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 Mam na imię Nikola. Mam 13 lat. Myślę, że jestem typową, normalną nastolatką 

 i niczym specjalnym się nie wyróżniam w gronie rówieśników, no… może z wyjątkiem 

znamienia na czole – brązowej, sporej plamki, „jak u hinduskiej księżniczki” – przypomina mi 

to od urodzenia mama. Moje życie jest również normalne. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy 

myśleć inaczej. Śniadanie, szkoła, obiad, pomoc rodzicom, wieczorne spotkania  

z przyjaciółmi i tak co dzień. Nurtuje mnie jednak wiele pytań, na które prawdopodobnie nie 

ma odpowiedzi, gdyż nikt nie potrafi mi ich udzielić. Dorośli są zbyt poirytowani, gdy tylko 

zaczynam pytać i albo zmieniają temat, żartują, albo wymyślają mi jakieś bzdurne zajęcie, 

żebym tylko się odczepiła. Czasami więc rozmawiamy o tym w tajemnicy z koleżankami, ale 

one też nie mają o niczym pojęcia. Chłopcy przechwalają się, że odkryją prawdę, ale jak na 

razie na przechwałkach się kończy. Mam takie dni, że wpatruję się w horyzont z dziwnym 

przeczuciem, że tam gdzieś jest skrywana tajemnica i wtedy mama wyrywa mnie z zadumy : 

„Nie myśl o tym.” – zupełnie jakby czytała w moich myślach. A jednak, kiedy niebo rozbłyska 

dziwnymi, tańczącymi światłami, wszystkich przeszywa groza i patrzą na siebie tak, że ja 

wiem, że oni wiedzą. I najważniejsze pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi – Skąd biorą 

się Nowi? 

 

 W szkole czasami jest strasznie nudno, jak dziś. „Ale ucz się, bo to twoja przyszłość." 

– powtarzają zgodnie rodzice – „My nie będziemy żyli wiecznie, a musisz wiedzieć jak 

przetrwać”. Jednak moim zdaniem, uczymy się tam rzeczy, które nie są przydatne w życiu.  

Lubię jedynie plastykę.  Ostatnio zrobiłam ślicznego kwiatka z jałowca i skórek pomarańczy. 

Tak mi się podobał, że umieściłam go przed domem, ale kiedy przestałam na niego patrzeć, 

papugi wydziobały jałowiec. W szkole uczymy się tylko angielskiego, bo oprócz moich 

rodziców, nikt inny nie mówi po polsku.  

Lekcja o roślinach trujących nie była zbyt porywająca, nawet małe dzieci potrafią 

przecież je rozróżniać. 

 - Chinaberry (Melia azedarach) jest drzewo liściaste, które wygląda długo, ciemnozielone 

liście, fioletowymi kwiatami i żółte owoce – powiedział łamaną angielszczyzną pan Breaden. 

Jest przyrodnikiem, ale ludzie nazwali go „naukowcem”. Kiedy pojawił się rok temu nie 

potrafił mówić po angielsku, a mimo to zdecydowano, że będzie uczył w szkole. Chyba nie 

był zbyt pożyteczny dla innych, bo potrafił tylko godzinami gadać  
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o swoich roślinkach. I tak zamęcza nas na lekcji przetrwania. - Owoce są toksyczne, mogą 

podrażnienie żołądka , wymioty i nieregularny oddech . Dzieci należy ostrzec, aby nie 

spróbować owoców. Kora, liście i kwiaty Chinaberry są niebezpieczne dla koni, psów  

i kotów. Mogą dawać biegunkę, nadmierne ślinienie się, depresja  

i osłabienie – ciągnął swoje nauczyciel. 

- Proszę pana, a co to są konie i koty? – spytała Ola, która zawsze wszystko chciała 

rozumieć. 

- To nieważne. Tak mi się… - wyraźnie się zmieszał. 

Nie lubię Oli. Chinaberry to trująca roślina i tyle, po co tam wdawać się w jakieś nieistotne 

szczegóły. Pan Breaden często mówi rzeczy niezrozumiałe i przez to wydaje się zabawny. 

 Lubię nauczycieli tylko poza szkołą, bo kiedy przekraczają próg szałasu naszej szkoły 

od razu zmieniają ton. Są poważni i mówią np. „Dziś nauczymy się profesjonalnie kroić 

kokosy”. Po co mi się tego uczyć? Wystarczy walnąć nim o jakąś skałę i jest po mojemu 

profesjonalnie pokrojony. Kasię powinni profesjonalnie nauczyć wchodzić na drzewa. 

Ostatnio chciałam ją nauczyć. Weszła na palmę, ale potem bała się zejść i musiała zjechać. 

Na samą myśl o tym cichutku zachichotałam, co oczywiście nie uszło uwadze pana 

Breadena. Za to, że nie uważałam, musiałam zostać dłużej po lekcjach. Nie wiedziałam 

jeszcze wówczas, jak rozmowa sam na sam z naukowcem zmieni moje życie. 

 

 

 Pojawienie się Nowych zawsze jest podwójnym świętem. Pojawia się Ktoś, kto odtąd 

będzie nam pomagał, czasami nawet kilkanaście osób i zwykle przywozi ze sobą coś 

zaskakującego. Nowi są zawsze dziwni, śmieszni, panikują z byle powodu, zachowują się 

dziecinnie i najprostszych rzeczy trzeba ich uczyć, ale z drugiej strony są niezwykle 

interesujący, wręcz tajemniczy. Dorośli zawsze cieszą się tak, jakby ich wyczekiwali, znali  

i tęsknili za nimi. Dotyczy to zarówno osób, jak i przedmiotów. Tylko my, dzieciaki, 

przeżywamy za każdym razem szok, że w ogóle coś takiego istnieje. Pomyśleć, że jeszcze 

rok temu nie wiedziałam, co to jest widelec. 

