
Medalion Czasu 

- Wiesz,  że już pora by po nią wyjść? – Natalia spokojnie podniosła głowę znad zaparzonego 

kubka herbaty. Dziewczyna spokojnie podeszła do drzwi. Brązowe włosy sięgały jej do łopatek. 

Karolowi ciągle nie pasował jej dziwny, oparty na przeciwieństwach styl ubierania. Dziś miała 

założoną różową koszulę w białe plamki i niebieskie jeansy. Szare trampki dopełniały jej osobisty, 

wyidealizowany ubiór. 

- Tak , wiem. Ale nadal nie mam pewności czy pojawi się w tym miejscu, które mi chcecie 

wskazać. – Wysoki blondyn spokojnie rozglądał się po chatce. To dziwne miejsce nie miało 

jednego określonego właściciela. Niski sufit wraz z kominkiem tworzyły bardzo przytulny klimat. 

Oprócz dużego stołu w głównym pomieszczeniu i sześciu krzeseł wszystkie ściany były 

ozdobione zdjęciami trzyosobowej grupy, która przeżyła razem już niejedną przygodę. Przy stole 

siedział jeszcze jeden mężczyzna ubrany w dużą zielną bluzę i szare dresowe spodnie.  

- Spokojnie. Jestem tego pewien, że będzie tam, gdzie ci mówiłem. Wahadełko nigdy nie zawodzi. 

Las w południe przepełniony jest magią obrazów i zapachów. Łatwo się zgubić, jeśli nie potrafisz 

określić kierunku, skąd przybyłeś. Nina nie miała takiego szczęścia. Nie dość, że nie wiedziała, jak 

się znalazła w środku lasu, to na dodatek nie potrafiła wywnioskować, w którą stronę ma iść. 

Czerwone loki przeszkadzały dziewczynie w odnalezieniu odpowiedniego kierunku. Nienawidziła, 

gdy jakiś zagubiony lok przypadkiem zakrywał jej twarz. Odganiała go ze złością. Nigdy jednak nie 

chciała ścinać swoich włosów, dzięki którym była bardzo rozpoznawalna. W jej wyglądzie jeszcze 

jedna rzecz była bardzo charakterystyczna. Zielone oczy stanowiły dobry kontrast do jej czupryny. 

W oddali zauważyła mały pień, więc stwierdziła, że to dobry moment, by zebrać skołatane myśli. 

Ostatnią rzeczą,  jaką pamiętała, była wspólna kolacja z jej chłopakiem. Zamknęła oczy i 

pozwoliła wspomnieniom ożyć. 

Mała kawalerka w centrum Wrocławia była ponura i zagracona. Wyraźnie brakowało tutaj kobiecej 

ręki. Mężczyzna zamieszkujący to lokum miał 25. lat i zajmował się radiestezją. Jego nietypowe 

hobby sprawiało, że zawsze odstawał od rówieśników. Nigdy nie miał za dużo kolegów, nie licząc 

Dominika- jego jedynego prawdziwego przyjaciela, który w pełni akceptował nietypowe hobby 

kumpla. Martin zawsze przebywał w otoczeniu dziewczyn, mimo to nigdy nie potrafił stworzyć 

żadnej mocniejszej relacji. Zmieniło się to cztery lata temu, gdy podczas biegania po parku 

przypadkowo wpadł na przechodzącą dziewczynę. Jedyne co zdążył zaobserwować na chwilę 



przed zderzeniem, to burza czerwonych loków. Dwa tygodnie po tym zdarzeniu zaczęli się 

spotykać regularnie. Po krótkim czasie zostali parą. I tak minęły im trzy lata. Na czwartą rocznicę 

przypadającą  pierwszego kwietnia, Martin miał przygotowany specjalny program atrakcji dla 

swojej wybranki. 

