
Nadzieja (nie jest) matką głupich 

Jest wiek XXX, a ludzkość niemalże całkowicie zależna od sztucznej inteligencji, 

która kieruje ich życiem. Część społeczeństwa buntuje się przeciw wprowadzanym zmianom, 

ale jest wyraźną mniejszością. Nie wszyscy są gotowi na to, co ma się stać, a właściwie już 

dzieje – nie każdemu podobają się nowe pomysły. Ludzie wyraźnie obawiają się przyszłości 

– tego, jak będzie wyglądać ich życie i jak wszystko się ułoży.  

Starsze pokolenie pamięta, co wydarzyło się kiedyś, wieki temu. Rząd po raz 

pierwszy zaczął współpracować ze sztuczną inteligencją, dzięki czemu ludzie mogli dożyć 

nawet pięciuset lat. To zachowało się do czasów teraźniejszych, dlatego właśnie większość 

osób posiada wiedzę na temat przeszłości i zmian, jakie zaszły zarówno w społeczeństwie, 

jak i w ich życiach na przestrzeni wieków. Nie wszystkim jednak udało się dotrwać do tych 

czasów – wiele osób umarło z przyczyn naturalnych, ale równie dużo weszło w konflikt ze 

sztuczną inteligencją, która zawładnęła ich umysłami, a potem także ciałami. Dlatego starsze 

pokolenie próbuje uświadomić młodszemu, że potrzebuje osób do pomocy i walki - 

wszczęcia czegoś w rodzaju buntu. Sami nie dadzą rady i dobrze o tym wiedzą. 

Na szczęście młodzi ludzie zaczynają dostrzegać, co dzieje się w społeczeństwie i 

sami myślą nad tym, jak mogliby zaradzić powstającym problemom, które mnożą się z 

każdym dniem.  

W pewnej szkole utworzyła się grupa uczniów, która wyraźnie była na coś 

przygotowana, ale sama również miała kilka pomysłów w zanadrzu… 

 

- Zrobiliście zadanie? 

- Jakie zadanie? 

- No… To, o którym mówiła tydzień temu. 

Chłopak z jasną grzywką zakrywającą niemalże całe oczy spojrzał ze zdziwieniem na 

rudowłosą dziewczynę, której twarz była pokryta maleńkimi piegami. 

- Serio? Kompletnie zapomniałem, szlag by to… 

- Oj, no już, nie wściekaj się tyle, bo ci żyłka pęknie – uspokoiła go dziewczyna i 

przewróciła oczami. – Masz, przepisz i będzie po krzyku. 

Podsunęła mu swój zeszyt pod nos, a on spojrzał na nią z niedowierzaniem w oczach 

i malującym się na twarzy szczęściem. Uśmiechnął się w podzięce i szybko cmoknął ją w 

policzek. 

- Jesteś wielka, Beth. 

- Wiem, Mark, wiem. – Dziewczyna uśmiechnęła się szeroko, kręcąc głową z 

rozbawieniem. 

- Czytaliście dzisiejsze wiadomości? 



Obok dziewczyny usiadł chudy chłopak z kasztanowymi włosami spiętymi w długi 

koński ogon. Nie zrobił tego jednak zbyt delikatnie, tylko z impetem opadł na krzesło. 

Dziewczyna drgnęła i położyła dłoń na klatce piersiowej z szybkością rakiety. Poczuła swoje 

serce walące młotem w piersi. 

- Chcesz, żebym tu zeszła na zawał? – spytała i spojrzała na niego z wyrzutem. 

- Niekoniecznie, ale jeśli masz ochotę, nie krępuj się – odparł chłopak i wyszczerzył 

się, na co obydwoje wybuchli śmiechem. 

- Co tam masz, Derek? 

Do grupki podeszła niska blondynka z kolczykiem w wardze i spojrzała na każdego z 

nich po kolei. Chłopak rzucił na blat gazetę z informacjami z ostatniej chwili. 

- Zaczynają wszczepiać chipy, robi się coraz niebezpieczniej – wyjaśnił i oparł się 

wygodniej na krześle. – Musimy działać szybciej, bo inaczej całe plany pójdą na nic. 

- To wszystko dzieje się tak gwałtownie… - Blondynka westchnęła ciężko i opadła z 

rezygnacją na krzesło obok nich. 

- Damy radę, Katy. Będziemy szybsi od nich. – Chłopak z kasztanowym kucykiem 

położył jej dłoń na ramieniu i uśmiechnął się szeroko, gdy na niego spojrzała. 

- Mam nadzieję, Derek. Mam nadzieję… 

 

Po szkole grupa przyjaciół poszła do największej biblioteki w mieście, w której 

spotykała się od dobrych kilku tygodni. Usiedli przy stole, z dala od wszelkich czytelni czy 

sali z ludźmi, zabierając wcześniej potrzebne materiały i książki z półek. Spojrzeli po sobie. 

- Dobra, musimy zacząć działać. Koniec planowania i założeń teoretycznych – 

zarządziła w końcu Beth i wyjęła z torby czysta kartkę. – Zapiszcie tutaj swoje ostateczne 

postanowienia i bierzemy się do roboty. 

Każdy z nich przez chwilę trzymał kartkę przy sobie, coś na niej zanotował i podawał 

dalej. Ostatecznie wróciła do rudowłosej dziewczyny. 

- Okej – oznajmił Mark. – Więc kiedy zaczynamy? 

- Wydaje mi się, że najlepiej byłoby od zaraz – odparła Katy. – Im szybciej, tym lepiej. 

- Każdy zna plan? – upewnił się Derek. Wszyscy kiwnęli głowami. – I zgadza się na 

zawarte w nim postanowienia? 

Otrzymał identyczną odpowiedź, na co sam przytaknął. 

- Wszyscy wiedzą, co znajduje się na kartce? Może doszły wam jakieś nowe 

propozycje? 

Uczniowie zgodnie pokręcili głowami. 

- Dobra, to widzimy się jutro – oznajmił Mark. 

Wszyscy pożegnali się ze sobą, po czym każdy udał się do swojego domu.  



Beth szła słabo oświetloną ulicą i bacznie rozglądała się wokół. Wiedziała, że nie 

powinna mieć w uszach słuchawek, z których muzyka lekko ją rozpraszała i odwracała 

uwagę od otoczenia. Nie potrafiła jednak wytrzymać ani chwili bez swoich ulubionych 

brzmień – w dodatku, gdy była sama i robiła coś, co szybko stawało się monotonią. Muzyka 

dodawała jej odwagi w pewnym sensie, ale dziewczyna wiedziała, że jednocześnie zakłócała 

odbiór otoczenia. Nic nie mogła jednak na to poradzić – wolała słyszeć czyjś głos zamiast 

trwać we wszechogarniającej ciszy. 

W którymś momencie zaczęła myśleć o tej sytuacji w kontekście uzależnienia i 

porównywać do tego, co rząd chciał zrobić – a właściwie robił – jak wcielał swój plan w życie. 

Uświadomiła sobie, że w pewnym sensie ona również jest kontrolowana, tylko że przez 

muzykę i jej brzmienie, któremu nie potrafiła się oprzeć. Była ona nałogiem Beth, a 

dziewczyna całkowicie jej podporządkowana. 

Próbowała wyrzucić te myśli z głowy, oddalić od siebie jak najbardziej się dało, ale 

zaczęła odczuwać coraz silniejszą więź z zaistniałą sytuacją i dostrzegać więcej 

podobieństw. Potrząsnęła głową, by jakoś doprowadzić się do porządku i ocucić, na powrót 

przywołać dawne myśli. Przez chwilę nie była pewna, gdzie się znalazła, ponieważ nie 

potrafiła poznać otoczenia ani znaleźć charakterystycznych dla jej najbliższego środowiska 

rzeczy. Zamrugała więc kilka razy i rozejrzała się wokół. Jej wzrok przykuła jedyna zapalona 

latarnia w promieniu kilometra, pod którą stała. 

Gdy dziewczyna dokładniej się jej przyjrzała, ta zaczęła do niej mrugać. Po kilku 

razach zgasła całkowicie, a Beth stężała. Już  miała wyjąć słuchawki z uszu i skierować się 

do domu, lecz wtem ktoś zatkał jej usta i unieruchomił ciało, wyginając ramiona do tyłu. Do 

ust dziewczyny została przyłożona szmatka nasączona dziwnie pachnącą substancją. 