 Nowi nie zawsze potrafią porozumiewać się w języku angielskim, mówią w różnych 

językach. Nie zapomnę jak pojawił się Nowy, z którym nikt nie potrafił się dogadać. 

Próbowali w tylu językach, ale to na nic. Podobno mówił po chińsku. W końcu 

dogadywaliśmy się jakoś na migi, dopóki nie nauczył się angielskiego. 

Pamiętam szał radości kiedy pojawił się pan Christoph, a miałam wtedy chyba...6 lat. 

Z każdej strony słychać było wrzaski : 

- Hura!!! 

- Tak, jesteśmy uratowani! 
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- Nareszcie! 

Ludzie tańczyli, płakali ze szczęścia, śpiewali z radości, hałasy nie ustawały całą noc. Byłam 

bardzo ciekawa co się stało. Głosy dochodziły z lasu więc postanowiłam tam pójść, mimo, że 

wszystkie dzieci miały tam wyraźny zakaz wstępu. Las to przerażające miejsce, często 

dochodzą z niego wrzaski i wołania, które inni próbują zagłuszyć. Jednak szłam i słyszałam 

coraz głośniejsze okrzyki (wyjątkowo radosne), aż wreszcie dotarłam na miejsce. 

Schowałam się za drzewem i zobaczyłam coś przerażającego, strasznego. To było dziwne, 

białe światło. Chciałam uciekać, ale kątem oka dostrzegłam rodziców. Cieszyli się wraz  

z innymi więc trochę się uspokoiłam i podeszłam do nich. Byli tak szczęśliwi, że nawet się na 

mnie nie zezłościli. 

- Co to za światło? – spytałam. 

- To latarka – odparła mama. 

- Czyli co dokładniej? 

- Taka trochę unowocześniona pochodnia – powiedział tajemniczy mężczyzna. Był niski, miał 

duże brązowe oczy. Jak orzechy. – Tylko, że się nie poparzysz i wszędzie możesz ze sobą 

zabrać. 

- Nikolciu, to jeszcze nic. Od dzisiaj mamy lekarza. To ktoś, kto  leczy choroby, a nawet 

ratuje życie. 

- Czarami, jak w bajkach, które mi opowiadasz na dobranoc? 

- Lekarstwami, jak je ma... – bąknął kolejny Nowy. Patrzył na mnie swoimi wyłupiastymi 

oczami i uśmiechał się, ale nie wyglądał na szczęśliwego. Miałam wrażenie, że wszyscy 

świętują oprócz niego i pomyślałam, że to niegrzeczne z jego strony, przecież tak pięknie go 

witano. 

- To pan Christoph, lekarz – przedstawiła go mama. 

- Weterynarz – poprawił Nowy. 

- Nieważne. To jedno i to samo – odparła uszczęśliwiona mama. 

- Kim jest weterynarz? 

- To zawód. Oczywiście na Zie... . 

- Yyyy! – chrząknął mój tato, marszcząc brwi i jakoś groźnie zbliżając się do niego. 

- To zawód na yyy zielonej trawce, chciałem oczywiście powiedzieć, gdzie leczy się dzikie 

zwierzęta. Na zielonej trawce, na zielonej trawce.... – słyszałam szeptanie oddalającego się 

lekarza. - Na zielonej trawce, ha, ha, ha... na zielonej trawce.... – mamrotał jak w obłędzie. 

Tato zrobił dziwną minę. Znam ten grymas, robił taki zawsze kiedy wracał zmęczony  

z połowów. To była mina ulgi. Wyglądał jakby ulżyło mu, że doktor czegoś mi nie powiedział. 

Od tego czasu żyję w przekonaniu, że wszyscy coś przede mną ukrywają. 

 Najdziwniejsze było jednak to, że doktor, tak jak wszyscy Nowi, pozostał w lesie przez 

jakiś czas, a kiedy pojawił się w naszej wiosce, był miły i uśmiechnięty, a kiedy spytałam co 
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miał na myśli mówiąc o „zielonej trawce” odparł, że musiało mi się to przyśnić, bo nigdy nic 

takiego nie powiedział. 

 

 

 Nauczyciel siedział naprzeciwko mnie na drewnianym pniu i z cierpliwością tłumaczył 

mi jak ważne jest przekazanie wiedzy.  

- Nie mamy wielu książek, nie mamy nawet wystarczającej ilości papieru, by spisywać 

wiadomości, wszystko co możemy, to przekazać je wam ustnie – ciągnął dalej, ale ja już 

niewiele słyszałam. Moją uwagę przykuły książki, które przed chwilą wskazał, a zwłaszcza 

jedna z nich, w której włożony był jego unikatowy dłu-go-pis, tak to się chyba nazywało. Miał 

go ze sobą kiedy znalazł się na naszej wyspie, ale nigdy go nie używał. Bał się, że się 

wypisze. Nawet nie widziałam długopisu z bliska, bardzo chciałam coś nim napisać  

i zobaczyć jak to jest. W tym momencie do szałasu wbiegła jaszczurka, która z kolei 

zafascynowała pana Breadena. Wykorzystałam chwilę jego nieuwagi i sięgnęłam 

najostrożniej jak umiałam po samopiszący przedmiot. W tym momencie księga spadła na 

ziemię, długopis potoczył się po ziemi, a jaszczurka przebiegła wzdłuż tekstu otwartej księgi. 

Równocześnie oczy moje i nauczyciela śledziły podpis pod dziwną ilustracją „Kora, liście  

i kwiaty Chinaberry są niebezpieczne dla koni, psów i kotów.” A następnie nasze spojrzenia 

skrzyżowały się i zapadła niezręczna cisza. 

Myśli kotłowały mi się w głowie : to nie były brednie, o co pytała Ola? Co to za dziwne 

stworzenia na tych zdjęciach? Czy to na pewno są książki naukowca? 