Wspominanie przerwał dziwny dźwięk, przypominający łamiącą się gałąź. Dziewczyna wyrwana z 

transu nerwowo rozglądała się na wszystkie strony. Jakieś sto metrów dalej za dużym dębem stał 

mężczyzna. Nina zerwała się na równe nogi. Strach mieszał się z ciekawością. Kolejna dziwna 

cecha, zamiast uciekać, wolała wskoczyć w wir wydarzeń. 

- Kto tam jest? – wysoki głos przeszył powietrze, a odpowiedź nie nadeszła prędko. Mężczyzna 

spokojnie wyszedł z ukrycia. Wysoki blondyn o brązowych oczach powoli ,ale zdecydowanie 

podchodził w kierunku Niny. 

- Wiem, że to nie jest normalne spotkanie. Mam na imię Karol i wiem, dlaczego jesteś w tym lesie. 

Chodź ze mną, a udzielę ci odpowiedzi. 

- Pomijając fakt, że znalazłam się w samym środku lasu, nie pamiętam, jak- i nagle spotykam 

obcego faceta , który jeszcze chce,  bym poszła z nim Bóg jeden wie gdzie. Nie ma takiej opcji. – 

Na twarzy dziewczyny ukazał się grymas złości pomieszany z uczuciem nadziei. Po chwili dodała 

jednak łagodniej. 

- Dobrze, przyjmijmy, że jednak ja nie zwariowałam, a to spotkanie nie jest przypadkiem. Powiedz 

mi najpierw, co wiesz, a ja zdecyduję czy pójść z tobą, czy też nie. – Koszula zafalowała na 

wietrze, a Karol ważąc słowa, opowiadał wszystko, co wie na jej temat. 

- Dobrze. Nazywasz się Nina Nowak mieszkasz na Alei Dębowej numer 51A. Twoja babcia 

umarła 6 marca. 12 marca wpadłaś na chłopaka o imieniu Martin. Od 1 kwietnia jesteście razem, a 

w ostatni weekend była wasza rocznica. Od tego momentu nic nie pamiętasz i tylko tyle mogę Ci 

powiedzieć. Reszty dowiesz się w Chacie. – Dziewczyna nie potrafiła wyjść z szoku. Obcy facet 

wiedział o niej wszystko co ważne. Ciekawość znowu wygrała ze strachem. 

- Skąd wiesz? Skąd znasz Martina? O co tutaj w ogóle chodzi? – Głos się jej załamał a po 

policzkach popłynęła pierwsza łza.  

- Pokarzę Ci coś, co musisz o mnie wiedzieć. – Karol podszedł do najbliższego drzewa i delikatnie 

w nie uderzył. Po chwili wysokim dębem za trzęsło, pień wydał głośny dźwięk i runął na ziemię. W 

miejscu uderzenia była wyrwa. Potężny atak zniszczył stupięćdziesięcioletnie  drzewo. 



- W Chacie każdy dowiaduje się o swoim przeznaczeniu. Nie tylko ja mam nadprzyrodzone 

umiejętności. I jeszcze jedno. -  Mężczyzna wziął potężny zamach i spróbował uderzyć 

dziewczynę. Jego pięść zatrzymała się na kilka centymetrów przed twarzą zszokowanej Niny.  

- Pamiętaj. Wampir wampirowi nie zrobi krzywdy. 

- Chyba zwariowałam. Prowadź do tej chaty.  

Chata znajdowała się jakieś dwadzieścia minut marszu od  miejsca,  gdzie Nina spotkała 

Karola. Droga nie była wymagająca, więc pokonanie trasy nie kosztowało ich wiele wysiłku. 

- No dobra, jesteśmy na miejscu. Oto Chata. - Przed nimi znajdował się mały pagórek a u samego 

podnóża było ledwo dostrzegalne wejście. Wysoki facet zapukał do drzwi dwa razy szybko i cztery 

razy z dłuższą przerwą. Po chwili drzwi ustąpiły, wpuszczając przybyszy do środka. 

- Rozgość się i czuj się jak w domu. Teraz jesteś jego częścią. Z bocznego korytarza wyszła 

dziewczyna, która na oko miała dwadzieścia sześć lat. Jej lodowate spojrzenie każdego 

przyprawiało  o dreszcze.  