Jedynym, co zapamiętała, była mrugająca do niej przyjaźnie latarnia, stojąca 

samotnie na ulicy… 

 

Usłyszała w oddali dźwięk przypominający szmer i spróbowała otworzyć oczy. Miała z 

tym jednak niemałe trudności, ponieważ powieki zdawały się ważyć tonę, a gałki oczne 

dziwnie piekły. Gdy jednak w końcu jej się udało, od razu je zmrużyła. Oślepiło ją białe 

światło, znajdujące się wszędzie wokół. Zamrugała szybko, uświadamiając sobie w pewnym 

momencie, że jasność znikła. Otworzyła więc oczy i ujrzała, że leży na noszach. 

Niosło ją dwóch mężczyzn odzianych w nieskazitelnie czyste kitle, sięgające niemalże 

samej ziemi. Chciała o coś spytać, lecz poczuła, że usta ma zaklejone taśmą. Próbowała 

poruszyć kończynami, ale były przypięte do noszy. Postanowiła nie panikować, ale gdy 

poczuła przyspieszające bicie serca, zamknęła oczy i zaschło jej w gardle, a pod powiekami 

zebrały się łzy. Szybko potrząsnęła głową, próbując myśleć racjonalnie i znaleźć sensowne 

wyjaśnienie na to, co się działo. Na powrót otworzyła oczy i ujrzała coś, na co wcześniej nie 



zwróciła uwagi - po bokach ustawione były klatki, a w nich znajdowali się ludzie. Przyjrzała 

się kilku osobom w miarę możliwości, ale nie mogła dostrzec najważniejszych szczegółów - 

nosze ciągle mknęły naprzód, niesione przez dwóch obcych mężczyzn.  

Wtem usłyszała huk i coś w nią uderzyło. Z impetem przeszli przez dwuskrzydłowe 

wahadłowe drzwi i znaleźli się w słabo oświetlonej sali. W ciągu kilku sekund Beth została 

uwolniona, przeniesiona na stół operacyjny i ponownie przypięta, tym razem do wpół 

leżącego siedzenia. Szybko wstrzyknięto jej środek uspokajający, gdy zaczęła się szarpać. 

Miała ochotę walczyć, nie mogła odpuścić, nie teraz. 

Jej oczy jednak powoli zaczęły się zamykać, powieki leniwie opadać, a oddech 

zwalniać. W umyśle dziewczyny pojawił się obraz rodziny oraz przyjaciół. Chciała się z nimi 

jakoś pożegnać, ponieważ przeczuwała, że za niedługo wszystko się skończy, a ona już 

nigdy nie będzie tą samą osobą – jeśli w ogóle jakąś będzie. Bała się, że zmienią ją nie do 

poznania – być może już nigdy nie będzie człowiekiem. Mogli zrobić jej co tylko chcieli – 

nawet zaprogramować, by stała się elementem sztucznej inteligencji. 

Nie mogła teraz jednak o tym myśleć ani nad niczym głębiej się zastanowić, ponieważ 

jej umysł wyłączył się całkowicie. Nastała grobowa cisza i zewsząd pochłonęła ją 

ciemność… 

 

Zaczęła otwierać oczy, mrugając nimi powoli i próbując przyzwyczaić się do 

otoczenia. Uświadomiła sobie, że wokół panują okropne ciemności i zdziwiła się. Czyżby 

nadal miała zamknięte oczy? 

Ponownie zamrugała nimi kilka razy i zdała sobie sprawę z tego, że w pomieszczeniu 

po prostu nie zostało zapalone światło. Próbowała się ruszyć, ale nadal była przypięta do 

siedzenia. Westchnęła ciężko i zastanowiła się nad tym, co mogłaby zrobić. Chciała 

przywołać w pamięci wspomnienia dotyczące jej najbliższego otoczenia, ale napotkała w 

umyśle jedynie pustkę. Wytrzeszcza oczy i poczuła, że serce zaczęło jej bić w szaleńczym 

tempie. 

- Nie, nie, nie – wyszeptała cicho i na powrót spróbowała wyobrazić sobie twarze 

swojej rodziny oraz przyjaciół. Nie ujrzała jednak niczego oprócz wszechogarniającej pustki. 

Wiedziała, że te obrazy muszą być gdzieś zachowane, nie mogli pozbawić jej tej 

ważnej cząstki życia. Spróbowała więc przypomnieć sobie jakikolwiek przedmiot, z którym 

miała styczność na co dzień. Szukała w pamięci, ale nadal nie umiała znaleźć kompletnie 

niczego. 

Uświadomiła sobie, że miała rację. Dobrze przeczuwała myśląc, że nigdy nie będzie 

już tą samą osobą. Nie była. Nie potrafiła tak naprawdę nazwać siebie człowiekiem. 



Poczuła, że w głowie coś zaczyna pracować w taki sposób, jak u maszyny - jak gdyby 

przestawiały się jakieś trybiki. Serce cały czas waliło jej młotem w piersi, a po chwili z oczu 

dziewczyny pociekły łzy. Nie potrafiła pogodzić się z tą myślą, nie chciała. 

Gdy jednak ktoś zapalił światło i ujrzała stojące nad jej siedzeniem roboty, trzymające 

dziwne narzędzia swoimi uchwytami, wiedziała, że to koniec. Nie sądziła, by kiedykolwiek 

znów mogła stać się żywą istotą... 

 

- Widział ktoś Beth? 

- O to samo chciałem spytać. – Mark potarł nerwowo kark i skrzywił się. – Nie 

mieliśmy dzisiaj zacząć działać, czy coś? 

- No właśnie – przytaknęła Katy. – Znaczy, wiesz, nie chodzi już nawet o to. Jej po 

prostu nigdzie nie ma. Nie widziałam jej od rana. Nie pamiętam, by w tym roku opuściła 

przynajmniej jeden dzień szkoły. 

- Tak, dla mnie to też jest dosyć dziwne. Przecież pytaliśmy o nią ludzi i nauczycieli, a 

nikt niczego nie wie. Myślisz, że wychowawczyni zadzwoniła do rodziców? – spytał Derek. 

- Ona w ogóle wie, że jej nie ma? – zdziwiła się dziewczyna. – Wydaje mi się, że 

żaden z nauczycieli się z nią nie kontaktował. 

- Może masz rację – przyznał Mark. – Wypadałoby jej powiedzieć. 

Pozostała dwójka zgodnie przytaknęła i wszyscy poszli poinformować swoją 

wychowawczynię o zaistniałej sytuacji. Kobieta skontaktowała się z rodzicami dziewczyny i 

okazało się, że ta w ogóle nie wróciła na noc do domu. 

- I co teraz zrobimy? – spytała zaniepokojona Katy. – Nie zostawię tego tak. 

- Żadne z nas tak tego nie zostawi, nie ma mowy – przytaknął Derek. – Na początku 

zabrzmiałaś tak, jakbyś grała w jakimś serialu kryminalnym. Zwykle świadkowie jakiegoś 

zdarzenia są zawsze tacy wystraszeni i obawiają się wszystkiego i wszystkich… 

Zobaczył, że dwójka przyjaciół patrzy na niego surowo. 

- Dobra, tak mi się tylko skojarzyło. – Uniósł przed siebie ręce w geście obronnym i 

lekko się skulił, próbując schować za nimi swoją twarz. 

- To nie jest śmieszne, Derek. Jej może grozić niebezpieczeństwo – zauważył Mark. 

- Kolejny tekst z serialu kryminalnego. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. 

Katy westchnęła i przejechała dłonią po twarzy. Wtem poczuła wibracje w kieszeni i 

wyjęła telefon, na ekranie którego ujrzała wiadomość od Beth: Nic mi nie jest, jadę do domu. 

Pokazała ją chłopcom, a oni spojrzeli po sobie zdziwieni. 

- Trochę niechętnie to przyznam, ale ta wiadomość w żaden sposób mnie nie 

uspokoiła – przyznał Derek. 

- Powiem ci, że mam dokładnie tak samo – przytaknęła Katy. – Coś mi tu nie gra. 



- Musimy po lekcjach od razu pojechać do jej domu. Nie ma innej opcji – zarządził 

Mark, a pozostali kiwnęli głowami. 

W takim wypadku po całym dniu szkolnym wsiedli w autobus i skierowali się do domu 

Beth. Zapukali do drzwi, po chwili otworzyła im matka dziewczyny. Okazało się, że ich 

przyjaciółka siedzi w pokoju i czyta książkę, więc poszli do niej. 