A wtedy on odezwał się prawie szeptem : 

- A może to znak, że nadszedł czas, abyś się dowiedziała... Twoi rodzice już od jakiegoś 

czasu prosili o zgodę. – A potem dodał ledwo słyszalnym głosem – Zwłaszcza teraz, gdy 

wśród Nowych pojawiła się Ona. 

 

 

  

Minęły dwa dni, a ja wciąż nie mogłam oswoić się z myślą, że istnieją inne kontynenty 

niż nasza wyspa. I to jakie ogromne, pan Breaden pokazywał mi je na mapach. Zszokowało 

mnie, że moi rodzice, jak i inni dorośli, nie urodzili się tutaj. Byłam trochę na nich zła, ale 

rozumiem, że robili to dla mojego dobra.  

Teraz było to zresztą mniej istotne. Miałam spotkać się z pierwszym dzieckiem, które 

nie urodziło się na tej wyspie. Dziewczyną w moim wieku, która na dodatek mówi po polsku. 

Straciła rodziców i jest „trochę przygnębiona”, jak ujął to nauczyciel, dlatego jeszcze 
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przebywa w lesie, razem z innymi, którzy nie są gotowi na zamieszkanie w wiosce i życie 

według obowiązujących w niej zasad.  

- Muszę ją pocieszyć i wesprzeć – myślałam. – Będę miała Nową przyjaciółkę! 

 

 

 Wreszcie nadszedł dzień, w którym miałam przekroczyć granicę zakazanej części 

wyspy. Byłam ogromnie podekscytowana, ale też trochę się denerwowałam i bałam, że nie 

dam rady pocieszyć dziewczyny i że nie będzie chciała mnie wysłuchać. Miałam być przy 

szkole już o świcie. Kiedy doszłam na umówione miejsce spotkania pan Breaden już na mnie 

czekał. Najpierw szliśmy drogą znaną mi od urodzenia, ale kiedy skręciliśmy za 

wodospadem, nie wiedziałam już dokładnie gdzie jesteśmy. Zatrzymałam się tuż przed 

lasem, który dzielił wyspę na dwie części. Zakazany las. Ostrożnie zrobiłam pierwszy krok, 

drugi, kolejny... I nic. Nic szczególnego się nie stało. Nogi więc same niosły mnie dalej  

i dalej, tak by dotrzymać kroku mojemu przewodnikowi. Niewiele rozmawialiśmy. Las stawał 

się gęstszy, a przez to mroczniejszy, na dodatek słyszałam coraz głośniejsze krzyki, wołania 

i płacze. Wydawało mi się, że ten las nie ma końca, ale wreszcie nastąpił jego kres. Szliśmy 

teraz kamienistą dróżką wśród jałowców. Zobaczyłam klatki z ludźmi, którzy rozpaczali 

bardzo głośno. Przysunęłam się bliżej nauczyciela i nawet nie musiałam o nic pytać, 

najwyraźniej odczytał przerażenie z mojej twarzy, bo powiedział : 

- Nie martw się, to okres przystosowawczy. Nowi muszą zaakceptować życie na naszej 

wyspie. Inaczej większość z nich rzuciłaby się w głębię morza, albo zamieniłaby naszą 

szczęśliwą wioskę w piekło. Nic na to nie poradzimy. Sami muszą pogodzić się z losem, ale 

tej dziewczynie musisz pomóc, źle z nią... Ma na imię Estera, chyba, wołała tak przez sen, 

bo jak jest przytomna, do nikogo się nie odzywa. 

 Nic nie odpowiedziałam. Zwolniłam kroku, aby nauczyciel mnie wyprzedził. Wolałam 

iść samotnie. Prawie się popłakałam, tak współczułam tym ludziom. Widziałam pana 

Breadena na horyzoncie. Zatrzymał się. 

- Pewnie jesteśmy na miejscu – myślałam. 

Powoli doszłam do naukowca i odwróciłam się. Staliśmy na górce, co powodowało, że 

wszystko wyglądało jeszcze dramatyczniej, na dodatek piski i krzyki mieszały się z echem. 

 

 

 

 Niebo było wyjątkowo pochmurne i wiał silny wiatr, który rozwiewał mi włosy. 

Zeszliśmy na dół prosto do jakiejś jaskini. Za uplecionymi z gałęzi kratami siedziała Estera. 
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Pan Breaden wyszedł. Prześlizgnęłam się sprytnie pod zieloną siatką, ale dziewczyna  

w kącie nawet nie ruszyła się. 

- Cześć – powiedziałam nieśmiało po polsku, aby dodać jej otuchy, ale nie zareagowała. 

Usiadłam naprzeciw niej – nie drgnęła. Patrzyła w jeden punkt, nawet nie mrugała 

powiekami. Miała podkrążone, szkliste oczy i wyglądała jakby nie spała od miesięcy. Włosy 

miała długie, ale potargane. Siedziała w sukience, która chyba kiedyś była biała i wciąż nie 

ruszała się. Myślałam, że będzie histerycznie płakać, jak inni ludzie, ale widać nie miała już 

siły. Poddała się. Nie wiedziałam jak zacząć tą rozmowę. 

- Wiem, że nie jest ci łatwo, ale... – wciąż brakowało mi słów. – Stało się i nie masz na to 

wpływu. Z czasem ta wyspa stanie się dla ciebie domem, jak dla mnie. 

 Widziałam jak łzy spływały jej po policzkach, ale nie wydawała z siebie żadnych 

dźwięków. Wciąż była jak posąg i trwała tak przez kolejnych 15 dni, za każdym razem kiedy 

do niej przychodziłam. Teraz przybiegałam już tu sama, a drogę znałam na pamięć. 

Opowiedziałam jej już chyba całe moje życie i wszystko co, jak to się mówi „ślina mi na język 

przyniosła”, a jedyne co ona z siebie wydała to było długie, ciężkie westchnienie. Dobrze, że 

chociaż przysmaki, które przynosiłam jej od mamy, zawsze znikały następnego dnia. Estera 

chociaż zaczęła jeść. 

