnie się jej przyjrzał, a następnie zamknął i 

kazał załadować na samochód transportowy. To samo zrobił z drugą skrzynią. Gdy otworzył 

trzecią, tą w której był schowany Arno, który nie drgnął. W tej paczce nie było poukładane.                          

–Ktoś tutaj grzebał – powiedział.                                                                                                                      

–Zostaw to i chodź. Zapakujemy to i pojedziemy z powrotem do naszej bazy. Może po prostu 

podczas lądowania coś się przesunęło.                                                                                                                                        

–Masz rację, zabierajmy się stąd. Panowie, zapakujcie to na drugi wóz i jedziemy.                                                        

– Nawet się mnie nie spodziewają, i dobrze, mam element zaskoczenia. Muszę go tylko 

dobrze wykorzystać – pomyślał Arno. 

 

Rozdział 9 

Gdy dojechali na miejsce otworzono bramę, przez którą wjechały oba transportowce, po 

czym brama znowu została zamknięta. Żołnierze wnieśli skrzynie na plac na ósmym piętrze i 

tam zostawili. Były tam także paczki przywiezione przez helikopter. Wszyscy opuścili plac, na 

którym zostało pięć skrzyń i Arno w jednej z nich. Nie wychodząc ze skrzyni popatrzył przez 

noktowizor. Ujrzał pusty plac, na którym znajdowało się stare, ale wytrzymałe – jak Arno 

uważał – rusztowanie.                                                                                                                                         

–Zobaczę co jest w pozostałych skrzyniach i tamtędy stąd ucieknę, nim oni wrócą – pomyślał 

Arno patrząc na rusztowanie.                                                                                                                            

Najpierw otworzył te skrzynie, z którymi przyjechał. We wszystkich było zaopatrzenie 

składające się z jedzenia, wody i koców. Następnie udał się do skrzyń, z którymi przyleciał 

helikopter.                                                                                                                                                        

–Tak jak myślałem, broń i amunicja. Muszę uciekać zanim oni wrócą – postanowił Arno.                                        

Pomieszczenie, w którym się znalazł było wypełnione starymi rzeczami. Były tam szkice i 

projekty Leonarda da Vinci. On pracował dla rodu Medicich…                                                                         

-Znał moją rodzinę, pracował dla niej. Fascynujące. Nie będę ruszał tych rzeczy. To antyki, 

bardzo cenne. Jak już będzie po wszystkim oddam je do muzeum – szepnął zafascynowany 



Arno.                                                                                                                                                                         

Siedział ukryty, przeglądając dzieła Renesansowego mistrza Leonarda. Gdy postanowił 

pójść poszukać swojego ojca i brata było już na tyle ciemno, żeby mógł wtopić się w 

otoczenie. Przyszła także pora zmiany warty. Po cichu wszedł na przed ostatnie piętro i 

chodził od celi, do celi szukając bliskiej mu rodziny. Znalazł ich!                                                                        

-Ojcze, Federico, co oni wam zrobili?                                                                                                               

-Arno, uciekaj stąd – powiedział wolno, ale stanowczo ojciec Arna.                                                                          

–Nie mogę, muszę was uratować.                                                                                                                    

–Klucze do naszej celi ma wartownik na ostatnim piętrze, pewnie się znowu schlał, Arno idź 

nim wróci ich więcej – dołączył się do rozmowy Federico.                                                                               

–Nie słuchaj go, to zbyt niebezpieczne, uciekaj stąd, natychmiast! – protestował Giovanni                                 

-Ojcze, jest dobrze wyszkolony, poradzi sobie, zaufaj mi – ciągnął Federico.                                                     

–Niech będzie, ale Arno, uważaj na siebie, jak coś ci się stanie Rebeccka tego nie przeżyje.                              