- Hej, wszystko w porządku? – zagadnęła Katy, gdy drzwi stanęły otworem. Ujrzeli 

siedzącą na łóżku dziewczynę, która pustym wzrokiem wpatrywała się w ścianę. Podeszli do 

niej i dopiero wtedy odwróciła głowę w ich stronę, ale w niezbyt naturalny sposób. Jak gdyby 

coś hamowało jej ruchy, przekręciła ją z widocznym trudem. 

- Cześć, tak, dzięki – odparła i niemrawo się uśmiechnęła. 

Wszyscy popatrzyli po sobie niepewni, jak powinni zareagować na to, co ujrzeli. 

- Czemu nie wróciłaś na noc do domu? I czemu nie było cię dziś w szkole? – spytał 

prosto z mostu Derek. Dziewczyna wpatrzyła się w oczy chłopaka i zaczęła szybko mrugać, 

jak gdyby się zacięła. 

- Beth! 

Ich przyjaciółka potrząsnęła głową, a następnie spuściła ją, wzdychając ciężko. 

- Wybaczcie, nie umiem wam wyjaśnić. Sama właściwie nie wiem, co się wydarzyło – 

powiedziała, ale nikt nie wyczuł smutku w głosie dziewczyny, jakby ta sprawa była jej 

obojętna. 

- Nie wiesz? Jakim cudem? – zdziwił się Mark. – Nie było cię całą noc. 

Beth utkwiła w nim swoje mordercze spojrzenie, które jednak szybko złagodniało. 

Chłopak poczuł ciarki przechodzące po ciele w zastraszającym tempie. 

- Nieważne, zostawmy ją – zarządził Derek i machnął ręką. – Chodźcie, idziemy. I tak 

niczego nam nie powie. 

Spojrzał na przyjaciółkę spod przymrużonych oczu, ale wytrzymała jego podejrzliwe 

spojrzenie. Znów patrzyła z obojętnością, nie zwracając uwagi kompletnie na nic. 

- Pani jutro pyta z biologii – zdążyła rzucić Katy, zanim wyszli na korytarz. Na chwilę 

stanęli pod jej drzwiami, ale w końcu zeszli po schodach. Skierowali się do salonu, by 

porozmawiać z mamą Beth. Oglądała telewizję i niechętnie jej przerwali. 

- Przepraszamy, możemy zająć chwilę? – upewniła się Katy. 

- Tak, oczywiście – odparła kobieta i wyłączyła działający sprzęt. 

Usiedli na kanapie i spojrzeli na nią. 

- Jak ona wróciła do domu? – spytał prosto z mostu Mark. 

- Nie wiem. Dzisiaj rano sama pojawiła się przed drzwiami. Zadzwoniłam na policję 

wczoraj o dziesiątej, ponieważ do tej pory nie pojawiła się w domu. Przyjęli zgłoszenie, ale 

wiecie, jak jest. 

- Tak, niestety – przytaknął Derek. – Na wszystko mają czas. 



- Właśnie. – Kobieta westchnęła i powoli pokiwała głową. – Odchodziłam od zmysłów, 

a oni próbowali jakoś mnie uspokoić, ale od żadnego z nich nie dostałam słów pocieszenia. 

W każdym razie, dzwoniłam do niej kilkanaście razy do tego czasu, ale nie odebrała. 

- Czemu nie skontaktowała się pani z nami? – spytała Katy. – Przecież Beth była na 

spotkaniu w bibliotece, w którym uczestniczył każdy z nas. – Wskazała na siebie i chłopców. 

- Tak, wiem, wybaczcie. Po prostu nie chciałam was niepokoić – ucięła szybko, zbyt 

szybko. Pokręciła zrezygnowana głową i westchnęła. 

- Mogłaby się pani chociaż czegoś o niej od nas dowiedzieć… - zauważył Mark, ale 

kobieta posłała mu zmęczone spojrzenie i wszyscy zrozumieli, że nie warto przeciągać 

rozmowy. 

- Przepraszamy za kłopot – oznajmiła Katy, a kobieta machnęła ręką. 

- Nie szkodzi, naprawdę. To miłe z waszej strony, że tak się o nią martwicie – 

przyznała, ale żadne z nich nie wyczuło w jej głosie choćby cienia uczucia. Jak gdyby 

kobieta też była obojętna na to, co się dzieje, a przynajmniej taka się stała w trakcie 

rozmowy. 

Wszyscy podziękowali za poświęcony czas i wyszli na dwór.  

- Nie sądzicie, że zarówno ona, jak i jej matka zachowywały się odrobinę… dziwnie? 

– zagadnęła Katy, gdy znaleźli się w centrum miasta. 

- O to właśnie miałem pytać – odparł Derek. – Nie pasuje mi to do nich. Beth nigdy 

taka nie była, zawsze ze skrajności w skrajność, jeśli chodzi o uczucia. Nigdy pośrodku. 

- Dokładnie. – Katy westchnęła. – Po tej wizycie boję się o nią jeszcze bardziej. I 

teraz dodatkowo o jej matkę. 

- Nie martw się, wszystko będzie w porządku. – Mark objął ją ramieniem i szybko do 

siebie przytulił. Dziewczyna skrzywiła się, ale jednak zdobyła na niepewny uśmiech. – Wiesz, 

że zawsze wszystko się dobrzy kończy? 

- Miejmy nadzieję… 

 

- Skarbie, wszystko w porządku? – spytała matka Katy, uchylając drzwi do jej pokoju. 

- Tak, dzięki, po prostu w szkole trochę nas przycisnęli – skłamała i westchnęła. 

Wyjęła zeszyty z plecaka, by wziąć się za lekcje, chociaż ani trochę nie miała ochoty na 

jakiekolwiek zadania. 

- Pomyślałam, że może zechcesz rzucić okiem na najnowsze wiadomości -  oznajmiła 

kobieta i rzuciła gazetę na szafkę nocną. – Skoro wszyscy z waszej paczki tak siedzicie w 

tym temacie, może wam się to do czegoś przyda. 

- Pewnie tak. – Katy pokiwała głową i spojrzała na mamę łagodnie. – Dziękuję. 

- Nie ma sprawy. Nie przeszkadzam ci już – rzuciła szybko kobieta i zamknęła drzwi. 



- Nie przeszka… - zaczęła dziewczyna, lecz drzwi zamknęły się z cichym trzaskiem. 

Machnęła ręką i rzuciła obojętne spojrzenie na gazetę. Podeszła do łóżka i podniosła ją. W 

jednej sekundzie wytrzeszczyła oczy niemalże do granic możliwości i złapała telefon. 

Wybrała numer Marka drżącymi z nerwów palcami. 

- Wiem, co się dzieje – oznajmiła. 

- Co? 

- Jutro wam coś pokażę i… musimy ustalić plan działania. Kolejny ostateczny. 

 

Następnego dnia w szkole na pierwszej przerwie cała ich trójka zebrała się w szkolnej 

kafejce. Dziewczyna wyjęła gazetę z torby i rzuciła ją na stół. Chłopcy przelecieli po niej 

wzrokiem, lecz każdy szybko szeroko je wybałuszył. 

- Myślisz, że to się stało z Beth? – chciał się upewnić Derek. 

- Tak właśnie. – Katy kiwnęła głową. – Musielibyśmy jednak porozmawiać z tym 

profesorem. 

- Wieszkowskim? – spytał Mark, wskazując na mężczyznę na fotografii. – Przecież on 

mieszka w Opolu, to kilka godzin drogi stąd. Jak chcesz to zrobić? 

- Pojechać, po prostu – odparła dziewczyna tonem, który wyrażał oczywistość. – Nie 

sądzisz, że ta sprawa jest warta zachodu? Według mnie bardzo. 

- No jest, ale… jednak chodzimy do szkoły. I co? Tak nagle się urwiemy i znikniemy 

jak Beth? – zdziwił się Derek. – Wybacz, Katy, ale nie powinniśmy się za to zabierać. To jest 

zbyt niebezpieczne. Nigdy wie wiesz, kto i co czai się w zakamarkach miasta, czy nawet 

zwykłych pojazdów lokomocji miejskiej. Skąd możesz być pewna, że w pociągu każdemu nie 

zmieniają mózgu w komputer w trakcie podróży, jak zasną? 