 

 

 

 Z pewnością nie tak wyobrażałam sobie dzień, w którym moja podopieczna wreszcie 

się do mnie odezwie. Stałam teraz w osłupieniu i słuchałam potoku jej słów, które rzucała  

w moim kierunku : 

- Myślisz, że od razu mam tak o wszystkim zapomnieć? Wymazać ze swojej pamięci? Ty byś 

dała radę? To, co się tutaj dzieje wykracza poza wszelkie prawa fizyki! Szalejący kompas, 

zegarek, nawet Słońce stoi cały czas w tym samym miejscu. Czarna dziura! Droga bez 

powrotu! Bilet w jedną stronę! Wiesz jak my nazywamy tą twoją CUDOWNĄ WYSPĘ? – 

Diabelski Trójkąt! Diabelny Trójkąt Bermudzki! 

 

 

 

 Uciekłam. Nie mogłam tego słuchać. To takie niesprawiedliwe. Jej słowa wciąż 

krążyły mi po głowie – Diabelski Trójkąt, Diabelski Trójkąt... 

- O, nie! Na pewno nie diabelski, że Bermudzki to słyszałam, ale diabelski z pewnością  nie! 

– wzięłam głęboki wdech i obróciłam się na pięcie. Wróciłam i z odwagą spojrzałam jej  

w oczy. Estera podeszła tak blisko, że czułam jej oddech na policzku : 
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- Co ty sobie myślisz, że mam tu żyć? – szarpała mnie za ramiona – Jeszcze bez telefonu? 

Jest XXI wiek, a ja mam się cofnąć w czasy prehistoryczne? Bo tak się tutaj czuję!!! Mam 

dosyć! Nawet tu nie ma zasięgu! Bez zasięgu nie mogę dzwonić, SMSować. Nie ma 

Internetu więc nie ma facebooka. Do tego rozbił mi się ekran w telefonie! Wiesz w ogóle, co 

to jest ekran, telefon, faceebook?! 

- Nie – szepnęłam. 

- No właśnie! Ty NIC nie wiesz! – wrzeszczała. 

- A czy ty wiesz co to jest Chinaberry (Melia azedarach)? 

Nie odpowiedziała, chyba ją zaskoczyłam. 

- To nie jest mi potrzebne do życia – krzyknęła, gdy wyszła już z osłupienia. 

- Właśnie, że jest, a Internet nie! Liście tej rośliny są trujące. Trzeba wiedzieć takie rzeczy na 

tej wyspie! 

I Estera roześmiała się, na cały głos. I śmiała się tak zaraźliwie, że i mnie ogarnął 

głupi śmiech. Śmiałyśmy się razem tak długo, że aż rozbolały nas mięśnie brzucha. I był to 

początek naszej wielkiej, prawdziwej przyjaźni. 

 

 

 

 Odtąd dni mijały mi jeszcze prędzej. Z każdym dniem więcej wiedziałam o kulturze  

i zwyczajach na Ziemi, a Estera coraz lepiej radziła sobie z różnymi przeszkodami na 

wyspie. Nasza przyjaźń była coraz silniejsza. 

 Był już wieczór. Leżałam na usypanym sianie przykryta podartym materiałem  

i zastanawiałam się jakby to było spać w łóżku, za którym tak tęskni Estera. Tej nocy miałam 

koszmary. Bałam się tego, co opowiadała mi przyjaciółka. Mówiła o wojnach, a na tej wyspie 

jest taki spokój, prawie nikt się nie kłóci, a jeśli nawet, to zaraz o wszystkim zapomina.  

W obawie przed jakimkolwiek sporem wyjęłam z kieszeni kredę, którą podarowała mi Estera 

i narysowałam wokół siebie krąg naszej przyjaźni, który miał nas chronić. Teraz mogłam 

spać spokojnie. 

 Następnego dnia spotkałam się z Esterą przy szkole, by iść trochę popływać. 

- Ścigamy się? – zapytała dziewczyna. 

- Pewnie! – krzyknęłam. 

Biegłyśmy boso najszybciej jak mogłyśmy, najpierw wąską, piaskową dróżką, odgarniając 

gałęzie, później sosnowym lasem, a następnie pod górę łąką. 

- To bugenwilla, a to ketmia i oleander – wskazywała rozradowana Estera, nie zatrzymując 

się. 

- Dobrze – pochwaliłam z dumą moją uczennicę. 
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W końcu dobiegłyśmy prawie równocześnie. Był remis. Stałyśmy zasapane na klifie, 

podziwiając z góry zatoki i wybrzeża o wydłużonych, podłużnych kształtach. 

- Nie mam siły zejść – westchnęła Estera, a potem spojrzałyśmy na siebie bez namysłu  

i równocześnie sturlałyśmy się z klifu. Zatrzymałyśmy się na nagrzanym przez słońce piachu, 

śmiejąc się beztrosko. Wstałyśmy. Wdrapałam się na skałę i skoczyłam z niej do morza. 

- Teraz twoja kolej – powiedziałam. 

- Tak bez stroju kąpielowego? 

- Przestań. 

- No dobra! – odparła i skoczyła do wody. Nurkowałyśmy, zachwycając się urokami rafy 

koralowej. Wtem dostrzegłam na dnie coś brązowego, jakiś tajemniczy zeszyt. 

 

 

 

 Wzięłam głęboki wdech i najszybciej jak mogłam zanurkowałam ponownie na dno 

morza. Energicznie chwyciłam zeszyt i wypłynęłam na powierzchnię. Ten tajemniczy 

przedmiot miał skórzaną, podartą okładkę i cały był pokryty glonami. Otworzyłam go. Na 

zamokniętej kartce dało się odczytać : „Dziennik pokładowy. Krzysztof Kolumb”. Patrzyłam 

na niego obojętnie. Myślałam, że to zwykły pamiętnik, za to Estera wpatrywała się w niego 

jak zahipnotyzowana. 