Kiwnął potwierdzająco głową Arno i pobiegł na ostatnie piętro. Przy stole spał wartownik z 

czerwonym nosem od nadmiernego picia wina. Zabranie mu kluczy nie było zbyt trudne, ale 

gdy Arno podbiegł do schodów drzwi będące obok nich otworzyły się i Arno nimi oberwał w 

prawy bark. To drugi wartownik wyszedł z toalety. Chciał podnieść alarm, ale Arno pozbierał 

się z ziemi i kopnął go z pół obrotu w klatkę piersiową. Przeciwnik zatoczył się, po czym 

upadł na ziemię szczęką szurając po drewnianej podłodze. W tym momencie obudził się 

drugi wartownik i pośpiesznie próbował podbiec do Arna, ale był zbyt pijany i przywitał się z 

podłogą przypadkiem przewracając wartownika, który od niecałej minuty walczył z Arnem. 

Obaj byli na ziemi, więc Arno, żeby nie został wykryty przez resztę gangsterów dobił ich, po 

czym ciała wrzucił do skrzyni schowanej w ciemnym kącie pomieszczenia. Pośpiesznie 

pobiegł z kluczami na piętro niżej. Walcząc ze strażnikami stracił zbyt dużo czasu, zmieniona 

warta mogła wrócić w każdej chwili.                                                                                                                             

–Co tak długo? – spytał szyderczo Federico.                                                                                                          

Arno się uśmiechnął.                                                                                                                                              

–Spotkała mnie nieoczekiwana warta, z resztą pamiętaj, że to ty jesteś zamknięty w celi, a 

nie ja.                                                                                                                                                                 

–Dzieci, nie kłóćcie się, wartownica zaraz wrócą. Arno, jak już tu jesteś, to  uwolnij nas i 

uciekajmy. Nie możemy się tak narażać. Jestem ci dozgonnie wdzięczny.                                                           

Arno otworzył cele najpierw ojca, a następnie Federica. Podtrzymywał słabego, idącego ojca. 

Gdy doszli do najprawdopodobniej zapomnianego pomieszczenia, z pozostałościami po 

Leonardzie da Vinci, do tego, w którym wcześniej ukrywał się Arno. Chwilę po zamknięciu za 

sobą drzwi ze schodów było słychać krzyk ,który brzmiał ,,ALARM! WIĘŹNIOWIE UCIEKLI!” 

Teraz na schodach słychać tylko było tupot ciężkich wojskowych butów. Arno podał im 

zabrane ze skrzyni suchary, wodę i cztery jabłka. Jedno sam zaczął jeść popijając wodą.                            



–Za jakiś czas znajdą nas tu. Arno musimy uciekać – powiedział ojciec.                                                            

–Spokojnie, wymyślę jakiś transport, poczekajcie tu.                                                                                               

–Uważaj na siebie braciszku – powiedział szybciej od ojca Federico.                                                             

Było jeszcze ciemno. Arno zszedł wolno i cicho po rusztowaniu. Zadzwonił do Josepha.                                

–Dasz radę podlecieć niedaleko fortecy helikopterem, po za zasięgiem wzroku z niej?                                        

-Arno, cieszę się że ciebie słyszę. Skoro o to pytasz, rozumiem, że uwolniłeś ojca i Federica. 

Zrobię co w mojej mocy. Masz jakiś plan?                                                                                                         

-Przydało by się zrobić jakieś zamieszanie, żeby ci z twierdzy mieli zajęcie, ale w 

przeciwnym kierunku do tego gdzie wylądujesz.                                                                                                 

–Tak zrobię. A z zamieszaniem nie będzie problemu. Buntownicy sprzeciwiający się rządom 

Pazzich tylko czekają, żeby dać im w kość. Gdy zacznie się powstanie prześlę ci 

współrzędne gdzie wylądowałem.                                                                                                                      

–Świetnie, powodzenia.                                                                                                                                     

Arno wrócił do ojca i Federica i objaśnił im plan. Pół godziny później rozpoczęło się 

powstanie. W ruch poszły, pochodnie, race i koktajle Mołotowa. Nie zabrakło także 

strzelaniny i wylewu krwi. Arno sprowadził najpierw Federica, a następnie Giovanniego po 

rusztowaniu. Dał im po karabinie i po kilku pełnych magazynkach wyjętych ze skrzyń. Nie 

obeszło się bez oporu ze strony Pazzich. Arno zaprowadził ich do jednej z ciężarówek, po 

czym powiedział:                                                                                                                                             