- Uspokójcie się! – Dziewczyna gwałtownie podniosła się z krzesła i spojrzała na 

każdego z nich surowo. – Czy wy w ogóle siebie słyszycie? To nie jest film science fiction. 

- Ten świat momentami wydaje się czymś w takim właśnie rodzaju – zauważył Mark i 

nerwowo potarł się po karku. – Jak wyobrażasz sobie tę podróż? Jedziemy do profesora i po 

prostu wparujemy na  uniwersytet, bo po? Chcemy zamienić z nim słówko i napić się kawy? 

Katy przewróciła oczami i westchnęła. Przejechała dłonią po twarzy. 

- Słuchajcie, musimy się za to wziąć. Jak nie my, to kto? – Spojrzała po nich i 

wszyscy zaczęli wpatrywać się w siebie z rosnącym wokół napięciem. – Ona jest naszą 

przyjaciółką, poza tym nie jedyną ofiarą, jak widzicie. Młodzież jest zabierana z ulic i 

porywana na oczach ludzi. To nie jest normalne, do czegoś takiego nigdy nie powinno było 

dojść. Niestety dożyliśmy takich czasów i wydaje mi się, że coś powinniśmy z tym zrobić. 

- Okej, to co proponujesz? – Derek spojrzał na nią pytająco, a dziewczyna kilka razy 

zamrugała z niedowierzaniem. – Tak, przekonałaś mnie tą swoją piękną przemową. A więc? 

- Dzisiaj się pakujemy i jutro wyjeżdżamy. 



- Co powiemy rodzicom? – zdziwił się Mark. 

- Mamy wycieczkę szkolną, jednodniową. 

- Tak nagle? Nieopłaconą wcześniej? Nie uwierzą w to, nie ma szans. 

Katy westchnęła. 

- To ich przekonasz i się zgodzą. Nawet gdyby nie, i tak pojedziesz. 

- Okej, to co brać? – spytał Derek. – Pieniądze, dokumenty? 

- Tak, i odpowiedni ubiór, bo ta pogoda ostatnio… 

- Wiem, wiem – uspokoił ją. 

- Dobra, to widzimy się na przystanku obok szkoły i stamtąd idziemy na dworzec? – 

upewnił się Mark. – Czy jedziemy innym środkiem lokomocji? 

- Nie, pociągiem. Dziś wieczorem kupię bilety, więc nie musicie się martwić. 

Spotykamy się tam, gdzie powiedziałeś, przed ósmą – oznajmiła dziewczyna, a oni pokiwali 

głowami. Uśmiechnęła się ciepło. – Uda się, zobaczycie. 

- Takiej wersji się trzymajmy… 

 

Następnego dnia spotkali się w umówionym miejscu i skierowali się na dworzec. 

- Myślicie, że Beth wróciła do szkoły? – spytała Katy, gdy czekali na peronie. 

- Nie wydaje mi się – przyznał Mark i lekko się skrzywił. 

- Wzięliście w ogóle coś na drogę? – spytał Derek. – W końcu to cztery godziny jazdy. 

- Tak, książkę – odparła dziewczyna i poklepała się po plecaku, który miała na sobie. 

- Ja słuchawki – dodał Mark. – Ty pewnie będziesz spał, co? 

- Mam nadzieję, bo padam z nóg – przytaknął Derek i ziewnął. 

- Ciężka noc? – zainteresowała się Katy. – Czy wciągająca gra? 

- Gra. – Zaśmiał się chłopak i pozostała dwójka szybko mu zawtórowała. 

Po kilku minutach pociąg wjechał na peron. 

- Dobra, to chodźcie – oznajmił Mark i władowali się do pojazdu, zajmując swoje 

miejsca. Po kilkunastu minutach sprawdzono ich bilety i pozostała część podróży minęła im 

bez problemów. Katy czytała, Mark słuchał muzyki, a Derek spał – tak, jak zaplanowali. 

Gdy znaleźli się w miejscu docelowym, wysiedli z pociągu i skierowali się w stronę 

centrum miasta. 

- Wiesz w ogóle, gdzie jest ten uniwersytet? – zagadnął Mark. 

- Tak, kilka ulic dalej. Sprawdziłam wczoraj plan miasta, nie martwcie się – uspokoiła 

ich. 

- Okej, no to ruszajmy tam czym prędzej. Liczy się każda sekunda, nie? – Derek 

spojrzał na nich pytająco. Katy odpowiedziała mu uśmiechem i lekko zdziwionym wyrazem 

twarzy. 

- Nie chciałeś aby dopiero co zostać w mieście? 



Przewrócił oczami z rozbawionym uśmiechem. 

- Cicho, życie Beth jest ważne, a ja głupi. Po prostu miejmy to za sobą – uciął i poszli. 

Wędrowali przez miasto dobre kilkanaście minut, zanim dotarli do uniwersytetu, w 

którym znajdował się profesor Wieszkowski. 

- Ładne to Opole, co nie? – zagadnęła ich dziewczyna, patrząc wokół. – Mogliby co 

prawda dodać trochę więcej zieleni, ale i tak jest lepiej niż u nas. 

- Co racja, to racja – przyznał Derek. – Jednak zgodzę się, całkiem przyjazne 

miejsce. Przynajmniej dla takich turystów jak my, bo dla mieszkańców może niekoniecznie… 

Weszli po schodach i niepostrzeżenie wślizgnęli się do środka, mijani przez 

zdziwionych studentów. 

- Jesteś pewna, że chcesz z nim rozmawiać? – upewnił się Mark. Katy i Derek 

spojrzeli na niego jak na idiotę. – Wiem, wiem, ale po prostu wolałem się spytać, okej? 

- Doszliśmy tak daleko, nie odpuszczę, nie ma mowy – odparła Katy i skierowała się 

w głąb budynku. 

Po jakimś czasie ostatecznie udało im się odnaleźć gabinet profesora. Zapukali cicho, 

lecz ledwo dało się cokolwiek usłyszeć, więc ponowili, o wiele głośniej. 

- Proszę! – usłyszeli i spojrzeli po sobie, po czym weszli do środka. 

- Dzień dobry, profesorze – przywitała się Katy. – Moglibyśmy zająć chwilę? 

- Oczywiście, mam ich nawet kilka w zanadrzu! – Starszy mężczyzna roześmiał się. 

Miał na sobie ciemny garnitur i jasne włosy zaczesane do tyłu. – Mówcie, co was trapi. 

- Chodzi o naszą koleżankę – zaczął Mark. – Mamy wrażenie, że spotkało ją to, o 

czym profesor ostatnio wspomniał i… 

- Mówisz o porywaniu z ulic i zmienianiu umysłów? – wszedł mu w słowo mężczyzna. 

- Tak, właśnie o tym. – Chłopak kiwnął głową. – Chcieliśmy spytać, czy mógłby nam 

profesor opowiedzieć coś więcej, jakoś rozwinąć temat. 

- Mógłbym, ale czemu akurat tak was to  interesuje? Wasza koleżanka nie jest jedyną 

osobą, której to dotknęło – odparł tonem wyrażającym oczywistość. – Zamierzacie coś robić 

w tej sprawie? 

- Chcielibyśmy coś zmienić, jakoś pomóc, reagować. Nie mamy ochoty dłużej stać 

obojętnie i patrzeć na to, co dzieje się ostatnimi czasy – wyjaśniła Katy. 

Profesor zamyślił się. 

- Nie jesteście pierwszymi ludźmi, którzy z tym do mnie przyszli i mogę się założyć, 

że również nie ostatnimi. Jednak nikt przed wami nie wyraził chęci działania na tak dużą 

skalę, dzięki czemu macie u mnie plus. 

Wszyscy delikatnie uśmiechnęli się pod nosem, a mężczyzna półgębkiem, 

przenosząc wzrok na swoje biurko. 



- Więc… mógłby profesor nam jakoś pomóc? – spytał Derek i mężczyzna w jednej 

sekundzie wlepił spojrzenie w niego. Po ciele chłopaka przeszły ciarki. – I powiedzieć, jak 

moglibyśmy zaradzić temu wszystkiemu? W sensie, pomóc innym i skończyć tę… 

- Plagę? – dokończył profesor, z powrotem przenosząc wzrok na biurko. Po 

sekundzie wstał i oparł się o jego blat, wzdychając ciężko. – Słuchajcie, jesteście trochę za 

młodzi, by zdziałać coś dużego w tej kwestii, niestety. Naprawdę doceniam wasze chęci, ale 

sami wiecie, jak jest. 

