
                                                          „Instytut ‘’ 
 
Rok 2014 cały świat jest podzielony na dwie części. Osoby z górnej części mogą dostać co 

tylko zapragną. Z ich świata codziennego usunięto przykre uczucia, wszelkie zło, ale jednak 
zostały tam jedynie osoby najbogatsze z całego świata. Dolna część musi żyć z tego co dostaną 
od górnej lub wyhodują. Nie jest to łatwe ze względu na niezbyt żyzne gleby. Na pograniczy tych 
dwóch całkowicie innych światów powstały „ Instytuty”. Często brano od rodzin dzieci, nie 
pytając o zgodę. Kłamano im, że urodziły się martwe. Od czasu do czasu zdarzały się skrajne 
przypadki i dziecko zabierano od rodziców w wieku trzech lub czterech lat. „Instytuty” zajmowały 
się modyfikacją DNA i uzyskaniem kontroli nad dziećmi ,które zabrano rodzicom. Robiono to 
tylko po to aby w dalszych latach wprowadzić w obieg w obu światach szczepionkę . Dzięki niej 
mogliby kontrolować nie tylko zachowania ludzi ,ale także ich nastrój lub choćby przywiązanie 
do członków rodziny i innych osób. W ciągu kilku godzin mogliby zmusić ludzi do walki ze sobą 
bez żadnego powodu. Powróćmy do samych „ Instytutów ‘’. Jest ich niezliczona ilość ,ponieważ 
wciąż powstają nowe. Jednak najważniejszym z nich jest „ Instytut Alfa”. Powstał jako pierwszy 
ze wszystkich o czym mówi jego nazwa. Wygląda dokładnie tak jak inne choć jest odrobinę 
wyższy gdyż mieści jedno dodatkowe piętro, na które wolno wchodzić tylko niewielkiej części 
personelu. Z zewnątrz widać jedynie czarne prześcieradła zasłaniające okna na tym piętrze. Na 
pozostałych piętrach wszystkie szyby są przyciemnione. Najniżej położone okna są jednak na 
tyle wysoko aby nie dało się zajrzeć co dzieje się w środku. Ściany w kolorze ciemnej szarości 
nadają tylko ponurości całemu budynkowi. Szerokie schody prowadzące do podwójnych drzwi 
są przedzielone barierką aby wchodzący i wychodzący nie zbili się w jeden tłum. Do samych 
drzwi należy mieć kartę aby dostać się do środka. Plac dookoła „ Instytutu” jest utrzymywany w 
nienagannym stanie choć nikt nigdy nie widział aby ktokolwiek go oczyszczał. Ludzie ,którzy 
pracują w tym ośrodku zawsze są ubrani w czarne stroje przypominające stroje chirurgów. 
Wszyscy pracownicy przychodzą wcześnie rano a wychodzą w nocy, choć raz na jakiś czas 
zdarza się, że kilka osób zostaje wezwana na nocną zmianę. Dziś jak co sześć lat do ośrodka 
zostaje przyjętych trzydziestu kadetów. Tylko piętnastu z nich zostanie tu na kolejne sześć lat. 
Dziwnym trafem zawsze piętnastu z kadetów nie wytrzymuje psychicznie i zostaje odesłana na 
drugie z czterech pięter. Znajduje się tam wielu utalentowanych lekarzy zajmujących się 
usunięciem ich pamięci na temat tego ośrodku. Wchodząc do „Instytutu” widzi się nic 
nadzwyczajnego wystarczy jednak skręcić w pierwszy korytarz prowadzący na prawo. Widać tu 
wiele oszklonych pomieszczeń. Kadeci przychodząc zostają przydzieleni po dwoje do 
konkretnych sal .Znajdują się w nich „dzieci” zabrane rodzicom. Aktualnie osoby te mają po 
osiemnaście lat. Piętnaście osiemnastolatków zostało poddanych wielu próbą. Czasami 
próbowano zmusić ich do zabicia personelu przez podanie im szczepionki. Okazuje się jednak 
,że na jedną z nich szczepionka nie działa. Co zaciekawiło wszystkich zatrudnionych w tym 
budynku żadna ze szczepionek lub lekarstw nie działa na tą osobę. Przeprowadzono na niej 
dwa razy więcej testów niż na innych ,ale nic nie wykryto. Rose ,bo tak ma na imię dziewczyna, 
na którą nie działają leki, nie wyróżnia się wśród innych obiektów. Wygląda na siedemnaście lat 
i nigdy się nie zestarzeje tak samo jak inni. Brązowe, delikatne loki związane bezustannie z tyłu 
głowy w kucyka, brązowe smutne oczy i szare ubranie. Obowiązkowe dla wszystkich obiektów. 
Wśród tych osób znajduje się siedmiu chłopców oraz osiem dziewcząt.  