- Gdzie to znalazłaś? – spytała jak ocknęła się z szoku. 

- Na dnie morza. A co? 

Estera przewróciła kartkę i czytała : „Płynąc Oceanem Atlantyckim do Indii napotkałem na 

dziwne, a zarazem przerażające zjawiska. Moja łódź omal nie zatonęła. Wraz z załogą 

byliśmy świadkami jak ogniste kule przelatywały po niebie, a potem znikały w spienionych 

falach.” 

- Słyszałam, że Kolumb miał do czynienia z siłami Trójkąta Bermudzkiego, ale... – urwała 

Estera. 

- Kto to jest Kolumb? – spytałam, ale przyjaciółka nie odpowiedziała mi. 

- Nikola? A może to znak, wskazówka do tego, byśmy odnalazły wyjście z tej tajemniczej 

wyspy. Może to my odnajdziemy drogę powrotu. 

 

 

 

 Siedziałyśmy na brzegu i zastanawiałyśmy się od czego zacząć. Nie odzywałyśmy się 

przez dłuższą chwilę i słychać było tylko morskie fale, które rozbijały się o skały. W końcu 

zniecierpliwiona powiedziałam : 
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- „Jedna jaskółka wiosny nie czyni” – to ma być znak? – wskazałam zeszyt bosą stopą – jeśli 

mówisz prawdę to chcę jeszcze jeden. 

I zaraz pożałowałam tych słów, bo gęsta mgła, która pojawiła się nie wiadomo skąd, spowiła 

nas tak, że ledwo dostrzegałyśmy się nawzajem. Przeraziłyśmy się jeszcze bardziej, gdy 

nagle tuż obok nas pojawił się pomarszczony starzec. Byłam przekonana, że znam 

wszystkich mieszkańców wyspy, ale jego widziałam po raz pierwszy. Nieznajomy przedstawił 

się ochrypłym głosem : 

- Nie bójcie się mnie, nazywam się Charles Taylor. 

Wydawało mi się, że już gdzieś słyszałam to nazwisko, ale ze strachu nie mogłam zebrać 

myśli, a staruszek ciągnął dalej : 

- Musisz uwierzyć. Wiara jest najważniejsza. Kto nie wierzy, że dojdzie do celu, niech nawet 

nie wyrusza w drogę. Ty chcesz znaku? Dziewczyna, która nosi ten znak od urodzenia? Ty 

jesteś znakiem.  

I jakby na wzmocnienie jego słów zerwał się tak silny wiatr, że drobiny piasku zasypywały 

nam oczy i kłuły w skórę. Nic więcej nie widziałyśmy, ani nie byłyśmy w stanie niczego 

usłyszeć. Kiedy wiatr ustał, byłyśmy same z zeszytem Kolumba porzuconym na piasku. 

Pierwsza odezwała się Estera : 

- No super, wystarczy ci taki znak? Czujesz wiosnę? Tylko o co temu staruszkowi chodziło? 

- Pewnie o to – odsłoniłam grzywkę. 

- Świetnie, jak w Harrym Potterze. 

- Czy ten Harry Potter też zostawiał wiadomości na piasku? – wskazałam dziwny symbol, 

którego wcześniej nie zauważyłyśmy. 

- Mniej więcej. To błyskawica. Znak Harrego. 

Nie bardzo przekonywała mnie historyjka z Harrym Potterem, którą opowiedziała mi Estera. 

Coś innego nie dawało mi spokoju. Wciąż nurtowała mnie myśl : „Gdzie  słyszałam nazwisko 

Taylor?”. 

 

 

 

 Pytanie to ciągle pozostawało bez odpowiedzi więc postanowiłam zadać je Eleonor 

Smak. Była ona najstarszą mieszkanką naszej wyspy, miała około 90 lat i prócz tego, że 

straciła już wzrok, była całkowicie sprawna. Ludzie szanowali ją z powodu mądrości jaką 

posiadała i sposobu w jaki się nią dzieliła. Była dobra i miła, a mimo upływu lat miała 

doskonałą pamięć. Odwiedziłyśmy ją z Esterą pewnego deszczowego dnia, w nadziei, że 

może pamięta tajemniczego staruszka. 
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- Znam, znam. Charles Taylor. A więc chcecie, abym was do niego zaprowadziła? Hmm... 

Pogoda w sam raz na spacer – zażartowała. 

Po drodze zastanawiałyśmy się, kto tu jest niewidomy. Eleonor gnała przed siebie,  

a my potykałyśmy się o wilgotne kamienie, ledwo za nią nadążając. Ale gdy doszłyśmy do 

celu naszej podróży, zwątpiłyśmy czy staruszka na pewno wie dokąd idzie. Doszłyśmy do 

miejsca gdzie rzadko bywałam – na usypanych z kamieni i patyków kopcach, były wbite  

w ziemię drewniane belki na kształt krzyży z wyrzeźbionymi napisami.  

- Cmentarz? – szeptałyśmy zdziwione. 

- To powinno być gdzieś tutaj... Dziewczynki chodźcie tu. Szukajcie. 

Nie trzeba było długo szukać. Na grobie, przy którym właśnie stała widniał ogromny napis : 

„Charles Taylor”. 

 Padał straszny deszcz. Trzęsłyśmy się okropnie nie wiedząc już czy to z powodu 

zimna czy ze strachu.  