Wszyscy powoli pokiwali głowami. Byli jednak zdziwieni, bo mężczyzna wcześniej 

powiedział całkiem co innego, ale nie chcieli się o to kłócić. 

- Mogę jedynie dać wam coś, dzięki czemu będziecie mieli możliwość przetestować 

swoją koleżankę i sprawdzić, czy rzeczywiście jej umysł został zmieniony – dodał po chwili 

mężczyzna. – Opatentowałem to dosyć niedawno, można powiedzieć, że wcześniej 

przewidziałem, co stanie się z ludźmi i ich człowieczeństwem, które teraz jest im tak łatwo 

odbierane. Wszystko jednak zależy od was, ponieważ mam tylko kilkanaście sztuk i nie 

chciałbym ich marnować… Rozumiecie? 

- Tak, oczywiście – przytaknęła Katy. – Jeśli jednak dałby nam profesor ten patent, 

zrobilibyśmy odpowiednie testy i w odpowiedzi dostarczyli informacje, które mogłyby się 

przydać, by zrobić tego więcej lub ulepszyć, jeśli jakkolwiek się da. 

- Moglibyście, tak, to nie jest zły pomysł. – Powoli kiwnął głową. – Nie wiem jednak, 

czy uda wam się mi to zwrócić, bo potrzebuję również użytych sztuk, by wiedzieć, w jaki 

dokładnie sposób zadziałały. 

- Postaramy się, obiecujemy – zapewnił Mark i mężczyzna spojrzał na niego 

niepewnie. – Zrobimy, co w naszej mocy, by dostarczyć wszelkie potrzebne informacje i 

patent. Świetnie rozumiemy, że jest potrzebny – wiemy, o co toczy się stawka. To ważne, 

profesorze. Chcemy działać, a mówi pan, że nie mamy jak. W ten sposób zrobilibyśmy 

cokolwiek, by jakoś zareagować, prawda? 

Profesor zaczął świdrować go przenikliwym spojrzeniem. Nie było jednak surowe czy 

karcące, a łagodne i przyzwalające. W pewnym sensie nawet ciepłe. 

- Dobrze, dam wam prototyp. Pamiętajcie, że wam ufam i liczę na waszą pomoc – 

powiedział i sięgnął do szuflady. Wyjął z niej mały czip i iPada, które wręczył Derekowi. 

- Trzyma to profesor w szufladzie? – zdziwiła się Katy. 

- Czasami, tak na wszelki wypadek, po jednej sztuce. By dać szczęśliwcom. – Puścił 

im oczko, po czym uśmiechnął się ciepło. Odwzajemnili jego miły gest i podziękowali za 

poświęcony czas. Profesor jeszcze szybko wyjaśnił, jak dokładnie użyć urządzeń, które od 

niego otrzymali, po czym wszyscy pożegnali się ze sobą i uczniowie opuścili teren 

uniwersytetu. 



- I co sądzicie? – zaciekawił się Mark. – Według mnie, bardzo miło z jego strony. 

Fajny z niego człowiek, tak poza tym. 

- Nie jestem pewien, czy możemy mu ufać tak do końca – przyznał Derek. 

- A ten znowu swoje… - Katy westchnęła. 

 

Skierowali się do centrum miasta i zatrzymali obok przypadkowego sklepu. 

- Wracamy czy zostajemy do wieczora? – spytał Mark. – Ciekawi mnie to miejsce, 

powiem wam szczerze. 

- Przecież jeszcze tu wrócimy, gdy będziemy oddawać profesorowi prototyp i 

dostarczać informacje – zauważył Derek. – Wolałbym już jechać do domu. Podróż zajmuje 

dużo czasu, musimy też o tym pamiętać. 

- Masz rację, chociaż mnie również ciekawi to miasto – przyznała Katy i rozejrzała się 

wokół. – Tak czy inaczej, wrócimy tu, więc lepiej kierujmy się do domu. Mam nadzieję, że 

uda nam się kupić bilety… 

 

Po kilkunastu minutach znaleźli się na dworcu i dokonali zakupu biletów. Mieli jednak 

pół godziny do przyjazdu pociągu. 

- Zostańmy tutaj – poprosiła dziewczyna. – Siądźmy i zjedzmy coś. 

- Dobry pomysł – przyznał Mark i spojrzał na małą knajpę mieszącą się w budynku 

dworca. – Umieram z głodu. 

Zamówili picie i jedzenie, a po posiłku udali się od razu na peron. Pociąg przyjechał 

kilka minut później. Wsiedli do środka, zajęli swoje miejsca i zabrali się za to, co pochłonęło 

ich w poprzedniej podróży. Gdy dojechali do swojego rodzinnego miasta, wyszli na zewnątrz 

dworca. 

- Dobra, to kto się zajmie sprzętem? – zagadnęła Katy. – Musimy jakoś zaaplikować 

jej czip i odwiedzać, by badać stan umysłu. 

- Wydaje mi się, że ty będziesz najbardziej odpowiednia i najmniej podejrzana – 

stwierdził Mark. – W końcu się przyjaźnicie i jesteście bardzo blisko ze sobą, co nie? 

- Miejmy tylko nadzieję, że jej umysł niczego nie wykryje – pomyślał zbyt głośno 

Derek, a pozostała dwójka spojrzała na niego ze zdziwieniem. – No co? Musimy rozpatrywać 

różne wersje. Skąd wiecie, że to w ogóle zadziała? Albo że jej organizm nie będzie się 

bronił? 

- Czemu ty zawsze tak pesymistycznie myślisz? – odparła z wyrzutem, zaciskając 

żeby. – Będzie dobrze, zobaczysz. Musi się udać, nie ma innej opcji. 

- A ty od kiedy stałaś się taką optymistką? – zdziwił się Derek. – Z tego, co pamiętam, 

to czarne scenariusze zawsze należały do ciebie. 



- Jestem nią, od kiedy w grę weszło ludzkie życie – wyjaśniła sucho. – W dodatku, 

życie bliskich mi osób. Bliskich nam wszystkim, jak mniemam. 

Między nimi nastała cisza, a oni stali wciąż przed budynkiem dworca. Ostatecznie  

jednak Derek dał dziewczynie czip i iPada, a ona schowała go do swojego plecaka. 

Pożegnali się i udali do swoich domów. 

 

Gdy po weekendzie spotkali się w szkole, dokładniej obgadali cały plan. 

- To nie będzie wyglądać podejrzanie. Przecież będziesz jej tylko zanosić zeszyty – 

zauważył Mark. 

- Mogłabym jej równie dobrze wysłać zdjęcia. – Katy westchnęła. – Wiesz, że to jest 

teraz nawet bardziej pożądane niż kontakty z ludźmi i spotkania. Rozmowy przez Internet w 

sensie. 

- Niestety, wiem, ale po prostu powiesz jej, że się martwisz i wolisz wiedzieć, co z nią. 

- Stwierdzi, że mogłybyśmy pogadać na Skype. Tam mogę ją zobaczyć i usłyszeć. 

- Chryste, Katy! – wybuchł Derek. – Będzie dobrze, pamiętasz? Damy radę. Czemu 

więc wymyślasz kontrargumenty, których, mogę się założyć, nawet sama nie jesteś do końca 

pewna? 

- Ja… - Dziewczyna pokręciła głową i delikatnie ją spuściła. Gdy po sekundzie ją 

podniosła, ujrzeli łzy w jej oczach. – Nie wiem, to po prostu cholernie delikatna sprawa. 

Każdy najmniejszy błąd może nas wiele kosztować, a ją pewnie jeszcze więcej. 

Mark objął Katy i delikatnie ją przytulił. 

- Nie ma mowy, że się nie uda. Damy radę. Jak nie my, to kto? – Wyciągnął przed 

siebie rękę i poczekał, aż pozostała dwójka położy na niej swoje. Derek nie wahał się ani 

sekundy, a Katy również nie zamierzała zostawać w tyle. 

- No, także poradzimy sobie i będzie okej. – Chłopak wytarł łzy z jej policzków, a ona 

pociągnęła nosem i pokiwała głową. Uśmiechnęła się do nich niemrawo, a oni odpowiedzieli 

jej wyrazami twarzy, które podniosły ją na duchu. Poczuła ciepło rozlewające się falą po 

ciele. 