-Witajcie w pierwszym dniu pracy w tym ośrodku.-Rozległ się na korytarzu głos profesora 
Storma zajmującego się od wielu lat witaniem kadetów.-Mam nadzieję, że zostaniecie z nami 
jak najdłużej. – Uśmiechnął się pod nosem i otworzył notatnik w którym miał zapisane nazwiska. 
–Przy drzwiach dostaliście teczki. Proszę je otworzyć i zobaczyć do kogo zostaliście 
przydzieleni, zaraz po tym proszę udać się do odpowiednich drzwi. Numery zostały podane na 
dole strony. Zostaniecie tam oczyszczeni z brudów wnoszonych z zewnątrz. Od dziś będziecie 
się do nich udawać codziennie po przyjściu do pracy. Jednocześnie zostaliście właśnie objęci 
zakazem udzielenia komukolwiek informacji o tym co będzie się tu działo.- Rozejrzał się po 
kadetach. –Zaraz po tym jak zostaniecie oczyszczeni spotkacie się z waszymi 
przewodniczącymi w odpowiednich salach. Nie sądzę abyśmy się kiedykolwiek więcej widzieli, 
więc już dziś życzę wam szczęścia w nowej pracy.  



– Powiedział po czym odwrócił się i odszedł do swojego biura. Wszyscy kadeci otworzyli 
jednocześnie swoje teczki i odeszli do wyznaczonych im drzwi. Oczyszczanie nie polegało na 
niczym innym jak na oblaniu kadetów wodą z małym dodatkiem , o którym nie zostali 
poinformowani. Władze „Instytutów” zadbały o to aby nikt z zatrudnionych nie mógł nikomu 
wspomnieć o tym co dzieje się w instytucie. Jeden z kadetów Krystian został przydzielony 
akurat do Rose. Naturalnie został poinformowany jedynie o jej imieniu, wieku, oraz o 
najważniejszych informacjach dotyczących podawania jej lekarstw. Zaraz po oczyszczeniu udał 
się wraz z Adamem. Co dziwne bardzo rzadko zdarzało się aby dobierano razem osoby, które 
znały się przed spotkaniem w ośrodku. Tym razem jednak oszczędzono sobie protokół 
rozdzielania tych osób. Pewnie domyślili się, że nawet wtedy nie będą w stanie rozmawiać ze 
sobą o pracy poza murami „Instytutu”. Adam i Krystian weszli do sali numer 13. 

-Witam Panów.- Powiedziała kobieta siedząca przy końcu długiego stołu ustawionego w sali. 
 –Cieszę się, że do nas dołączyliście. Nazywam się Oliwia Develey i wprowadzę was do 

codziennego życia w  „Instytucie”.- spojrzała na nich. Spojrzeli po sobie ,żaden z nich nie chciał 
przyznać ,że ta niewielka, jasnowłosa kobieta ich przerażała. Biały strój w jaki była ubrana 
jedynie potęgował to, iż wydawała się bledsza niż była. Usiedli niepewnie na dwóch krzesłach 
ustawionych obok siebie.  

-Zacznę od przekazania wam waszych nowych obowiązków. –Wstała i podała im teczki. –
Macie teraz czas aby zapoznać się z regulaminem oraz z obowiązkami jakie będą na was od 
dzisiaj ciążyć. Po zapoznaniu się ze wszystkimi artykułami proszę dołączyć do mnie w 
pomieszczeniu numer 013.-Zamknęła za sobą drzwi wychodząc i zostawiając ich w kompletnej 
ciszy. Zerknęli na siebie i otworzyli regulamin. 

 
 
 
Regulamin: 
Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny 
pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych. 
1.Zadania i obowiązki każdego pracownika określa zakres czynności sporządzony przez jego 
przełożonego i zatwierdzony przez Dyrektora „Instytutu” . 
2.Obowiązki zawarte w zakresie czynności są związanie z zadaniami przydzielonymi 
jednostce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. 
3.Pracą jednostki organizacyjnej kieruje jej przełożony, który odpowiada przed Dyrektorem 
„Instytutu” za realizację nałożonych zadań. 
 