- Natalio daj jej spokój. Nina dopiero co przebyła długą drogę. -  Za Natalią stanął Martin. Był taki 

jak go zapamiętała. Zielona bluza, czerwona koszulka Everlastu i szare dresowe spodnie. 

Dziewczyna w ciągu dwóch sekund pojawiła się przy chłopaku, bardzo mocno go przytulając. 

- Twoje zdolności tak jak i nasze są uwarunkowane genetycznie. Jesteśmy nowoczesnymi 

wampirami. I już uprzedzam twoje pytanie- tak zdarza się, że atakujemy ludzi i pijemy ich krew.  – 

Martin ważył każde słowo. Wiedział, że nie powinien jej okłamywać, więc wyłożył karty na stół. 

Albo Nina zaakceptuje go takim jakim jest, albo go w pełni znienawidzi. Wybór należy do niej. 

Dziewczyna siedziała oparta plecami o jedną ze ścian. Świat przyśpieszył w jednym momencie. 

Jeszcze kilka dni temu była zwykłą studentką, a teraz okazało się, że w jej żyłach płynie wampirza 

krew. 

- Ile ty masz lat Martin? – Głos Niny coraz bardziej przechodził w pisk. Głowa nie wytrzymywała 

naporu nowych informacji. Wszyscy obecni wbijali niemy wzrok w czerwono włosa dziewczynę.  

- Według tego co mam wpisane w dowodzie, to dwadzieścia pięć. W rzeczywistości mam dwieście 

siedemdziesiąt pięć lat. Ale to nic. Wampirza krew pozwala zahamować proces starzenia. Prawdę 

mówiąc jestem tutaj najmłodszy, nie licząc Ciebie. – Twarz mężczyzny zrównała się z kaskadą 

loków opadających na oczy Niny.  



- Czy ja jestem wampirem ? Nigdy nikogo nie zraniłam, nie piłam krwi. Nie mogę być wampirem. – 

Jej rozum szukał wszystkich logicznych argumentów, by tylko wybronić się z tej chorej sytuacji. 

Przecież to brzmi jak z filmu fantasy. Dlaczego spotkała to właśnie ją? 

- Słuchaj, nie mamy dużo czasu. Streszczę Ci to, co musisz wiedzieć. Twoja babcia była kiedyś 

mentorką naszej grupy. Była dla nas jak Matka i taki stopień posiadała. Nauczyła nas 

wszystkiego, co dzisiaj potrafimy. Wiadomo,  oprócz standardowych umiejętności jak szybkość, 

siła czy dalekowzroczność każdy z nas ma unikalne umiejętności. Ja jestem różdżkarzem i 

potrafię zlokalizować każdą osobę. Natalia czyta w myślach, spokojnie- twojego umysłu obiecała 

nie sprawdzać. Karol ma ogromną siłę, przewyższającą resztę co najmniej dwukrotnie. Każde z 

nas gdy wyjdzie na światło dzienne bez pierścienia ochronnego, mieni się w słońcu i traci swoje 

siły. Twoja babcia oddała nam pierścień na dzień przed swoją śmiercią. Natalia osobiście go 

odebrała… 

W głowie dziewczyny ponownie zaczęły kotłować się wspomnienia. Pokój na poddaszu, babcia 

leżąca w łóżku wypowiadająca ostatnie słowa do matki Niny, „Chroń ją a pewnego dnia pozna 

dlaczego przyszła na świat.” Mama zawsze mówiła, że przed śmiercią ludzie mówią różne rzeczy, 

często bez większego sensu. Dziewczyna wierzyła w słowa rodziców, ponieważ tak było 

wygodniej. Kolejne wspomnienie było  bardzo mętne. Dziewczyna w włosach koloru blond i 

cisza, jaka panowała w domu. Nina pamiętała to jak przez mgłę, a sama wizyta nieznajomej nie 

trwała więcej niż piętnaście minut. Obca kobieta schodząc, pogłaskała czerwonowłosą 

dziewczynę po głowie. Potem dziewczyna nie pamiętała już niczego. Jedyne co zostawało 

wyraźne, to wielka ochota na sen. 