Po szkole udała się do domu Beth. Matka dziewczyny nie była zdziwiona jej 

odwiedzinami, z chęcią zaprosiła ją do środka. 

- Przyniosłam dla Beth książki i zeszyty – oznajmiła dziewczyna z uśmiechem. 

- Oczywiście, idź do niej na górę. Zrobię wam herbaty – zaproponowała ciepłym 

głosem kobieta. Katy lekko zbiło to z tropu, ponieważ przypomniała sobie, jak zachowała się 

ostatnim razem, ale wolała na razie się nad tym nie zastanawiać. 

- Nie wiem, czy jest sens, by pani robiła sobie kłopot. Ja tylko na moment. 

- Nie szkodzi, zawsze lepiej posiedzieć przy czymś ciepłym – ucięła i poszła do 

kuchni. Katy skierowała się do pokoju Beth. Gdy stanęła pod drzwiami, zapukała. 



- Można? 

- Tak, jasne! – usłyszała i weszła do środka. Ujrzała swoją przyjaciółkę siedzącą na 

łóżku z laptopem na kolanach. Od razu zaczęła łączyć fakty i zastanawiać się, czy ktoś 

dzięki tym urządzeniom jakoś się z nią komunikuje. Szybko jednak skupiła się na tym, po co 

tu przyszła. 

- Hej, przyniosłam ci lekcje z dzisiaj – oznajmiła i zatrzasnęła drzwi, po czym 

usadowiła się obok Beth. – Pomyślałam, że chciałabyś być na bieżąco. 

- Właśnie miałam do ciebie dzwonić – odparła entuzjastycznie dziewczyna i jej 

przyjaciółka po raz kolejny doznała szoku w ciągu kilku minut. Nie dała jednak niczego po 

sobie poznać. 

- No to widzisz, dobrze się złożyło – przyznała Katy i wyjęła rzeczy z plecaka. 

Uważała, by nie zahaczyć o iPada i na szczęście się jej udało. Położyła zeszyty obok 

laptopa, szybko zerkając przy tym na jego ekran. Beth jednak wcześniej zamknęła pewną 

stronę, dosłownie sekundę przed ruchem przyjaciółki. Tamta udała, że nic się nie stało i po 

prostu odłożyła plecak na ziemię. Wyjęła czip i zamknęła go w pięści, którą naturalnym 

ruchem skryła za plecami. 

- Aż tyle? – spytała Beth i westchnęła. – Dobra, czekaj. Ej, mogę zrobić zdjęcia? 

Katy cicho się zaśmiała. 

- Tak, jasne, jeśli ci lepiej, to nie krępuj się – odparła i obie uśmiechnęły się do siebie. 

Katy zaczęła zastanawiać się nad tym, jak zaaplikować czip przyjaciółce. Był co 

prawda płaski i profesor zapewnił ich, że osoba nie powinna niczego poczuć, ale to jednak 

nie było coś, co można wykonać od niechcenia, a i tak się uda. 

Do głowy przyszedł jej pomysł, który na początku wydał się głupi, ale stwierdziła, że 

tak czy inaczej spróbuje. To był impuls i chciała go wykorzystać. 

- Jeju, co ci jest? – spytała zmartwiona, gdy Beth pochyliła głowę nad zeszytami. 

Jedną dłonią dotknęła czoła dziewczyny, przytrzymując w tym czasie drugą tył jej czaszki. 

Wyczuła miejsce pod włosami i przycisnęła czip do skóry, a ten wszedł pod nią, wcześniej 

zamieniając się w cienką, ledwie widoczną blaszkę. 

- Hej! – oburzyła się Beth i odsunęła jak poparzona. – O co ci chodzi? Wszystko okej. 

- Wydawało mi się… - zaczęła, lecz nie chciała kłamać. Stwierdziła, że i tak zbyt 

przedłużyła wizytę. – Och, już nic. Zrobiłaś zdjęcia? 

- Zostały mi ostatnie dwa – odparła rudowłosa dziewczyna, po czym pstryknęła 

brakujące zdjęcia i oddała zeszyty przyjaciółce. Uśmiechnęła się ciepło. – Dzięki bardzo. 

- Nie ma za co. Będę przychodzić co dzień, jeśli ci to nie przeszkadza. – Wpakowała 

zeszyty do plecaka i zamknęła go. 

- Ani trochę, wpadaj. Chętnie zobaczę, co u ciebie. 

- To do zobaczenia, trzymaj się – pożegnała się Katy. 



- Dzięki, wy tak samo. Jakby działo się coś godnego uwagi, informuj mnie na bieżąco. 

– Beth się roześmiała. – Do jutra. 

- Cześć – rzuciła jeszcze jej przyjaciółka, zanim zamknęła za sobą drzwi. Przez 

chwilę jeszcze stała pod nimi, próbując ogarnąć umysłem wszystko, co wydarzyło się w 

ciągu tych kilkunastu minut. W końcu zeszła po schodach, podziękowała za herbatę, którą 

kobieta już miała zanieść do ich pokoju i grzecznie się pożegnała, po czym ruszyła do 

swojego domu. 

Kolejnego dnia po szkole również udała się w odwiedziny do Beth. Tym razem, po 

wyjęciu zeszytów z plecaka, ukradkiem włączyła aplikację i przyjrzała się dokładniej 

ekranowi iPada. Analizował zebrane informacje, zajęło mu to kilka sekund. Jej przyjaciółka w 

tym czasie robiła zdjęcia notatek. 

- Jak się czujesz? – zagadnęła ją Katy, by nie wyszło sucho. – Czemu właściwie 

siedzisz w domu? 

- Miewam ostre bóle głowy i często mi się w niej kręci bez powodu – skłamała szybko 

rudowłosa dziewczyna. Katy pokiwała głową powoli i spojrzała, że na ekranie iPada pojawiło 

się kilka wykresów. Jeden pokazywał, ile procent umysłu Beth zajmuje sztuczna inteligencja, 

drugi – z ilu procent swojego własnego korzystała wczoraj i dziś, trzeci – z ilu procent 

sztucznej części umysłu korzystała w tym samym okresie czasu, a czwarty oszacował 

zmiany na dzień jutrzejszy. 

- Czujesz jakieś poprawy czy wręcz odwrotnie? – dopytała szybko, gdy wyłączyła 

aplikację i spojrzała na przyjaciółkę. Ta pisała coś na laptopie. – Nie przeszkadza ci 

dodatkowo to, że korzystasz z urządzeń elektrycznych? Przecież one przesyłają fale… 

- Tak, wiem, ale muszę być w kontakcie z rodziną zza granicy, bo pokłócili się z 

mamą – wyjaśniła szybko, ale w to Katy również nie zamierzała uwierzyć. Pokiwała jednak 

spokojnie głową. 

- Okej. Mogę już wziąć zeszyty? 

- Tak, jasne, dzięki – odparła tamta miło i posłała jej ciepły uśmiech, na co blondynka 

odpowiedziała jej tym samym. Spakowała rzeczy do plecaka i po kilku minutach była już na 

zewnątrz domu Beth, kierując się do swojego własnego. 

 

Na następny dzień w szkole opowiedziała Markowi i Derekowi, jak działa aplikacja i 

co u Beth. Wyrazili podziw dla prototypu profesora i ucieszyli się, że nie ma żadnych 

problemów. Wszyscy mieli nadzieję na to, że jednak uda się uratować umysł ich przyjaciółki. 

Po szkole znów skierowała się w to samo miejsce, by dać to samo tej samej osobie. 

Gdy podczas spotkania sprawdziła aplikację ujrzała, że Beth wykorzystała dziś odrobinę 

więcej sztucznej części umysłu niż swojej własnej, co ją zmartwiło. Nie dała jednak niczego 

po sobie poznać i wkrótce była w drodze do domu, w którym planowała zrobić notatki. 



 

Ze snu wyrwał Katy alarm. Nie znała tego dźwięku, co ogromnie ją zdziwiło. Sięgnęła 

po iPada i uświadomiła sobie, że Beth stara się nawiązać z kimś kontakt poprzez sztuczny 

umysł. Nie  udało jej się jednak, na co blondynka opadła z westchnieniem ulgi na łóżko i 

odłożyła urządzenie z powrotem do plecaka. 

W szkole opowiedziała chłopcom o tym, co się stało i o wczorajszych odwiedzinach. 

Wymienili uwagi i stwierdzili, że w ten weekend pojadą do profesora, by o wszystkim go 

poinformować. 