Pracownik jest obowiązany w szczególności: 
a. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 
b. przestrzegać ustalonej w „Instytucie” dyscypliny i czasu pracy, 
c. należycie wykonywać polecenia przełożonych, 
d. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w „Instytucie” porządku, 
e. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych i stosować się do wydanych w tym zakresie wskazówek i poleceń 
przełożonych, 
f. zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które zostały udzielone jednostce w trakcie 
pracy,  
g. wykazywać inicjatywę, 
h. wykazywać troskę o dobro i mienie „Instytutu”. 
i. stosować się do poleceń przełożonych, 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Obowiązki kadetów M25, M26: 

1. Czarne stroje obowiązują przez cały okres pracy w „Instytucie”. 
2. Do sekcji oczyszczania należy zgłaszać się przed oraz po godzinach pracy. 
3. Bez pytań stosować się do poleceń przełożonych. 
4. Zapoznać się ze spisem leków obiektu numer 13. 
5. Podawać leki obiektowi numer 13 w wyznaczonych godzinach.  
6. Do sali 013 należy wchodzić tylko w obecności przełożonego ,lub drugiej osoby. 
7. Do sali nie należy wnosić żadnych ostrych obiektów. Wyjątkiem są strzykawki przez, 

które podaje się lekarstwa.   
8. Do sali 013 nie należy wnosić jakiegokolwiek rodzaju broni. 
9. Wszelkie uszkodzenia w sali 013 należy zgłosić przełożonemu. 
10. Agresywne zachowanie obiektu 13 należy natychmiastowo zgłosić przełożonemu.  
11. Wszelkie przedmioty spoza „Instytutu” należy zostawiać w szafkach umieszczonych 

przy sali przyporządkowanej kadetom M25, M26.  
Po przeczytaniu regulaminu oraz obowiązków kadeci udali się do Sali 013,aby spotkać się z 
ich przełożoną. Oliwia Develey czekała na nich przed salą trzymając w dłoni dwa czarne 
stroje. 
- Proszę bardzo. Od dziś są to wasze obowiązkowe mundury. Radzę ich nie zapominać 
ponieważ bez munduru nie zostaniecie wpuszczeni do „Instytutu” nawet jeżeli będziecie 
posiadać kartę.- Uprzedziła ich, wręczając dwóm kadetom czarne stroje. Następnie 
poczekała, aż przebiorą się i wrócą do sali numer 013.  
-Mam nadzieję, że pozostawiliście wszelkie ostre przedmioty w swoich szafkach. –
Powiedziała otwierając salę i wpuszczając ich przodem. Stanęli niepewnie zerkając na siebie, 
a po chwili spojrzeli na swoją przełożoną.  
-Czy dostaniemy szczegółowe informację na temat obiektu ?-zapytał niepewnie Adam.  
-Naturalnie. Będą na was czekały w szafkach gdy będziecie dziś wychodzić z „Instytutu”. –
Odpowiedziała spokojnie pani Develey. Podeszła do dziewczyny siedzącej na łóżku 
szpitalnym i wpatrującej się w okno. 
-Ale myślę, że większość informacji wyciągniecie sami ze szkolenia. –Mruknęła cicho pod 
nosem, po czym wyciągnęła z kieszeni igłę i delikatnie ściągnęła plastikową osłonkę.  
-Wasze leki nic nie dadzą. – Powiedziała nagle Rose ,wciąż wpatrująca się w okno.-Nigdy nic 
nie dały, więc i teraz nic nie dadzą.  
-Jeszcze się przekonasz, że nie dasz rady przezwyciężyć naszych lekarstw.-Odpowiedziała jej 
pani Develey wbijając igłę w jej ramię i wciskając zawartość w jej krwioobieg. Jęknęła cicho z 
bólu, ale nie odwróciła wzroku.  
-Co mamy robić ?-zapytał Krystian stając obok przełożonej i spojrzał na dziewczynę.  
-Nic szczególnego.-Zerknęła na niego – Tylko ją przypilnować i podać jej w odpowiednim 
momencie leki. Zaraz wam przyniosę wykaz.- Powiedziała i wyszła z Sali zostawiając ich 
samych z obiektem. Spojrzeli na siebie zdziwieni.  
-Nic wam nie zrobię. -Mruknęła cicho dziewczyna i odwróciła się do nich. Adam cofnął się 
szybko patrząc na nią wystraszony.- Coś się stało? -Zapytała i uśmiechnęła się do niego 
delikatnie. 
-Nic.-Powiedział delikatnie zdenerwowany i spojrzał na dziewczynę uważniej.  
-Radzę się tak nie zbliżać.-Rozległ się nagle głos ich przełożonej.-Ona bardzo łatwo 
manipuluje osobami, które są słabe.  
-Więc ta dwójka nie powinna tu w ogóle być. –Zakpiła Rose i odwróciła się do okna.  
-Obiekcie 13… 
-Rose.- Przerwała jej dziewczyna nie patrząc na nią. 
-Rose-Westchnęła pani Develey.- Nie strasz kadetów. A co do was.-Odwróciła się do 
kadetów.- Proszę. Tu macie dokumenty dotyczące wydawania jej leków. -Podała im białe 
teczki. -Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania proszę je zadawać. 
-Tak jest proszę pani.- Odpowiedzieli równo.  