-Zaczekajcie tu, muszę coś zrobić.                                                                                                                   

Zrobił na szybko dwa koktajle Mołotowa, wbiegł tam, gdzie stały skrzynie z bronią i amunicją, 

zapalił najpierw jeden, a następnie drugi koktajl i cisnął jednym w jedną skrzynię, a drugim w 

drugą. Zaczął biec w stronę ciężarówki, którą transportowane były wcześniej skrzynie z 

zaopatrzeniem, a w której teraz czekał Federico z Giovannim. Wsiadł, odpalił silnik i 

pospiesznie wyjechał przez otwartą przez gangsterów bramę. Gdy przejeżdżał przez bramę 

wybuchły skrzynie z bronią i amunicją. Odczytał współrzędne, po czym pojechał w stronę 

gdzie Joseph wylądował helikopterem. Giovanni i Federico strzelali w goniących ich 

mniejszymi samochodami wojskowymi gangsterów. Gdy dojechali na miejsce Joseph 

otworzył drzwi helikoptera. Arno pomógł wsiąść ojcu do tyłu, następnie za nim wsiadł 

Federico przygotowując karabin maszynowy. Arno usiadł z przodu obok pilota – Josepha.                                    

–Arno! - Dobiegł z tyłu kobiecy głos – nic ci nie jest?                                                                                            

-Rebbecka? Co ty rubisz?! Tu jest niebezpiecznie.                                                                                         

–Nie widziałem, że ona tu jest, przysięgam – powiedział z troską Joseph.                                                        

–No dobrze, zabierajmy się stąd.                                                                                                                   

Joseph poderwał lekko helikopter do góry. Zaczęło już wschodzić słońce. Gdy przelecieli nad 

polem bitwy, mało kto przeżył z buntowników… Załamany rzezią Federico wystawił 

przymocowany do podłogi helikoptera karabin maszynowy i zaczął strzelać do gangsterów. 



Zastrzelił wszystkich. Polecieli w stronę ukrytego przez Josepha niepozornie wyglądającego 

samochodu siedmioosobowego należącego do Medicich. Gdy tak lecieli przy wschodzącym 

słońcu Arno ją ujrzał – czarnowłosą Elise ze snu, w którym była więziona i torturowana jego 

rodzina. 

 

Rozdział 10  

Gdy wylądowali, przesiedli się do samochodu i wracali kryjówki – domu brata Giovanniego, 

Arno przez cały czas myślał o Elise. Gdy dotarli na miejsce Rebbecka została u wujka Maria, 

a Arno, Giovanni i Federico przsiedli się do sportowego samochodu Arna i chcieli odjechać.                      

–Arno, wybacz mi, ale za dużo już przeszedłem. Z gangu Pazzich zostały same szczątki. 

Wiesz, co czuję do twojej siostry, wybacz mi, ale tym razem nie jadę z Tobą, chcę zostać z 

nią…                                                                                                                                                                 

Joseph spuścił głowę. Arno do niego podszedł i powiedział:                                                                           

-Rozumiem cię, i tak bardzo dużo już dla mnie zrobiłeś. Zostań, i nie martw się o nas – z 

uśmiechem powiedział Arno.                                                                                                                            

–Dziękuję ci, przyjacielu. Powodzenia.                                                                                                                   

Arno kiwnął głową, i usiadł za kierownicą samochodu. Joseph stał i patrzył jak odjeżdżali, 

przyszła do niego Rebbecka i go mocno przytuliła.                                                                                               

–Wszystko będzie dobrze, zobaczysz – powiedziała Rebbecka. 

