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Etap pierwszy 

-  Jak przewidywaliśmy, również i w tym roku, do krajowych zawodów, w których stawką 

będzie najcenniejsza rzecz, jaką może się poszczycić zwykły człowiek –„ Karta specjalnego 

uprawnienia”  – stanęło wielu niezwykle uzdolnionych kandydatów – głośno oznajmiło małe 

zdezelowane radyjko, na targu, gdzie zgromadziła się już grupka wspomnianych kandydatów 

z niewielkiego regionu Hanoh -dokładnie trzech.  

 Kobieta w wieku lat dwudziestu o jasnych blond włosach i dużych niebieskich oczach. 

Ubrana w luźne, regionalne ubrania. Na jej twarzy malowała się gniewna determinacja. Drugi 

z nich – mężczyzna. Lat nie więcej niż siedemnaście. Ubrany w białą koszulę, czarne 

spodnie i lekarski kitel. Na jego głowie panował niebezpieczny nieład. Na nosie miał okrągłe 

okulary, a spod  nich wyglądały małe oczka, w których czaiła się gwałtowność i nieufność. 

Ostatni z nich -  dziewczynka, lat dwanaście. O czarnych, długich włosach i zielonych 

oczach. Ubrana w motocyklowy  kombinezon pod kolor oczu.  

- Przypominamy, że niezwykła „Karta specjalnego traktowania” uprawnia nie tylko do 

wyjazdów do „dzikiej strefy” i zaszczytnego tytułu „posiadacza karty”, ale również do 

bezterminowej pożyczki pieniężnej w wysokości nawet do 100 000 koro i co najważniejsze –

niezapowiedzianych  audiencji u samego króla Karola! I wielu, wielu innych udogodnień.  

Niestety, jedynie zwycięzca będzie godzien, aby stanąć przed królewskim majestatem. Do 

boju nasi dzielni zawodnicy! Walczcie uczciwie! –radio zaszumiało i zaczęło grać „Wesołe 

melodie”  - pod batutą Ilnola Wetego.  

- Tak, tak wszystko pięknie….. – mamrotał do siebie pod nosem mężczyzna w kitlu - …ale 

kiedy wreszcie  zaczną się te całe zawody?! 

- Już niedługo…..- syczała przez zaciśnięte zęby kobieta o jasnych włosach –…..już niedługo 

mnie popamiętasz Klaudiuszu….. zetrę cię na proszek tak drobny, że nawet drobinka piasku 

będzie przy tobie wielka jak skała. Nie mogę się doczekać ! 

- E…. dzień dobry wszystkim….- zająknęła się dziewczynka w zielonym kombinezonie.  

- Dzień dobry! –odkłonił się nerwowo mężczyzna z burzą włosów. – Kiedy oni w końcu 

zaczną!? 

- Witaj dziewczynko. Nie zgubiłaś drogi? To tutaj zaczną się lokalne zawody o „kartę”. Wiesz, 

co to znaczy, prawda? To nie jest zabawa. Jeśli nie masz wystarczającej determinacji, to 

lepiej wracaj do domu, napij się mleka i wypłacz mamusi. To nie miejsce dla dzieci  – 

upomniała dziewczynkę kobieta o jasnych włosach.  

- Przepraszam, ale nie zamierzam wracać.– odezwała się dziewczynka, w której głosie 

słychać było nutkę niezdecydowania.  – Dam z siebie wszystko, aby zostać prawowitym 

posiadaczem karty! – dodała pewniej.  

Kobieta uśmiechnęła się lekko na tę deklarację.  

- W takim razie walczmy uczciwie – podała dziewczynce dłoń. – Nazywam się Kipar  i 

przykro mi, ale mam zamiar wygrać te zawody – uśmiechnęła się szeroko do małej rywalki. 

Ta odwzajemniła uśmiech z widoczną ulgą. 



- Ja też nie zamierzam przegrać – wymieniły uścisk dłoni - Tam skąd pochodzę, nazywają 

mnie Negg. 