Po całym dniu pilnowania aby ich obiekt dostał odpowiednie leki wyszli razem z „Instytutu”.  
Nie wiedzieli jednak, że zaraz po ich wyjściu w ośrodku zdarzył się wypadek. Obiekt 13 przy 
sprzątaniu sali obezwładnił dwóch ochroniarzy oraz osobę sprzątającą salę i wybiegł z 
budynku. Dziwnym trafem akurat tego dnia zawiódł system szybkiego alarmowania. Rose 
udało się wybiec z „Instytutu” i wbiegła w dolną część tego świata. Co dziwne żaden z ludzi, 
którzy akurat przechodzili po ulicy lub prowadził stoisko przydrożne nie próbował jej 
zatrzymać. Jeden ze sklepikarzy złapał ją za przedramię i wciągnął do budynku za sobą.  
-Co ty dziecko robisz? Skąd jesteś?- Zapytał łapiąc koc i okrywając ją nim.  
-Z ośrodka.- Powiedziała cicho, patrząc na mężczyznę.  
-Z ośrodka?- Spojrzał na nią zdziwiony.-Nie dobrze. Na pewno już Cię szukają. Tak samo jak 
ostatniego.- Mruknął pod nosem i zawołał swojego syna.  
-Thomas postaraj się znaleźć jakieś ubrania po siostrze i daj …Chyba nie zapytałem Cię 
jeszcze o imię.  
-Rose.- Powiedziała niepewnie patrząc na nich.  
-Nic się nie bój. Musimy dać Ci inne ubrania żeby Cię od razu nie rozpoznali. Obawiam się, że 
źle by się to dla Ciebie skończyło.- Uśmiechnął się do niej delikatnie i spojrzał przez okno. 
-Już mam. -Powiedział chłopak wchodząc do pokoju w którym stali. Podał Rose ubrania i 
wskazał drugi pokój. - Tato po co ją wpuściłeś? – Zapytał szeptem. 
- Ponieważ rzadko zdarza się, że któraś z osób z „Instytutu” jest odporna na ich leki i uciekła. 
-Co masz na myśli mówiąc rzadko?  
- Kilka lat temu uciekł stamtąd chłopak miał wtedy czternaście lat. Złapali go, ale ten zaczął się 
szarpać i wykrzykiwać dziwne rzeczy. Zastrzelili go na miejscu nie przejmując się tym, że 
naokoło znajdują się dzieci. Zawlekli jego ciało powrotem do ośrodka i następnego dnia 
przyszli tylko po to żeby zmyć krew z ulicy. –Powiedział jego ojciec patrząc cały czas przez 
okno. – Idę do naszego sklepiku a ty postaraj się jej nie przestraszyć.- Westchnął i poszedł na 
zewnątrz aby wymienić się z kimś na jedzenie za materiał na ubrania. Thomas westchnął 
cicho i odwrócił się gdy usłyszał ciche kroki dziewczyny. Uśmiechnął się do niej delikatnie i 
kiwnął głową żeby podeszła.  
- Chyba nie jestem aż tak straszny co ? -Zakpił patrząc na nią. 
-Nie. Chyba nie. – Zarumieniła się delikatnie i spojrzała na niego gdy rozpuścił jej włosy. – Co 
robisz? 
-Jeżeli będą Cię szukać to będą myśleć, że zostałaś przy starym stroju i zwyczajach. – 
Wytłumaczył jej i zabrał szary strój, który miała wcześniej ubrany. Wyszedł i położył go na 
stoisku ojca. Rose usiadła niepewnie na parapecie patrząc jak kilku ludzi od razu odkupiło 
strój aby zrobić z niego inne ubrania. Spojrzała na Thomasa gdy wrócił i uśmiechnął się do 
niej delikatnie.  
- Wszystko będzie w porządku. –Zapewnił ją. Wyjrzał przez okno gdy usłyszał kilka 
wystrzałów z broni. – Udawaj moją siostrę.- Szepnął do niej i wyszedł trzymając ją za dłoń.  
„Uwaga! Uwaga!”- Rozległo się z magnetofonów ustawionych w całej dolnej części nowego 
świata. „ Z ośrodka uciekła niezwykle niebezpieczna osoba. Strażnicy przejdą przez miasta 
szukając jej. Nakazuje się opuścić domy i stanąć przed nimi. Obiekt numer 13 jest dziewczyną 
w wieku 18 lat. Ma brązowe oczy oraz włosy. Ma nakaz noszenia szarego ubrania. Jeżeli, ktoś 
ją widział lub miał kontakt jest zmuszony do udzielenia informacji strażnikom.”  
Rose rozejrzała się po ludziach gdy kilku z nich zerknęło na nią.  
-Nie bój się. – Szepnął Thomas obejmując ją jednym ramieniem. – Żaden z okolicznych ludzi 
nie jest na tyle podły, żeby powiedzieć strażnikom, że to ty.  
-Dobrze. –Powiedziała cicho patrząc na niego.  
Stanęli sztywno taj jak inni gdy strażnicy przeszli przez ulice przeszukując domy. Spojrzała 
wystraszona na strażników gdy wynieśli z dwóch domów kawałki jej stroju. Skuliła się gdy 
strażnicy zaczęli wypytywać skąd wzięli jej strój.  
- Jakaś dziewczyna wykupiła ubrania za ten materiał.- Odpowiedzieli zgodnie. – Strażniku było 
i jest ciemno nie widzieliśmy jak wyglądała, ale na pewno pobiegła w stronę końca wioski.  
Rose spojrzała na Thomasa gdy ten tylko ją objął i przyciągnął mocniej do siebie. Spojrzała za 
strażnikami gdy ruszyli dalej.  
-Oni w to uwierzyli ?- Zapytała cicho zerkając na Thomasa i jego ojca.  