- A co, jeśli nie będzie go w ten dzień? – zaniepokoił się Mark. – Może być przecież 

nieobecny. 

- Nie da się sprawdzić przez Internet, kto i kiedy prowadzi wykłady? – zdziwił się 

Derek. 

- Pewnie tak – stwierdziła Katy. – Zajmę się tym dziś i jutro dam wam znać, okej? 

Najwyżej następnego dnia kupiłabym bilety, tak na wszelki wypadek. 

- Jasne, to dobry pomysł. 

Mark poklepał ją po ramieniu, a Derek posłał jej ciepły uśmiech.  

- Jedyny, na jaki na razie w tej sytuacji wpadłam. Oby wypalił. 

- O to nie musisz się martwić – zapewnił ją Derek i uśmiechnął się półgębkiem. 

Po szkole Katy odwiedziła Beth i tym razem aplikacja pokazała, że rudowłosa 

dziewczyna wykorzystuje w ciągu dnia większą część sztucznego umysłu niż swojego 

własnego – tyle że stosunek procentowy bardzo różnił się od tego, który ujrzała podczas 

drugiej wizyty. Aplikacja przewidziała, że przez kolejne dwa dni użyteczność normalnego 

umysłu może spaść nawet do pięciu procent. To oznaczało niemalże całkowitą jego utratę i 

wkrótce zmianę Beth w robota. 

Katy po odwiedzinach niemalże pobiegła do swojego domu, by jak najszybciej 

skontaktować się z chłopcami i o wszystkim ich poinformować. W międzyczasie sprawdziła, 

czy profesor będzie na miejscu za dwa dni i ucieszyła się, gdy ujrzała, że tak. Ustalili, że jutro 

sprawdzą umysł przyjaciółki po raz ostatni i w sobotę udadzą się do Opola, by dostarczyć 

profesorowi potrzebne informacje i zwrócić czip oraz iPada. 

 

Katy po raz ostatni odwiedziła Beth przed wyjazdem, w piątek po południu. 

- Hej, jak się czujesz? – spytała blondynka, siadając na łóżku. – Lepiej niż wczoraj? 

- Tak, dzięki, o wiele lepiej – przyznała tamta i kiwnęła głową. Katy podała jej zeszyty 

i rudowłosa dziewczyna zaczęła robić zdjęcia. 

Blondynka nie wiedziała, jak odzyskać czip. Musiała znów wpaść na coś, by jakoś 

sprytnie móc z tego wybrnąć, lecz na razie nic nie przychodziło jej do głowy. Na początku 



rzuciła okiem na wykresy z aplikacji i dowiedziała się, że jej własny mózg jest 

wykorzystywany tylko w dziesięciu procentach. W każdym razie, to było o wiele za mało. 

- Mogę zerknąć, co ci się… - zaczęła, zanim ugryzła się w język. Beth spojrzała na 

nią zdziwiona. – Nie przerywaj sobie. Wydaje mi się, że coś ci się zrobiło pod włosami. 

- Pewnie kolejna oznaka trądziku, bo po co wyglądać dobrze, skoro można straszyć 

ludzi? – parsknęła Beth i westchnęła ciężko. Odchyliła lekko głowę i przerzuciła włosy na 

jedną stronę. 

Katy wpisała kod odblokowujący czip na iPadzie i podeszła do przyjaciółki od tyłu. 

Przyjrzała się miejscu, w którym powinna znajdować się blaszka i ujrzała małe uwypuklenie. 

Delikatnie uśmiechnęła się pod nosem, gdy zauważyła, że ta wysuwa się na powierzchnię. 

- I co? Kolejne gówno do kolekcji na mojej skórze pokrytej bliznami? – spytała Beth, 

nie zmieniając położenia. Wystraszyła jednak Katy, która zamrugała szybko, jakby wyrwana 

z transu. Szybko z powrotem skupiła się na czipie i oderwała go od skóry przyjaciółki, a 

tamta cicho syknęła. 

- Wybacz, musiałam się go pozbyć – odparła, a tamta pokiwała głową. 

- Spoko, dzięki za pomoc – odparła, podczas gdy Katy przeszła do swojego plecaka i 

schowała czip do specjalnego pudełeczka. 

- Nie ma sprawy. Zrobiłaś już zdjęcia? 

- Tak, tak. – Beth ciepło się zaśmiała i zwróciła Katy zeszyty. Tamta nie dała po sobie 

poznać, jak bardzo zdziwił ją nagły entuzjazm przyjaciółki. Nie po raz pierwszy zresztą. Z 

jednej strony niby do tego przywykła, ale z drugiej wciąż miała się na baczności i nie chciała 

niczego przyjmować jako panującej normy. To nie było normalne. Nie w tej sytuacji. 

Dziewczyna jednak schowała zeszyty do plecaka i szybko odpowiedziała miłym 

uśmiechem. 

- Zamierzasz wrócić do szkoły? – spytała, pod wpływem jakiegoś dziwnego impulsu. 

- Co? – Beth zdawała się wyrwana z transu. Katy ujrzała jej zamglone oczy i 

pomachała dziewczynie ręką przed twarzą, czując przy okazji swoje walące młotem serce. 

Tamta przez chwilę patrzyła w przestrzeń, lecz w jednej chwili szybko zamrugała i 

wróciła do rzeczywistości. Spojrzała zdziwiona na przyjaciółkę, a tamta niepewnie się 

uśmiechnęła. 

- Gdzie byłaś? 

- Chyba w innym świecie na chwilę, wybacz – odparła Beth i położyła Katy dłoń na 

ramieniu. Dziewczyna poczuła ogromny chłód w tamtym miejscu, co wystraszyło ją nie na 

żarty. W pokoju było duszno, na policzkach rudowłosej dziewczyny widać było delikatne 

rumieńce, a jej dłoń zdawała się być kostką lodu. Jakim cudem? 

Katy nie zamierzała się teraz jednak nad tym rozwodzić. Musiała ogarnąć aktualną 

sytuację i powiadomić o wszystkim Marka oraz Dereka, i to jak najszybciej. 



- Rozumiem, też mi się to czasem zdarza – odparła miłym tonem i cicho się zaśmiała. 

– W takim razie będę się zbierać. Rodzice chcieli, bym im pomogła w domu. 

- Jasne, w porządku. Dzięki za odwiedziny i, no, ten cały tydzień. Brakowało mi 

kogoś, jeśli mam być szczera. Czułam się jakby… pusta wewnętrznie. 

Katy poczuła pięść, która uderzyła ją z impetem w brzuch oraz gulę rosnącą w gardle. 

Uśmiechnęła się jednak smutno i na powrót siadła obok przyjaciółki. 

- Wiesz, że możesz mi o wszystkim powiedzieć. 

Beth spojrzała na nią z łagodnym wyrazem twarzy. Pokiwała powoli głową i machnęła 

ręką. 

- Przepraszam, mówiłaś, że się spieszysz – rzuciła. – Jeszcze raz dzięki i do… 

zobaczenia. 

- Nie ma za co, naprawdę. Do zobaczenia. 

Katy założyła plecak i wyszła z pokoju przyjaciółki, po czym zeszła po schodach. 

- Dziękuję, że do niej przychodzisz – usłyszała głos matki dziewczyny i odwróciła się 

w jego kierunku. Kobieta szła do niej z wyraźnie zmęczonym wzrokiem. – Po tym wydarzeniu 

nie jest sobą i brakuje jej towarzystwa. Naprawdę cieszę się, że was ma. 

- Miała, ma i mieć będzie – odparła Katy i uśmiechnęła się, by jakoś poprawić 

kobiecie humor. Tamta w odpowiedzi mrugnęła do niej powoli, jak gdyby porozumiewawczo, 

po czym niepewnie się uśmiechnęła. – Nie ma za co dziękować, zawsze może się do nas ze 

wszystkim zwrócić. 

Kobieta przytuliła dziewczynę do siebie, ale wypuściła ją po kilku sekundach. 

- Zmykaj do domu, korzystaj z wolnego czasu – rzuciła, starając się przybrać 

swobodny ton, lecz w oczach cały czas widać było jakieś znużenie. 

- Dobrze. Proszę się nie martwić – odparła szybko Katy i pożegnała się z kobietą, po 

czym wyszła na dwór i skierowała się do swojego domu. Po drodze próbowała ułożyć sobie 

w głowie wszystko, co wydarzyło się do tej pory, ale nie umiała objąć tego rozumem. 