- Ona to pamięta. Ona przywołała wspomnienia ,mimo że wtedy postawiłam barierę. Masz rację 

Martin jednak w genach przechodzą co dwa pokolenia. – Głos Natalii nie był złośliwy, ale sam fakt  

że ktoś przegląda myśli Niny bardzo rozzłościł jej chłopaka.  

- Prosiłem, byś nie zaglądała w jej umysł. Musi sobie spokojnie wszystko przetrawić sama. – 

Drobne warknięcie Martina wystarczyło, by towarzyszka wycofała się z myśli Niny. 

- Słuchaj, nadal masz ten medalion, który dostałaś od babci, prawda ? – Surowa barwa głosu 

chłopaka w niezauważalnej chwili zmieniła się w delikatny i łagodny dźwięk.  

- Tak, cały czas go noszę, a dlaczego pytasz? – Źrenicę czerwonowłosej dziewczyny skurczyły się 

do rozmiarów ziarna gorczycy. Strach wygrał z ciekawością, a ręka odruchowo zacisnęła się na 

medalionie.  



-Ten medalion przez wiele lat pozwalał twojej babci na cofanie się w czasie. Ty też tego 

dokonałaś, gdy miałaś jakieś sześć, może siedem lat. Bawiłaś się wtedy w chowanego 

pamiętasz? 

- Licz do trzydziestu a ja się chowam ! – Mała Nina biegała po podwórku z loczkami koloru 

czerwonego. Niełatwo będzie wygrać w taką grę z tak charakterystycznymi cechami wyglądu. 

Dziewczynka zawsze przegrywała w chowanego ze starszą o dwa lala Magdą, która znała dom o 

wiele lepiej od Niny.  

- Raz, dwa, trzy… - W całym domu słychać było piskliwy głos dziewczynek. Czasu coraz mniej a 

kryjówki nadal nie ma ! Mała Magda zawsze bała się ciemności dlatego mała komórka w piwnicy 

idealnie nadawała się na skrytkę. Ha, tam mnie nigdy nie znajdzie! Rozradowana dziewczynka z 

piskiem zbiegła po schodach i zniknęła w oblepiającej ciemności. Ha, teraz na pewno wygram!  

Madzia nigdy tutaj nie przyjdzie ! W myślach mała dziewczynka widziała siebie jako zwyciężczynię 

dzisiejszych zabaw. Po umyśle Niny przebiegło wspomnienie zabaw na plaży, gdzie była dwa dni 

temu z całą rodziną. Odkąd wróciły z sobotniego szaleństwa nad wodą dziewczynki nie 

przestawały prosić , by w następny weekend wybrać się tam ponownie. Marzyło im się jezioro, 

piasek i słońce. Pod zamkniętymi powiekami przebiegły obrazy związane z tamtym dniem. Były 

tak bardzo wyraziste, że można by pomylić je z rzeczywistością.  Znów czuła zapach wody i 

ciepło słońca. Spojrzała na swoje ciało. Ubrana była w różowy strój do pływania a na ramionach 

miała założone motylki.  

- Nina idziesz do wody pływać czy nie? – Magda nie oglądając się za młodszą siostrą biegiem 

pomknęła w stronę jeziora. Jasne, dlaczego Nina ma zostać na brzegu ? Przecież to czas na 

zabawę! Dziewczynka podniosła się i szykowała się do biegu. Już była dwa kroki od tafli wody,  

gdy przywołał ją znajomy głos. 

- Nina chodź tu szybko. Babcia coś dla Ciebie ma! – Babcia. Najwspanialsza kobieta jaką 

kiedykolwiek widziała. Zmarszczki mocno zaznaczyły swoją obecność na jej twarzy. Mała Nina 

wierzyła, że ta kobieta jest starsza niż miasto, w którym mieszkają. Wtedy nie wiedziała, że 

praktycznie ma rację. Dziewczynka szybko wróciła na koc zwabiona obietnicą słodyczy. 