- A ja jestem Iro! Bardzo mi miło! – wyszczerzył się w uśmiechu jegomość w kitlu. – I bardzo 

chciałbym rozpocząć już udział w turnieju. Jeśli można! – krzyknął ostatnie zdanie w eter, ze 

źle skrywaną irytacją.  

- Widzę ,że jest pan z tych  niecierpliwych , panie Iro  – zagadnęła go Kipar z lekkim 

rozbawieniem.  

Oczywiście! – odparł na to ,ani trochę nie speszony. –To moja szansa jedna na milion! 

Zamierzam zgarnąć te 100 000 dla siebie, a później zniknąć bez śladu jak kamfora. Niech 

mnie szukają! Już ja „Genialny Naukowiec” , „Młodociany Doktor” , „Iro Wspaniały”, 

dopilnuję, aby szukali na próżno! Tak się zaszyję w „Dzikiej Strefie” , że nie znajdą mnie, 

choćby przeczesywali wszystkie krzaki w okolicy. Schowam się w ciemnej grocie i nie 

wyściubię z niej nosa! 

- Na co Ci tyle pieniędzy, jeśli wolno spytać? – zainteresowała się mimowolnie Kipar. – Jeśli i 

tak chcesz siedzieć przez całe życie w jakiejś ciemnej  jaskini? 

- Głupstwo!  Oczywiście , że na badania naukowe, a na co? Całe życie będę prowadził moje 

ukochane badania, na które teraz nie udzielono mi odpowiednich funduszy….. bo są – 

„niebezpieczne”! Akurat! Banda tchórzy! Boją się postępu! Boją się mojej wielkości! Boją się 

….. 

- Tak, tak, tyle chyba mi wystarczy – przerwała mu Kipar nieco zdegustowana jego 

wywodem . – Nie spodziewałam się tylko, że będą i tacy, którzy zechcą zdobyć „kartę” z tak 

przyziemnych powodów jak pieniądze – skrzywiła się zniesmaczona.  

- Dlaczego przyziemnych? Powód jak każdy inny – nieco zasępił się doktor Iro. – Ja to robię 

dla ludzkości! 

- Tak, tak – skwitowała Kipar, na co Iro rzucił jej gniewne spojrzenie spod zmrużonych 

powiek.  

- To wspaniale, że Pan Iro  ma swoje marzenie, które pragnie spełnić – stwierdziła z prostotą 

Negg. – Moim marzeniem jest odnalezienie rodziców zaginionych w „Dzikiej Strefie”, dam z 

siebie wszystko, aby ich odnaleźć – uśmiechnęła się dziewczynka, a pozostała dwójka , 

odwzajemniła jej ciepły uśmiech.  

- Eghem –  odchrząknął  za ich plecami  niski jegomość w czarnym garniturze i takim samym 

meloniku.  Zawodnicy odwrócili się natychmiast.  – Witajcie. Nazywam się Blox i jestem 

egzaminatorem pierwszego etapu zawodów o „kartę” w Reginie Hanoh. Miło mi was poznać  

– wszyscy trzej zawodnicy zgodnie się ukłonili. – Skoro wszyscy już są, możemy zaczynać – 

stwierdził, rozglądając się dookoła. Oprócz nich nie było żywego ducha. Ludzie w tym 

regionie byli wyjątkowo przezorni  i wiedzieli, że jeśli w porę się nie ukryją, mogą zostać 

nawet siłą wciągnięci do zawodów.  

Egzaminator pulchną dłonią wyjął z kieszeni zgiętą na cztery kartkę. Powoli , bardzo powoli 

ją rozprostował i metodycznie rozpoczął czytać pytania, które były tam napisane. Po cichu w 

myślach. 



- On to robi specjalnie – wysyczał zirytowany Iro. – Jeszcze to przeciągnij! Przecież  w ogóle 

nam się nie śpieszy! Niech cię jasny szlag trafi!   

W końcu jegomość w meloniku odchrząknął po raz drugi  i zaczął czytać. Tym razem na 

głos.  