 

 

 

Strugi deszczu wciąż spływały nam po całym ciele gdy Eleonor rozpoczęła opowiadać 

nam jego historię : 

- Był porucznikiem, dowodził grupą 27 żołnierzy podczas "lotu nr 19", nie przypuszczał, że 

prowadzi ich na naszą wyspę, z której nie ma powrotu. W 1945 roku u wybrzeży Florydy  

o godzinie 14:10 wystartował, a około 19.00 zameldował, że brakuje paliwa. Nie było gdzie 

wylądować. Powinni byli zginąć na miejscu, ale znaleźli się nagle tutaj. A to jeszcze nie 

koniec tej smutnej historii. O godzinie 19:27 jeden z samolotów ratowniczych eksplodował, 

trafiony piorunem. Zaginieni żołnierze jednak nie zginęli od wybuchu. Jakimś cudem 

przeniosło ich tutaj. To oni założyli naszą wioskę i byli jej pierwszymi mieszkańcami.  

I tak od tylu lat przybywali kolejni Nowi. Znaleźli się tutaj pasażerowie samolotów, statków, 

motorówek, jachtów, kutrów rybackich. Nawet łodzi podwodnej! Wciągało wszystko i nikt nie 

potrafił już wrócić. Ja sama przybyłam tu na olbrzymim holowniku. 

- Ja przybyłam tu niedawno –przerwała jej Estera - Leciałam samolotem nad Oceanem 

Atlantyckim kiedy nagle zauważyłam dziwną mgłę. Przeczuwałam, że wpadliśmy  

w pułapkę, myślałam, że nie wyjdziemy z tego cało. Pamiętam, że przestała działać cała 

elektronika pokładowa i z tego co słyszałam od pilota nie działał też silnik.  Jak większość 

innych ludzi, miałam silne zawroty głowy. Wskazówki naszych zegarków zaczęły się kręcić. 

Widziałam też dziwne światło i świecącą, białą wodę. Najdziwniejsze dla mnie było jednak to, 

że nasz samolot przez chwilę jakby cały zapłonął. Dalej nic nie pamiętam . Może 

zemdlałam? Nie wiem obudziłam się tutaj. Na tej tajemniczej i pełnej zagadek  wyspie. 
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- Co wspólnego miałby  Charles Taylor z takim znakiem? – spytałam Eleonor szkicując 

palcem na mokrym kamieniu symbol, który pozostawił on na piasku. 

- To błyskawica – odparła. 

- Tak, to nie chodziło o znamię Harry’ego Pottera, to piorun. Wszyscy mamy z nim coś 

wspólnego. To piorun wciągnął nas w Trójkąt. To piorun! – wołała Estera. 

- A kto włada piorunami? – spytała zagadkowo staruszka. 

- Zeus?! – krzyknęłyśmy obie chórem. 

I jakby na potwierdzenie dobrze odgadniętej zagadki, rozległ się jasny błysk, a po 

chwili niesamowity huk. Równocześnie na dźwięk tego imienia ziemia osunęła nam się spod 

nóg, zerwał się silny wiatr, który łamał drzewa i wszelkie przeszkody, na które napotkał,  

a nasze krzyki z Esterą mieszały się z grzmotami. Gdy się ocknęłyśmy, nie było już ani 

cmentarza, ani staruszki, ani nawet deszczu. Tylko pioruny uderzały wciąż raz po raz. 

 

 

 Wokół nie było żywej duszy. Sama trawa, trawa i trawa, a słońce świeciło coraz 

mocniej. 

- My chyba nie jesteśmy na wyspie – stwierdziłam prawie szeptem. 

Estera spojrzała na mnie z przerażeniem. Postanowiłyśmy iść przed siebie. Podążałyśmy tak 

kilka godzin, ale to było na nic – w dalszym ciągu nie miałam pojęcia gdzie jesteśmy. Prócz 

tego, że raz szłyśmy pod górkę, a raz z górki, krajobraz wokół nas nie zmieniał się. Typowo 

wyżynny kraj z najwyższym górującym szczytem na horyzoncie. 

 Wreszcie usłyszałyśmy czyjąś kłótnię. Pobiegłyśmy w kierunku podniesionych głosów 

i przykucnęłyśmy za krzakami, aby nikt nas nie zobaczył. Uroda kobiety, którą zobaczyłyśmy 

zapierała dech w piersiach. Miała kruczoczarne włosy, na głowie złotą koronę, w uszy wpięte 

kolczyki z pereł, a na szyi zawieszony naszyjnik ze szmaragdów. Ubrana była w delikatne 

szaty, a jej zapach wydawał się tak wonny jak świeże kwiaty. Siedziała w ślicznym, małym 

wozie, zaprzężonym w gołębie. 

- To moja muszla, moja morska muszla! Jestem za piękna, żeby ci ją dać! To ja narodziłam 

się z morskiej piany więc należy do mnie! – krzyczała piękność. 

- Jak możesz? Masz śmiałość krzyczeć do siostry samego Zeusa? Lepiej oddaj mi mój pawi 

pióropusz! – jej towarzyszka nie pozostawała jej dłużna. Była również dość piękna, ale 

przede wszystkim zawzięta i złośliwa. 

- Nigdy! 

Rywalka wyrwała jej z ręki pawie pióra i zaczęła ją nimi bić. 

Stałyśmy z Esterą jak dwa słupy soli i wpatrywałyśmy się w przebieg konfliktu.  
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- Może to sen o boginiach, z bajek, które opowiadała mi mama – szepnęłam. 

- W takim razie mi się śni to samo. 

- Mogłabym przysiąc, że tak wyobrażałam sobie Afrodytę i Herę. 

- Jeśli to nie sen, to może oznaczać tylko jedno – jesteśmy w świecie mitów. 

- Musimy więc znaleźć Zeusa – stwierdziłam. 

 Postanowiłyśmy nie mieszać się w kłótnię boginek tylko od razu podążyłyśmy  

w kierunku góry, którą jak przypuszczałyśmy był właśnie Olimp. Po drodze napotkałyśmy na 

jeszcze jedną mityczną postać. Ona również nie była szczęśliwa, a nawet płakała. 

- Dlaczego płaczesz? – spytała Estera. 

- Moja sowa. Moja piękna biała sowa... – łkała bogini. 