- O jakie ty masz gorące czoło, Musisz zostać na chwilę pod parasolem z babcią, bo inaczej mi się 

przegrzejesz. – Starsza pani przyłożyła swoją zimną dłoń do czoła dziewczynki. W tym momencie 

obraz rozmazał się. Gdy dziewczynka odzyskała ostrość widzenia ,znajdowała się w komórce w 

domu , a do jej czoła ciągle była przyłożona dłoń babci. 



- Co to za chowanie się po piwnicy?! Nie ma lepszych miejsc do zabaw?! Uciekać mi stąd ale już 

?! – Głos babci mimo surowości nadal był przyjazny. Nie, ona nie potrafiła się gniewać na własne 

wnuczki. 

-Tak, wtedy pierwszy raz cofnęłaś się w czasie i dobrze, że babcia Kornelia była przy tobie. Dzięki 

temu twoje wspomnienia zostały nienaruszone. A teraz rzecz najważniejsza. Żeby zostać 

wampirem, są dwie ścieżki. Albo będziesz bliska śmierci i ugryzienie wampira zmieni Cię w istotę 

nam podobną, uratuje cię to, ale skarze na wieczność, albo sama zdecydujesz się wypić krew 

jednego z nas. Innego sposobu nie ma. Nie to jest ważne. Potrafisz cofać czas i do tego wcale nie 

musisz zmieniać się w wampirzycę. Owszem ,gdy to zrobisz, moc wzrośnie i zamiast cofać się o 

parę godzin, cofniesz się w dowolny czas. Ten wybór zostawiamy tobie. Nie będziemy cię 

namawiać. Kolejna rzecz ,o której musisz wiedzieć. Babcia zostawiła ci list. Nadal jest 

zapieczętowany, więc nie znamy jego treści. Natalio możesz? – Brązowowłosa, dziwnie ubrana 

dziewczyna zniknęła w bocznym wejściu. Nina widziała w swoim życiu wiele emocji i bezbłędnie 

potrafiła je odczytać, patrząc tylko w oczy rozmówcy. Kilka sekund później dziewczyna trzymała w 

ręce list w białej kopercie. 

 Droga Nino gdy czytasz ten list, zapewne ja już nie żyję, a ty znajdujesz się w Chacie. Wiedz, że 

posiadasz wielki dar ,a ludzie, którzy teraz są z tobą, są godni zaufania. Wybacz, że przekazuję Ci 

wiedzę w ten sposób, ale paradoksalnie brakuje nam czasu. Do przyszłości się nie przeniesiesz 

,ale możesz się cofać w przeszłość. By cofnąć się w czasie, połóż prawą rękę na medalionie, 

zamknij oczy i wyobraź sobie moment ,do którego chcesz się przenieść. Staraj się zawsze mieć 

zegarek przy sobie, dzięki temu łatwiej określisz czas ,do którego chcesz wrócić. Medalion 

pozwala cofać się w czasie nawet w jasnych pomieszczeniach, a nie jak miało to miejsce u nas w 

domu. Poproś Karola o otwarcie mojego kuferka, który trzyma na stryszku. Został tam tylko mój 

zegarek, którego używałam od przeszło dwustu lat. Jeszcze raz przepraszam za zamazanie 

wspomnienia z pierwszej wędrówki w czasie.  Kocham Cię Nino. 

       Kornelia Nowak 

Za dużo. Tego wszystkiego było zdecydowanie za dużo jak na jeden raz. Nina wybiegła przed 

dom. Wiedziała, że potrzebuje teraz ciszy i spokoju. To nie takie proste poukładać sobie wszystkie 

te wydarzenia. Może wcale nie będzie trzeba stawać się żądnym krwi potworem, by móc cofać się 

w czasie, ale do czego jest im potrzebna moja umiejętność?  