-Strażnicy nie są zbyt rozumnymi ludźmi. – Powiedział cicho i uśmiechnął się do niej.  
-Sama widzisz przecież, że uwierzyli w to , iż nic nie widać a wciąż świecą się lampy.  
Kiwnęła delikatnie głową i spojrzała na jego ojca gdy zaczął sprzątać stoisko i kazał im wejść 
do środka. Weszła z nimi do budynku i spojrzała na nich zdziwiona gdy zamknęli dokładnie 
drzwi i zasłonili okna. 
-W nocy wysyłają na ulice psy aby wszyscy, którzy nie przestrzegają przepisów tego 
pożałowali.- Wytłumaczył jej Thomas.  
- Długa to robią ? 
- Od kiedy uciekł poprzedni chłopak z ośrodka.- Wytłumaczył ojciec Thomasa.  
- Ktoś kiedyś im uciekł?- Zapytała zdziwiona.  
- Tak cztery lata temu. 
-Numer szesnaście. – Mruknęła cicho.  
-Co powiedziałaś?- Zapytał Thomas. 
- Sala numer 016. Była naprzeciwko mojej, ale cztery lata temu zamalowali wszystkie szyby 
na czarno i nie było widać chłopaka, który tam wcześniej był. Mówili, że ich doświadczenie się 
udało i teraz on nie może znieść widoku, któregoś z nas. Innych obiektów. Wciąż wchodzili 
tam lekarze, więc w to uwierzyłam. -Przyznała się cicho patrząc na nich.  
Podskoczyła słysząc warczenie zwierząt i drapanie w drzwi i okna.  

- Spokojnie, to tylko „udoskonalone” genetycznie psy. – Ojciec Thomasa położył jej dłoń na 
ramieniu. - Thomas pokaże Ci gdzie możesz dzisiaj spać.  

-Dziękuję za wszystko.- Uśmiechnęła się delikatnie patrząc na nich. 
-Nie ma za co. – Thomas spojrzał na nią i zaprowadził ją do pokoju na piętrze. –Należał do 

mojej siostry. – Powiedział cicho.-Ale ona nie zdążyła wrócić przed godziną zamykania drzwi i 
dorwały ją psy. –Westchnął. 

- Przykro mi.- Powiedziała cicho. 
-Nie ważne. – Mruknął i przygotował jej łóżko. – Wyśpij się jeżeli chcesz jutro uciekać dalej.  
Kiwnęła delikatnie głową i po chwili spała spokojnie skulona na łóżku. Thomas spojrzał na 

nią i nakrył ją kołdrą wychodząc z pokoju. Rose ocknęła się dopiero koło dziesiątej rano gdy 
promienie słoneczne zaświeciły na jej twarz przez szparę miedzy kartonami na oknie. Wstała 
cicho i podeszłą niepewnie do szafy. Wyciągnęła spodnie i bluzę. Zmieniła spodnie i nałożyła 
bluzę. Włożyła buty, które stały przy łóżku i zeszła cicho na dół.  

-Dzień dobry. – Odezwał się Thomas i zerknął na nią tnąc jakiś materiał na mniejsze części. 
– Na stole masz trochę chleba i pomarańczę. Jeżeli nie chcesz teraz jeść zawiń sobie w 
materiał, który leży obok.  