- Na wszystkie pytania, możecie odpowiedzieć jedynie „tak”, lub „nie”. Pozwólcie, iż 

zaznaczę, że pierwszy etap egzaminu jest dość specyficzny, dlatego dobrze się zastanówcie 

nad odpowiedziami na pytania.  

Pytanie numer 1- Czy potrafiłbyś okłamać swojego towarzysza podróży? 

Tak  

Nie  

Jaka jest wasza odpowiedź ? -  

Zawodnicy spojrzeli po sobie.  

- Co to w ogóle za pytanie? Myślałem, że to będzie coś w stylu- „ Dlaczego bierzesz udział w 

zawodach ?” albo „ Do czego zamierzasz wykorzystać kartę ?”, ale dlaczego zadają pytanie, 

na które dobrze wiadomo, że nikt nie odpowie szczerze ? – zdziwił się doktor Iro.  

- No właśnie. To bezsensu – zmarkotniała Kipar. – Panie egzaminatorze, wstrzymuję się od 

odpowiedzi na to pytanie. 

- No dobra. Ja myślę , że  - „tak” . Potrafiłbym skłamać. Jeśli od tego zależałoby moje życie, 

skłamałbym, a nawet jeśli byłaby to tylko kwestia przejścia dalej w tych zawodach, też bym 

skłamał. – odpowiedział w końcu Iro. Po jego wypowiedzi zapadła przedłużająca się, 

niezręczna cisza. 

- Ja bym nie skłamała- odparła śmiało Negg. – Wymyśliłabym coś innego, żeby nie skłamać. 

Poza tym w pytaniu nie ma nic o tym, że jeśli nie skłamiesz, to umrzesz.  Moja odpowiedź to 

– „nie”. 

- Wspaniale –podsumował egzaminator. - Przejdźmy zatem do kolejnego pytania.  

- Zaraz, zaraz! – oburzył się doktor Iro. – Która odpowiedź była poprawna? Kto dobrze 

odpowiedział? 

- O tym przekonacie się wkrótce, już podczas następnego etapu zawodów – odpowiedział 

spokojnie niski jegomość w meloniku. Iro mruknął coś pod nosem o nieprofesjonalizmie 

niektórych egzaminatorów, ale już nic nie dodał. 

- Pytanie numer 2 – Czy gdybyś miał kogoś zabić, aby ocalić swoją matkę, zrobiłbyś to? 

Tak 

Nie 

Jaka jest wasza odpowiedź? -  

Iro przewrócił oczami, Kipar je zamknęła, Negg wytrzeszczyła. 



- Nie, NIE ! – wrzasnął gniewnie doktor Iro, szarpiąc swoje i tak już poszarpane włosy. 

- Czy to twoja odpowiedź na pytanie? – spytał flegmatycznie egzaminator. 

- NIE! – krzyknął niemal z przerażeniem genialny naukowiec. – Moja odpowiedź to 

oczywiście – „tak”. Zabiłbym każdego jakby tylko to wystarczyło – dodał z goryczą w głosie .  

- Wstrzymuje się – odparła nieobecnym głosem Kipar.  

- Moja odpowiedź to –„ Nie”. Nie mogłabym nikogo zabić! Nie potrafię sobie tego nawet 

wyobrazić. Na pewno byłby jakiś inny sposób…. 

- Jaki inny sposób? Albo twoja matka, albo jakiś nieznajomy koleś! Odpowiedź jest 

oczywista! – warczał zirytowany Iro, bardziej do siebie niż do Negg, nerwowo przeczesując 

ręką włosy. – To wina tych dziwacznych pytań! Co to ma być? Kto je wymyślał? Dajcie mi go 

tutaj, chcę sobie z nim uciąć miłą pogawędkę!  

-Pytanie numer 3- zaczął bez dalszych wstępów egzaminator.-  Czy gdybyś miał do wyboru 

kraść lub umrzeć z głodu, kradłbyś ?  