 

Rozdział 11    

Gdy dotarli do willi nie wyglądała już jak dawniej. Wyważone drzwi, zniszczone schody i 

fontanna. Wszędzie pełno ciał i krwi. Weszli do środka. Dom był opustoszony. Zostały tylko 

szczelnie zamknięte i schowane sejfy.                                                                                                            

–Witam was, panowie – powiedział wychodząc z cienia zakapturzony mężczyzna.                                            

Z za moich pleców wyszła ona – Elise… Trzymała wycelowany we mnie pistolet z palcem na 

spuście.                                                                                                                                                              

–Gdzież moje maniery, nazywam Sforza. Jackob Sforza. Domyślacie się zapewne panowie, 

dlaczego tak się stało? Otóż zapewne jesteście w błędzie. Zaczęło się to w połowie XV 

wieku, kiedy to Leonardo da Vinci przestał pracować dla mojej rodziny, i zaczął u was – 

Medicich. Ten cały majątek zawdzięczacie mu. Gdyby wasz przodek nie omotał go, to teraz 



ten majątek był by mój. Gang Pazzich był zaledwie małym elementem układanki. Dziś 

przychodzę po to, żeby odzyskać to, co mi zabrano. Policja jak dotąd wam nie pomogła, 

gdyż zapłaciłem im za pracowanie dla mnie i uciszenie tej sprawy.                                                                                      

–Nie możemy tego załatwić w pokojowy sposób? Już tyle zostało przelanej krwi. 

Zaprzestańmy z tym – negocjował Giovanni.                                                                                                      

–Na to jest już za późno! - krzyknął Federico i wyjął kieszonkowy rewolwer.                                                          

Elis i Jackob Sforza byli szybsi. Elis szybko od mojej głowy przeniosła lufę w stronę Federica 

i wystrzeliła. Jackob bez celowania wystrzelił. Raniony dwoma kulami Federico padł na 

ziemię. Arno wykorzystując zamieszanie zaszedł od tyłu Jackoba, wyrwał mu pistolet z ręki i 

przystawił do głowy. To, co zrobiła Elise było szybkie i niespodziewane. Wycelowała w 

Jackoba i wypaliła. Kula znalazła się prosto w jego czole. Arno nie czekając strzelił Elise w 

rękę. Pistolet którym postrzeliła Federica i zabiła Jackoba wylądował na ziemi.                                             

–Pójdziesz siedzieć, Elis – powiedział Arno i uderzył ją pistoletem tak, że straciła 

przytomność. 

 

Rozdział 12 

Giovanni i Arno podbiegli do Federica, który leżał na ziemi. Wiedział, że to już koniec.                                 

–Wybacz mi bracie, że tak cię traktowałem, nie doceniałem cię i wyśmiewałem się z ciebie. 

Wybacz mi ojcze, że nie byłem lepszym synem…                                                                                                 

Z kącika ust poleciała mu krew. Oczy przestawały mu błyskać. Z sekundy na sekundę był 

bliższy śmierci, która nadeszła szybko.                                                                                                           

–Nic nie mogliśmy zrobić… - powiedział Arno do klęczącego i płaczącego obok Federica, 

Giovanniego – to już koniec, już po wszystkim.                                                                                                    

Giovanni i Arno wrócili do kryjówki u wuja Marja. Arno o wszystkim opowiedział matce, 

siostrze, Josephowi i wujowi Marjowi. Dwa dni później odbył się pogrzeb Federica i 

wszystkich poległych ochroniarzy i żołnierzy Medicich. Willa została posprząta i 

wyremontowana, ale to już nie byó to samo miejsce co kiedyś. Giovanni zamknął się w 

sobie. Siedział całymi dniami ze swoją żoną – matką Rebbecki i Arna, do dnia kiedy 

Rebbecka i Joseph nie oświadczyli, że biorą ślub. Pół roku po śmierci Federica odbył się 

ślub Rebbecki i Josepha. Po tej uroczystości Giovanni trochę wypogodniał, ale dalej dręczyła 

go śmierć najstarszego syna – Federica. A co do Elise, okazało się że była podwójną 

agentką – pracowała dla wywiadu Stanów Zjednoczonych i dla Jackoba Sforzy. Została 

aresztowana i zesłana do więzienia o zaostrzonym rygorze w Meksyku. Elis i Joseph byli 



szczęśliwi razem i Rebbecka urodziła bliźnięta. Arno został zatrudniony jako tajny agent, 

żeby szpiegować i łapać takich jak Elise i Joseph Sforza. 