-Dziękuję. – Spojrzała na niego i zawinęła jedzenie.  
-Lepiej by było gdybyś wyszła tyłem. – Powiedział i spojrzał na nią smutno.  
Kiwnęła delikatnie głową i wyszła tylnym wyjściem domu. Thomas spojrzał na ojca gdy ten 

wyszedł z piwnicy niosąc więcej materiałów. 
-Już poszła?- Zapytał kładąc materiały na stole.  
-Tak. Zawiadomiłeś już strażników, że tu była? 
-Oczywiście, że tak. Za kilka godzin powinni ją złapać.-Uśmiechnął się i spojrzał na 

dziewczynę, która weszła do domu. – Cześć kochanie.  
-Cześć tato. –Uśmiechnęła się delikatnie. – Cześć Thomy. 
-Cześć siostra. – Spojrzał na nią. – Jak tam już rozesłałaś ludzi z ośrodka za nią? 
-Oczywiście, że tak. Za kilka godzin na pewno się znajdzie. –Usiadła koło brata. – Swoją 

drogą świetny pomysł, żeby dać jej fałszywe poczucie bezpieczeństwa tato.  
-Dzięki skarbie. –Spojrzał na nią- Głodna?- Zapytał podchodząc do szafki i wyjmując chleb.  
-Nie. Zdążyłam zjeść w ośrodku. Swoją drogą moglibyście się tam przenieść.  
-A kto wtedy wkręciłby obiekt 13?- Zapytał Thomas i uśmiechnął się złośliwie do siostry. 
-No dobra, dobra. Raz w życiu się z Tobą zgodzę Thomy. -Zakpiła jego siostra  
-Oj Angela nie po raz pierwszy. – Zaśmiał się wstając i układając kawałki materiałów na 

odpowiednich kupkach.  
Rose w tym czasie zdążył przebiec przez sporą część miasta i schowała się przed chwilą 

przed strażnikami, których zauważyła. Szarpnęła się gdy nagle ktoś złapał ją od tyłu i zakrył jej 



usta dłonią. Przymknęła po chwili oczy gdy środek usypiający wylany na szmatkę przytkniętą 
do jej twarzy zaczął działać.  

-Możemy ją już zabrać?- Zapytał mężczyzna trzymający nieprzytomną dziewczynę.  
-Tak chyba tak. –Szepnął drugi i wziął dziewczynę na ręce.  
Zaniósł ją delikatnie do starego bunkra znajdującego się w pobliskim lesie. Przez to, że 

strażnicy byli przekonani, że są one opuszczone były bezpiecznym schronieniem dla osób, 
które nie chciały współpracować z „Instytutami”. Chłopak ,który ją niósł ułożył ją delikatnie na 
łóżku polowym ułożonym w jednym z pomieszczeń w bunkrze.  

-Gdzie ją znaleźliście? –Zapytał mężczyzna wchodząc do pomieszczenia z miską pełną 
wody i kilkoma ręcznikami.  

-Chowała się przed strażnikami za jakimś domem.- Odpowiedział jeden z chłopaków 
siedzących przy łóżku. –Szefie nie chcę nic krakać, ale ona jest strasznie podobna do szefa 
córki. A przynajmniej wydaje mi się, że tak by wyglądała gdyby jej nie porwali do ośrodka.  

-Tak wiem. – Mruknął mężczyzna siadając obok i mocząc ręcznik w wodzie. Po chwili 
położył ręcznik na czole Rose. – Ale nie wiadomo czy to moja mała Rose im uciekła. –Spojrzał 
na chłopaka siedzącego obok siebie. –Chris mógłbyś przestać używać usypiaczy? 
Wystarczyłoby zatkać jej usta i poczekać aż pójdą strażnicy.  

-Nie sądzę. Szefie ona zdążyła podrapać rękę Darka aż do krwi. Nie dalibyśmy rady jej tyle 
utrzymać.- Chris spojrzał na szefa i uśmiechnął się lekko. –Nie mówię, że się mu nie należało, 
ale i tak się oboje zdziwiliśmy.  

Rose poruszyła się delikatnie otwierając oczy i patrząc naokoło. Gdy zauważyła obcych 
ludzi koło siebie od razu usiadła i chciała się odsunąć, ale Chris był szybszy i złapał delikatnie 
jej ramiona. 