- Zostaw ją Martin, ona sama musi się uporać z myślami. Nie możesz jej teraz pomóc. – Zimny 

głos Karola postawił rozgoryczonego chłopaka do pionu.  

- Masz rację – Młody mężczyzna podszedł do okna i obserwował ,co wydarzy się dalej. 

Skoro mogę, to chcę wrócić. Chcę, by wróciły te czasy, gdy babcia była obok i gdy wszystko było 

prostsze. Prawa ręka odruchowo dotknęła zimnego metalu, a w myślach pojawiły się 

wspomnienia związane z miłą staruszką. Nie było istotne gdzie, ważne by stąd zniknąć. 

Nic specjalnego się nie wydarzyło, Nina nie czuła się źle ,ale mimo wszystko musiała na chwilę 

usiąść. Ponownie znalazła się w lesie nieopodal małego pnia, przy którym odpoczywała. 

Ponownie spróbowała cofnąć się w czasie. Nic. 

-Dlaczego nie mogę cofnąć się jeszcze dalej w czasie? – Z niemego ruchu warg można było 

wyczytać odpowiedz.” Ponieważ nie jesteś wampirem”. Czyli by dowiedzieć się, kim tak naprawdę 

jest, były dwie ścieżki. Albo zostanie krwiopijcą i cofnie się w czasie ,albo pójdzie do Chaty. Jakieś 

sto metrów przed nią pojawił się wysoki blondyn. Deja vu? 

- Tak ,wiem, kim jesteś. Masz na imię Karol i chcesz mnie zaprowadzić do Chaty. Nie traćmy 

czasu. – Potok słów zaskoczył jednocześnie dwójkę ludzi. Nina nie spodziewała się ,że potrafi w 

taki szybki sposób stworzyć niezręczną sytuację. 

- Chodź już, nie będę cię poganiać. W Chacie czeka Martin i Natalia, więc chodź. – Nie oglądając 

się za siebie ,Nina poszła w kierunku domu. 

 

Dziewczyna zdecydowanie popchała lekko zakamuflowane drzwi. Już raz przestąpiła próg Chaty 

,więc bez problemu wiedziała, w jaki sposób należy zapukać do wrót.  

- Dobra, już raz tu byłam, za chwilę przyjdzie Natalia, a dalej czeka Martin. Wyłóżcie kawę na 

ławę, co tu się dzieje? – Głos młodej dziewczyny drżał z nerwów. Wszystko wyglądało jak kiepski 

dzień świstaka. Decyzja została podjęta albo się dowie o co tutaj chodz,i albo zapomni o 

chłopaku, przeprowadzi się do innego miasta i zacznie nowe życie. Pierwszy odezwał się Martin. 

- Więc jednak Ci się udało. Medalion masz ciągle przy sobie?  

-Tak, trzymam go ciągle na szyi. 



-Nieważne gdzie uciekniesz ,zawsze będą podążali twoim śladem. – Nie odwracając się od półki  

z książkami, Natalia zaczęła mówić zagadkami. 

- Kto ma mnie śledzić i dlaczego? – Coraz więcej pytań, a coraz mniej odpowiedzi. Spotkanie 

jednak nie szło po myśli Niny.  

- Srebrna ręka. Tutaj masz mały tomik mówiący o tych, którzy mordują wampiry. 

- Ja nie jestem wampirem! – Przez dom przetoczył się wrzask. Łzy powoli napływały do oczu 

czerwonowłosej dziewczyny. 

- Ale potrafisz się cofać w czasie, więc dla nich to jedno czy pijesz krew czy nie. –Odpowiedz 

padła tym razem od Martina. Po chwili dodał.- Weź jeszcze ten zegarek. Jeśli go przyjmiesz 

,zostaniesz częścią grupy. Takie instrukcje dała nam Kornelia. Do zestawu należy jeszcze jej 

sygnet. Razem tworzą Medalion Czasu. 

 

 