- Co z nią? – dociekałam. 

- Ta wiedźma Mojry mi ją zabrała, a wyrzuciła swoją nić – rozpaczała – zazwyczaj jestem 

rozsądna i słynę z mądrości, ale to kompletnie wytrąciło mnie z równowagi. 

- Wiesz może gdzie jest Zeus? 

- Mój ojciec mieszka na szczycie tej góry – wskazała – przynajmniej mieszkał będąc władcą 

piorunów, dopóki znów nie zapanował tu Chaos. 

- Dziękujemy, Ateno? 

- Ach, przepraszam tracę chyba rozum, zapomniałam się przedstawić. 

Ale my już pobiegłyśmy w stronę góry widocznej na horyzoncie. Po drodze byłyśmy 

świadkami jeszcze wielu konfliktów między bogami. Był tam Ares bez włóczni, Apollo  

z trójzębem zamiast liry i Nike zrozpaczona z powodu utraty skrzydeł. A gdy doszłyśmy na 

szczyt Olimpu ujrzałyśmy Zeusa, który siedział na wielkim, złotym tronie i ciskał ... jabłkami. 

 

 

 

 Największy z bogów przyjrzał nam się uważnie, śledził każdy szczegół mojej twarzy, 

a gdy ujrzał znamię na czole w końcu się odezwał : 

- Od dawna na was czekałem! Odliczałem dni do chwili, w której się spotkamy. Nareszcie 

jesteście. Błagam, skończcie już ten koszmar! Niech zapanuje tu spokój. Zróbcie to,  

a obsypię was złotem i jabłkami, będziecie żyły jak w bajce. 

- To miłe z pana strony, ale...tak naprawdę to my chciałyśmy prosić o pomoc. Nie wiemy jak 

się tu znalazłyśmy i co w ogóle się tu dzieje. Dlaczego powstał i czym jest Trójkąt 

Bermudzki? Wiemy tylko, że to ma związek z piorunami, błyskawicami – mówiłam. 

- Liczba 3 była magiczną liczbą. Jak trójkąt : 3 wierzchołki, 3 boki, 3 przekątne. Widzicie,  

w starożytnym teatrze panowała złota zasada 3 jedności, czyli : czas, miejsce i akcja. 

Zasada ta została jednak złamana. Wtedy wszystko się pomieszało – u mnie mity i atrybuty 
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bogów. Mam dość jabłek!!! Chcę odzyskać moje pioruny!!! To u mnie, a na Ziemi powstał 

trójkąt, Trójkąt Bermudzki... Łamie on wszystkie zasady magicznej trójki : czasu, miejsca  

i akcji. 

- Kto złamał tę zasadę? – spytałam. 

- No tak! Uczyłam się o tym! William Szekspir! William Szekspir złamał antyczną zasadę 

trzech jedności w dramacie „Romeo i Julia”- krzyczała Estera z radości, ale potem 

posmutniała – ale... zapomniałam, że on już dawno nie żyje. Nie naprawi przecież tego , co 

nieopatrznie namieszał. 

- To nie problem. Przecież jest u mojego brata – Hadesa. To da się załatwić – odparł Zeus  

z uśmiechem na twarzy i wyrzucił ogryzek jabłka na wielką stertę. 

 

 

 

 Biegłyśmy teraz do Hadesa jedząc jabłka, którymi poczęstował nas Zeus. U podnóża 

góry ujrzałyśmy ogromne, drewniane drzwi. 

- To chyba tutaj – stwierdziła Estera. 

Zapukałyśmy. Wrota otworzył wysoki mężczyzna, który na sam widok wzbudził w nas strach. 

- Dzień dobry – powiedziałyśmy, łudząc się, że ta odrobina kultury złagodzi nieco ten ponury 

nastrój.  

Bóg zmarłych nic nie odpowiedział tylko przyglądał nam się z jeszcze większym 

zaciekawieniem. 

- Przysłał nas Zeus. Mówił, że możesz nam pomóc odnaleźć zmarłego... Jak on się 

nazywał?- spytałam Estery. 

- Wiliam Szekspir – dokończyła przyjaciółka. 

- Pomógłbym wam, jeśli przychodzicie z rozkazu mojego brata, ale odebrano mi psa. Mojego 

uroczego Cerbera. 

- Psa? Acha. – przypomniałam sobie ilustrację z książki pana Breadena. – Już wiem jak 

wygląda pies. 

- Mój jest potrójnie uroczy. 

- Potrójnie?  

- To znaczy, że ma 3 głowy. 

- Znowu ta trójka. Gdzie on jest? – spytałam. 

- Nie wiem – odparł jeszcze bardziej ponuro Hades. 

 Szukałyśmy Cerbera przez dwa dni wciąż dziwiąc się panującemu Chaosowi.  Bez 

skutku. Nie znalazłyśmy go, ani nawet odcisku jego łapy, żadnych śladów. Ciągle wołałyśmy: 

„Cerber, Cerber chodź tu dobry piesku. Gdzie jesteś?”. 
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- Hau, hau – nagle usłyszałyśmy szczekanie tak niskie niczym dudnienie. Pobiegłyśmy bliżej 

i zobaczyłyśmy trójgłowego psa pływającego za Posejdonem. 

- O, Cerber nareszcie, chodź tu! – przyzywałam go do siebie, ale nadaremno. Pies żadnym 

pyskiem na mnie nie spojrzał. Wołałyśmy tak długo i głośno aż zdarłyśmy sobie gardła. 

Rzucałyśmy patykami, próbowałyśmy wszelkich sposobów, ale na nic. 

- Mam pomysł – ożywiłam się. – Ty tutaj zostań. 

Estera nie zdążyła nic powiedzieć, bo pobiegłam zrealizować mój plan. Wróciłam  

z Hadesem. Cerber na widok swojego pana od razu wybiegł z wody. Gdy się otrzepał, 

zabrałyśmy klucze z szyi psa i wróciłyśmy do groty. Cerber i Hades szaleli z radości, że znów 

są razem. 