-Nie wstawaj za dużo usypiacza wciągnęłaś do organizmu ,żeby od razu wstawać.  
- Nie jesteście z ośrodka. Kim jesteście? – Zapytała cicho patrząc na nich. 
- Ja jestem Łukasz i jestem tu szefem, a chłopak, który Cię przyniósł to Chris. 
- A chłopak, którego podrapałaś do krwi to Darek. –Dokończył Chris uśmiechając się. 
- Gdzie jesteśmy? -Zapytała niepewnie rozglądając się. 
-W starym bunkrze ,w środku lasu. Chowamy się tu bo nie chcemy pomagać tym z 

„Instytutów”.  
Rose uśmiechnęła się delikatnie i usiadła powoli.  
-A jak ty masz na imię?  
-Rose. –Odpowiedziała patrząc na nich.  
-J-Jak? –Zapytał Chris i spojrzał na swojego szefa.-Czekaj chwilę. Byłaś od dziecka w 

ośrodku? 
-Nie. Zabrali mnie jak miałam kilka lat, ale mało pamiętam z domu. Czemu pytasz?  

-Moja córka miała na imię Rose i została porwana gdy miała pięć lat.-Odpowiedział na jej 
pytanie Łukasz. Spojrzał na nią uważniej i delikatnie złapał jej dłoń. 
-Czy masz na ramieniu takie małe znamię w kształcie gwiazdki? 
-Skąd pan wiedział?- Zapytała zdziwiona.  
-Bo chyba jestem twoim ojcem. – Powiedział niepewnie patrząc w jej oczy.  
-Czemu niby mam panu ufać?  
Podciągnął koszulkę na ramieniu pokazując swoje znamię.  
-Bo mam takie same znamię.- Spojrzał na nią. –Czy podali wam wasze nazwiska? 
-Żartujesz sobie? –Zapytała zdziwiona. – Nazywali nas obiektami. Tylko ja zachowałam swoją 
pamięć, bo żadne leki na mnie nie działały. – Powiedziała cicho spuszczając głowę.  
Spojrzała zaskoczona na Łukasza gdy objął ją delikatnie i pogłaskał po włosach.  
-Wybacz. – Odsunął się od niej szybko. – Tak dawno Cię nie widziałem.  
Kiwnęła delikatnie głową i spojrzała na Chrisa gdy podał jej ubranie.  
-W tym powinno Ci być wygodniej.-Uśmiechnął się patrząc na nią. 
-Dziękuję.- Uśmiechnęła się delikatnie.-Mogę się przebrać?  
-Tak jasne. Już zostawimy Cię samą. – Odpowiedział Łukasz i pacnął lekko Chrisa w głowę 
gdy ten wciąż wpatrywał się w Rose. – Ty się pilnuj.  
-Ale o co szefowi chodzi? -Zapytał udając niewiniątko i zamykając za sobą drzwi.  