Tak 

Nie 

Jaka jest wasza odpowiedź? –  

- Kradłbym aż miło. W końcu jakieś normalne pytanie – stwierdził z zadowoleniem doktor Iro. 

- Hm, myślę, że też bym kradła. W końcu chodziłoby o moje przetrwanie– postanowiła 

odpowiedzieć Kipar. 

- Ja też….- odpowiedziała niepewnie Negg. – Jeśli nie dałoby się nic zrobić…. ale 

oddałabym, jak tylko zarobiłabym wystarczająco dużo, w uczciwy sposób – stwierdziła z 

większym przekonaniem. 

- Doskonale  – podsumował egzaminator. – Skoro znalazło się pytanie, na które 

odpowiedzieliście wszyscy jednakowo, możecie przejść dalej do etapu drugiego – 

spuentował niski osobnik w meloniku, czym ostatecznie  „zamurował” , i „wbił w ziemię” trójkę 

zawodników z regionu Hanoh. 

 

* 

Negg czuła się nieco nieswojo,siedząc w śmigłowcu, tuż obok nieustannie kłócących się ze 

sobą towarzyszy.  

- Parszywy kłamca! – odgryzła się Kipar na wcześniejsze oskarżenia doktora Iro ,dotyczące 

jej osoby. 

- Ja obstaję przy swoim! Fakt jest faktem. Przyznałem się, że bym skłamał, bo bym to zrobił. 

Powiedziałem prawdę, nie skłamałem. 

- Ale przyznałeś się , że byś skłamał,  gdyby zaszła taka potrzeba! Jak możemy ci ufać? 



- Nie możecie, ale to, że przyznałem się, że bym skłamał, było największym dowodem mojej 

szczerości! To ty jesteś największym kłamcą, bo obłudnie wymigałaś się od odpowiedzi na 

zadane pytanie!  

- Negg, a ty jak myślisz,  kto ma rację? – spytała Kipar. 

- No właśnie, niech postronny  świadek się wypowie! – zarządził Iro. 

- E…. – Negg patrzyła niepewnie to na Kipar, to na doktora Iro, niepewna tego, co powinna 

odpowiedzieć,  na szczęście z opresji wybawił ją pilot helikoptera.  

- Proszę państwa, niedługo lądujemy na bezludnej wyspie, gdzie przeprowadzany będzie 

drugi, a także   trzeci  etap egzaminu. Proszę się nie przepychać  i mocna trzymać – dodał z 

rozbawieniem kierowca śmigłowca, który zapewne od dłuższego czasu przysłuchiwał się 

kłótni swoich pasażerów      i  najwidoczniej ich spory go bawiły.  

* 

Śmigłowiec wylądował, a Kipar i doktor Iro wciąż skakali sobie do oczu. Negg westchnęła z 

rezygnacją, przez resztę lotu bezskutecznie starała się ich pogodzić, na próżno.  

- Witajcie! Jestem Twinc i egzaminuję w trakcie drugiego etapu – uśmiechnęła się do nich 

wyjątkowo skąpo ubrana kobieta o orzechowych włosach i czekoladowych oczach.  

 Mniam – pomyślał doktor Iro i natychmiast zapomniał o tym , że w tej chwili powinien się 

dalej kłócić.   

- Witamy…. – Kipar zmierzyła Twinc nieprzychylnym spojrzeniem. I mruknęła pod nosem coś 

o nieprofesjonalizmie egzaminatorów w tegorocznych zawodach. 

- Dzień dobry – przywitała się grzecznie Negg.  

- Och, widzę, że w tym roku nawet dzieciom pozwolono wziąć udział w zawodach – 

egzaminatorka wyglądała na nieco zaskoczoną. Negg zawstydzona spuściła głowę. Wtem 

czyjaś dłoń spoczęła na jej ramieniu i pokrzepiająco poklepała.  

- Może jest mała, ale jej duch jest wielki. – stwierdził z uśmiechem Iro. – Proszę nie oceniać 

innych po wyglądzie, pani Twinc .  