- Widziałaś wyraz  jego pyska na widok Hadesa? – spytała Estera w drodze powrotnej. 

- Którego pyska?  

- Tego środkowego – śmiała się przyjaciółka. 

 

 

 

 Hades bez słowa zaprowadził nas do podziemi. Nigdy nie buntował się przeciwko 

Zeusowi, w przeciwieństwie do Posejdona, który nie mógł pogodzić się z tym, że to jego 

młodszemu bratu przypadło panowanie . Podążałyśmy teraz ciemnym i mrocznym tunelem, 

tylko co jakiś czas mijając pochodnie. Było nam zimno. 

- To tutaj – odparł Hades. 

Za kratami leżał William Szekspir. 

Wszystko szło zgodnie z planem - aż do tej pory. W życiu nie spodziewałybyśmy się 

usłyszeć z ust największego światowego pisarza (jak zapewniała Estera) słów, które właśnie 

wypowiedział : 

- Wiecie, już dawno chciałem to obwieścić światu, tylko za bardzo nie wiedziałem jak, bo tak 

się śmiesznie składa, że... – uciął – to zabawna historia, spodoba wam się – teraz chichotał. 

Co za denerwujący typ. 

- Szekspir! – warknęłam ze złością, aby przywołać go do porządku. 

- Ach tak... No... bo... to nie ja napisałem „Romeo i Julia” –wycedził wreszcie ku naszej 

rozpaczy. – Dawno temu ukradłem tą tragedię znajomemu, bym mógł zostać kimś. Nikt mnie 

nigdy nie cenił...W ogóle się nie liczyłem – rozpłakał się teraz jak małe dziecko. 

Nie tak wyobrażałyśmy sobie Wiliama Szekspira, niby tego wielkiego dramatopisarza. 

Błagałyśmy go, by spróbował sam napisać ten dramat zgodnie z zasadą trzech jedności, ale 

on tylko rozczulał się nad sobą. I gdy już traciłyśmy nadzieję w sens naszych starań, wyjął 

pergamin, gęsie pióro, atrament i rozpoczął : „Romeo i Julia” – Wiliam Szekspir. 
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- O nie, kleks – znów się załamał, ale tym razem nie poddał – jeszcze raz. 

Napisał 4 strony i znów kleks więc zaczął od początku, tak chyba z 20 razy. Do tego ciągle 

maczał pióro w atramencie, co też trochę mu zajmowało. Nasza cierpliwość została 

wystawiona na poważną próbę. Estera przy następnym kleksie „wyszła z siebie” i krzyknęła : 

- W takim tempie, ty tego nigdy nie napiszesz! 

Wyjęła z kieszeni normalne pióro i zmazik. Wymazała kleksa. Ja i Szekspir wpatrywaliśmy 

się w ten samopiszący przedmiot jakby co najmniej był magiczny, ale to pomogło 

Szekspirowi wreszcie ruszyć z miejsca. 

Po tygodniu pracy dramaturg wreszcie skończył, ale nim postawił ostatnią kropkę - przerwał 

pisanie i uroczyście obwieścił: 

- Nie wiem, co się stanie jak skończę, chciałem więc wam teraz podziękować. Szanuję teatr 

antyczny, ale mój jest własny, może jednak ta wersja bardziej spodoba się Zeusowi.  

- A czy Julia musi umrzeć? – dopytywała się Estera. 

- Dowiesz się na lekcji. A ja odtąd mogę wreszcie spać spokojnie, że uczą prawdy  

w szkołach – uśmiechnął się. 

- To my dziękujemy – powiedziałam, a wielki poeta dopisał ostatnią kropkę. 

 W tym samym czasie ziemia znów drgnęła i osunęła nam się spod nóg. Rozpętała się 

burza i mimo, że znałyśmy już ten scenariusz, przytuliłyśmy się do siebie ze strachu. 

 

 

 

 Gdyby nie Eleonor nie udałoby się. Staruszka wierzyła w nas i czekała wytrwale,  

a gdy na powrót rozpętała się burza wiedziała co robić. Ustawiła wszystkich mieszkańców 

wyspy w wielki trójkąt. Tak ich zastałyśmy w chwili gdy wszystko zaczęło wracać na swoje 

miejsce, w świecie mitów i naszym. Złapaliśmy się za ręce. Burza była coraz większa. 

Pioruny waliły raz po raz, a słońce wirowało jak szalone. Patrzyłam z nadzieją w niebo. 

- Proszę – szepnęłam. 

Wtem wielki, kulisty piorun uderzył w sam środek naszego trójkąta. Potoczył się 

pozostawiając za sobą ścianę ognia, również na kształt trójkąta. Najdziwniejsze było to, że 

ogień nie rozprzestrzeniał się tylko utworzył coś w rodzaju schodów. 

- Odnalazłyśmy drogę powrotu – powiedziała uszczęśliwiona Estera.  

- Dla mnie będzie to droga bez powrotu - pomyślałam ze wzruszeniem patrząc ostatni raz na 

miejsce, w którym się urodziłam. Wiedziałam, że już tu nigdy nie wrócę, ale w głębi duszy 

czułam radość. Cieszyłam się, że uratowałyśmy tylu ludzi, którzy tęsknili za domem i więcej 

tragedia Trójkąta Bermudzkiego się nie powtórzy. 

 



Droga bez powrotu 

 

 str. 16 

 

 

 W ten oto sposób znalazłam się w gimnazjum nr 6. Chodzę do klasy I razem z Esterą. 

Nikt nie wie o mojej przeszłości prócz niej. Założę się, że każdy, kto mija mnie korytarzem 

uważa mnie za typową, normalną nastolatką, niczym specjalnym nie wyróżniającą się  

w gronie rówieśników, no… może z wyjątkiem znamienia na czole. 

 