Gdy tylko rzuciła się na swoje łóżko, wykręciła numer do Marka. Wiedziała, że Derek 

jest u niego w domu, bo zawsze tego dnia po szkole spotykali się, by pograć razem na 

konsoli. Opowiedziała im o wszystkim, czego się dowiedziała i wyjaśniła, jak zachowała się 

zarówno Beth, jak i jej matka. Chłopcy wyrazili podziw dla całego przedsięwzięcia, które 

udało się przeprowadzić bez najmniejszych problemów, jednakże zmartwili się stanem 

przyjaciółki i również próbowali dojść do tego, czemu zachowywała się całkiem inaczej niż by 

się tego spodziewali. 

Ostatecznie dziewczyna kupiła bilety i spakowała się na jutro, co poleciła również 

chłopcom. Umówili się na konkretną godzinę w tym samym miejscu, co poprzednim razem i 

pożegnali, życząc sobie nawzajem dobrej oraz spokojnej nocy. 

- Mam nadzieję, że taka będzie – wyszeptała Katy. – Nadzieja nie jest matką głupich. 



 

Kolejnego dnia rano dziewczyna poinformowała rodziców o wyjeździe, ale ku jej 

zdziwieniu nie mieli nic przeciwko. Ucieszyła się w duchu i o umówionej godzinie pojechała 

na przystanek, na którym mieli się spotkać. W plecaku cały czas ciążyły jej książka, czip oraz 

iPad, których obecność zdążyła już sprawdzić kilka razy. Tak na wszelki wypadek. 

Gdy ujrzała chłopców, poszli na dworzec i ustawili się na peronie. Pociąg przyjechał 

po kilkunastu minutach, z powrotem zabierając ich do miasta, które dało im nadzieję. Po 

dotarciu na miejsce, od razu skierowali się na uniwersytet i odszukali gabinet profesora. 

Stanęli przed drzwiami i spojrzeli po sobie, tak jak poprzednim razem. Katy zapukała. 

- Proszę, proszę! – usłyszeli i weszli. Ujrzeli, że mężczyzna przeglądał jakieś papiery, 

lecz gdy tylko podniósł na nich wzrok, schował je do szuflady i uśmiechnął się ciepło. 

- Mamy wyniki, o które profesor prosił – zaczął Mark. – I sprzęt z powrotem. 

- Cudownie! – Mężczyzna klasnął w dłonie. – Pokażcie, jak to wygląda. 

Dziewczyna wyjęła z plecaka iPada oraz czip, podając je od razu profesorowi. Przez 

chwilę bała się, że coś nie zadziała albo jednak Beth udało się coś z nim zrobić i informacje 

będą niemożliwe do odczytania. Opowiedziała więc w dużym skrócie, jak zachowywała się 

Beth - jak gdyby nic się nie działo ani niczego nie podejrzewała. Pierwszego dnia z kimś się 

komunikowała, trzeciego próbowała rano, ale bezskutecznie. Piątego wyznała, że brakowało 

jej kogoś i czuła się pusta wewnętrznie. Dodała też, jak na przestrzeni kilku dni zmieniło się 

zachowanie jej matki oraz jak temperatura ciała dziewczyny uległa nagłej zmianie. Profesor 

słuchał wszystkiego uważnie i kiwał głową. Gdy Katy skończyła, podziękował jej i przeprosił 

ich na moment, po czym przeniósł wzrok na ekran. 

 Trójka przyjaciół spojrzała po sobie pytająco, a Mark wzruszył ramionami, lekko 

wykrzywiając usta. Derek pokręcił głową, a Katy przyłożyła palec do ust i spuściła głowę. 

Trwali w ciszy przez dobre kilkanaście minut. Nie chcieli przeszkadzać profesorowi w pracy, 

analizie i… badaniach? Nie wiedzieli właściwie, czym mężczyzna się zajął, ale woleli się nie 

wychylać bez potrzeby. 

 Gdy doznali wrażenia, że minęła wieczność, odezwał się Derek. 

 - Profesorze… 

 - Wybaczcie, zbyt się w to zagłębiłem, a o niczym was jeszcze nie poinformowałem. – 

Delikatnie stuknął się w czoło, po czym pokręcił głową. - Wydaje mi się jednak, że sami od 

jakiegoś czasu domyślaliście się zakończenia tego przedsięwzięcia. 

- Słucham? – Katy nie była pewna, czy dobrze zrozumiała słowa mężczyzny. – O 

czym profesor mówi? 

- Wasza przyjaciółka chcąc nie chcąc staje się sztuczną inteligencją. Od momentu,  

gdy wszczepiono do jej umysłu kawałek nowego… 

- Nie. – Katy zakryła usta dłonią, a w jej oczach zebrały się łzy. 



- Przykro mi, dziecko. – Profesor spojrzał na nią smutno i wstał. – Od początku była 

na to skazana. 

- Czemu więc w takim razie nie zostaliśmy o niczym poinformowani? – spytał z 

wyrzutem Derek. – Mógł nam pan od razu o tym powiedzieć. Nie żywilibyśmy się bez 

potrzeby fałszywą nadzieją, która teraz pochłania nasze – zaakcentował to słowo – umysły. 

- Nie chciałem was martwić. Wiem, jak bardzo zależało, zależy, wam na przyjaciółce. 

Ludzkie emocje są niebezpieczne i nie należy ich lekceważyć… 

- Właśnie. Więc czemu nas profesor okłamał? – spytał Mark, zaciskając pięści. – 

Skoro od początku to całe przedsięwzięcie było skazane na straty… 

- Nie ono, los waszej przyjaciółki – poprawił go mężczyzna, zanim ugryzł się w język. 

- Aha, czyli chodziło tylko o badanie i jego wyniki, tak? – chciał się upewnić Derek. 

Niemalże wycedził to pytanie przez zęby. 

- Nie miałem tego na myśli – próbował sprostować sprawę mężczyzna. – Chciałem 

powiedzieć, że zrobiliście to zarówno dla siebie, dla niej, jak i dla pozostałych ludzi. 

Wszyscy spojrzeli na niego zbici z tropu. 

- Chcieliście reagować i pomagać innym prawda? 

- No… tak – przyznała Katy i wytarła łzy, które zdążyły wypłynąć z jej oczu kilka chwil 

temu. – Jednak nie chcieliśmy tego robić niczyim kosztem. 

- W życiu bywa różnie. Czasami niestety trzeba poświęcić jednostki dla dobra ogółu. 

Derek zacisnął dłonie w pięści i ledwo powstrzymał się przed podejściem do 

mężczyzny i zaciśnięciu ich na jego gardle. Przełknął głośno ślinę i zamknął oczy. 

Mark wystraszył się nie na żarty. Jeszcze nigdy nie widział przyjaciela w takim stanie. 

- Czyli… co teraz z nią będzie? – spytał. 

- Stanie się częścią sztucznej inteligencji, która od kilku lat niszczy wasze życia – 

wyjaśnił mężczyzna. Dało się wyczuć w jego głosie smutek, ale nikt nie chciał w niego 

wierzyć. Czuli się oszukani. – Jeśli uda jej się to w pewien sposób zwalczyć, zachowa 

resztkę świadomości. 

Katy zatrzymała na nim swój wzrok, w którym można było ujrzeć iskierkę nadziei. 

- To jednak są nikłe szanse. Jeśli spojrzeć na to, jak szybko następowały zmiany i 

sztuczny umysł przejął kontrolę nad, zarówno jej umysłem, jak i ciałem… 

- Pan nas najzwyczajniej w świecie okłamał – stwierdził Derek i zaczął iść w stronę 

mężczyzny. Tamten zrobił krok w tył, powoli kręcąc głową, a chłopak wbił w niego mordercze 

spojrzenie. Wtem usłyszeli dzwonek telefonu. Katy ujrzała Beth na ekranie i zawahała się. 

Odebrała jednak i przełączyła przyjaciółkę na głośnik, by wszyscy mogli usłyszeć. 

- Wybaczcie. Beth nie dała rady. Była zbyt słaba – oznajmił głos rudowłosej 

dziewczyny i rozłączył się. Katy rzuciła telefonem przez całą długość sali, uderzyła pięściami 

w ziemię i ukryła twarz w dłoniach. Po chwili dało się słyszeć głośny szloch. 