-Już ty dobrze wiesz Chris. Już ty dobrze wiesz. –Zaśmiał się szef i spojrzał na chłopaka 
stając przed drzwiami i zamykając je za nimi.  
Po chwili Rose wyszła przebrana w czarne jeansy i bluzkę z długim rękawem.  
-Lepiej? –Zapytał jej ojciec.  
-O wiele. – Uśmiechnęła się do nich. Chris ruszył przed Rose. –Gdzie idziemy?- Zapytała 
cicho.  
- Zobaczysz. Nie martw się na pewno nic ci nie zrobimy.-Zaśmiał się. 
Uśmiechnęła się blado idąc za nim i zerknęła na niego gdy doszli do zbrojowni.  
-Tworzycie tu wojsko?- Zakpiła i spojrzała na Chrisa. 
- Zgadłaś.  
- Naprawdę ? Przeciwko komu? 
- „ Instytutom”. Nie chcemy pozwolić żeby porywali więcej dzieci i je krzywdzili.  
Rose pokiwała delikatnie głową i spojrzała na broń, którą trzymał w ręce.  
- To Colt 6520 10mm. Jest samopowtarzalny a każde naciśnięcie spustu automatycznie 
przeładowuje broń, do wyczerpania magazynka. Wyłącznie pojedyncze strzały. W magazynku 
jest 12 strzałów (Amunicja 10mm JHP). – Podał jej broń. – Powinna być dla ciebie w sam raz.  
Wzięła niepewnie broń do dłoni. Chris objął ją ostrożnie i pomógł jej wycelować w tarczę. Po 
wystrzeleniu kilku strzałów uśmiechnął się do niej.  
- Smykałkę do strzelania to ty masz po ojcu. – Zaśmiał się.  
- To dobrze, tak ?  
- Jasne, że tak. Zazwyczaj żeby ktoś nauczył się strzelać trzeba go uczyć i uczyć a ty od razu 
trafiłaś w sam środek. –Poklepał ją po ramieniu.  
- Dobry instruktor. – Zaśmiała się cicho.  
- Dosyć tych amorów. – Odezwał się nagle Łukasz wyciągając z ucha słuchawkę . – Mamy 
jakiś problem na powierzchni. Chris zabierz ją do „Sali”. 
Chris kiwnął głową i złapał szybko jej ramię. Pobiegli szybko zgodnie ze znakami na ścianach. 
Chris wstukał kod w panel znajdujący się przy drzwiach i wpadł z Rose do środka zamykając 
szybko za sobą drzwi. Spojrzał na nią i wskazał głową na fotel.  
- Usiądź zaraz Ci wytłumaczę o co chodzi. – Powiedział a sam usiadł na krześle stojącym 
niedaleko.- Co jakiś czas , jakimś cudem ,tym z ośrodka udaje się znaleźć nasze wejścia na 
dół. Nie musisz się niczego bać bo nigdy nie udało im się przedrzeć przez drugą osłonę. 
Druga osłona sprawia, że chodzą po korytarzach, ale nikogo nie widzą. Potrafią zauważyć 
tylko puste, uszkodzone pomieszczenia.  
- Jak to zrobiliście? 
- Proste połączenie kilku drucików przy wejściu do bunkra i każdy kto nie został zaproszony 
nie widzi nic ciekawego. Musisz przyznać, że nieźle to wykombinowaliśmy.  
- Bardzo. Ale w takim razie po co się chować gdy i tak nas nie mogą zobaczyć? 
- Mogą nas poczuć. Uznajmy, że stoisz w rogu pokoju a oni zabarykadowali sobą wyjście z 
niego. Nie jesteś w stanie ich ominąć, a fakt, że Cię nie zobaczą niezbyt Ci pomoże gdy któryś 
z nich przez przypadek Cię złapie i wyjdzie z Tobą na zewnątrz. Wyciągnęliby informacje i 
zabili na miejscu. Po czym przyprowadziliby tu swoich mistrzów od takich spraw a Ci na 
pewno złamaliby jak to odkręcić. 
Rose pokiwała niepewnie głową i spojrzała na drzwi gdy drgnęła tak jakby ktoś nie uderzył. 
Zerknęła na Chrisa, który gestem pokazał jej żeby być cicho bo mogą ich usłyszeć. Zagryzła 
nerwowo wargę patrząc na drzwi i spojrzała zdziwiona na Chrisa gdy położył jej dłoń na 
ramieniu i zaczął delikatnie pocierać. Wywróciła  oczami gdy na widok jej miny tylko się 
uśmiechnął. Po chwili odetchnęła z ulgą gdy usłyszała z korytarza okrzyki, że nigdzie nic nie 
ma i mają wszyscy wyjść bo to strata czasu. Spojrzała na Chrisa gdy uśmiechnął się 
delikatnie.  
-Co to miało być?- Zapytała patrząc na niego.  
- Próbowałem Cię uspokoić. Na większość osób działa kiedy ktoś głaszcze je po ramieniu lub 
dłoni.  
-A czy ta większość spędziła dłuższą cześć swojego życia w ośrodku gdzie podawali jej wciąż 
i wciąż leki? – Zapytała unosząc delikatnie brew . 



- Zakładam ,że nie. – Uśmiechnął się do niej. – Obiecuje Cię ostrzec następnym razem gdy 
będę chciał zrobić coś takiego. Zgoda?- Wyciągnął dłoń w jej stronę.  
-Zgoda.- Zaśmiała się delikatnie i uścisnęła jego dłoń.  
Nagle oboje poderwali głowy gdy nagle drzwi wyleciały z zawiasów. Rose spojrzała 
przerażona na Thomasa, który miał w ręce czytnik ciepła danego pokoju i jego fragmentów.  
- No poddajcie się bo was zaszczepimy.- Zaśmiał się.- A dla Ciebie Rose mamy specjalną 
kulę , która zadba o to żebyś umarła powoli.  
Spojrzała na Chrisa gdy strażnicy z ośrodka wycelowali w nich bronią. Zacisnęła zęby gdy 
jeden strzelił w jej dłoń wytrącając pistolet, który wciąż trzymała. Poczuła jak Chris łapie jej 
dłoń. Zacisnęła oczy i po chwili poczuła straszny ból w klatce piersiowej. Przekręciła delikatnie 
głowę upadając tylko po to aby zauważyć Chrisa leżącego obok niej.  
 - Uwaga chce dotknąć Twojej dłoni. – Zakpił i złapał jej dłoń delikatnie.  
Uśmiechnęła się do niego słabo i zamknęła oczy licząc na to ,że to choć trochę uśmierzy ból.  