- Naturalnie – odwzajemniła uśmiech egzaminatorka. – Grupy z innych regionów już 

doleciały. Czekałam zatem już tylko na państwa. Proszę teraz odstawić swoje rzeczy do 

depozytu i chwilę zaczekać. Kiedy wrócę, zaprowadzę państwa nad rzekę, gdzie rozpocznie 

się oficjalny ,drugi etap egzaminu o „Kartę” – podzieliła się z nimi wyuczoną frazą, po czym 

odwróciła się na pięcie i zniknęła w gęstwinie.  

* 

Etap drugi 

Kipar i Negg pogrążyły się przyjacielskiej pogawędce, kiedy doktor Iro ruszył w głąb lasu w 

poszukiwaniu poziomek , ponieważ zapomniał zabrać ze sobą prowiant , a Kipar nie 

zamierzała się z nim dzielić swoim. Negg nawet nie spytał, tylko od razu ruszył w stronę 

gęstwiny.  



- Nie będę zabierał dziecku jedzenia! Nie ma mowy! – krzyknął na odchodnym i zniknął w 

krzakach, już dobrą godzinę temu.  

- Ech! No naprawdę, gdzie on zniknął?  – zaczynała niepokoić się Kipar 

- Pewnie zaraz wróci – Negg próbowała ją pocieszyć, jednak bez zbytniego przekonania.  

- Wróci, czy nie wróci – już czas rozpocząć drugi etap egzaminu! – pojawiła się znikąd Twinc 

ze swoim olśniewającym uśmiechem, zaskakując na śmierć obie zawodniczki. Kipar aż 

krzyknęła na tak nagły  widok jej doskonałej figury. – Proszę iść teraz za mną.  

- Cudownie…. – jęknęła blondynka, próbując dogonić swoją małą rywalkę i nowego, 

pięknego wroga.  

- Czego będzie dotyczył drugi etap? – spyta ciekawska Negg, gdy zbliżały się już do rzeki.  

- W tym roku tematem drugiego egzaminu jest – Kłamstwo. Zatem to właśnie kłamca wyłoni 

zwycięzców i przegranych – uśmiechnęła się chytrze Twinc i mrugnęła porozumiewawczo do 

dziewczynki. 

- Jedyny kłamca, jaki z nami był, właśnie się gdzieś ulotnił – burknęła nadąsana Kipar. 

- To się okaże – uśmiechnęła się jeszcze szerzej i jeszcze złośliwiej właścicielka 

orzechowych włosów.  

Naprawdę jej nie lubię – pomyślała Kipar markotnie, grzęznąc w błocie i odgarniając krzaki.  

Nagle gęstwina się kończy . Ich oczom ukazuje się szeroka rzeka, a po jej drugiej stronie 

przywiązany do głazu doktor Iro. Zakneblowany i skrępowany tak, że nie może się ruszyć.  

- Panie Iro! – krzyknęła Kipar,  zdjęta nagłym lękiem. – Co pan tam robi? 

Odpowiedziało jej jedynie zirytowane i niewyraźne mruknięcia zagłuszane przez knebel i 

prąd rzeki. 

Tymczasem Negg poczuła czyjś oddech tuż przy swoim uchu i usłyszała cichy szept słów 

skierowanych tylko do niej. 

- Tylko dwoje zawodników może przejść do następnego etapu. Ty przeżyjesz. I wskażesz 

osobę, która ci potowarzyszy. Jedno jest pewne. Któreś z nich umrze. Ty wybierz które. – 

Negg nerwowo rozejrzała się wokoło, ale Kipar i Iro zdawali się być zupełnie zajęci sobą. 

Odetchnęła z pewną ulgą. Nie chciała uchodzić za kłamcę, a najwidoczniej za takiego ją 

uznano. Poczuła, jak egzaminatorka wciska jej do ręki coś zimnego. I przeszył ją dreszcz. – 

Szybko!  To sztylet. Zabij kobietę albo porzuć mężczyznę – wybieraj – szepnęła i zniknęła w 

gąszczu za nimi. 

Co mam zrobić? – myślała gorączkowo dziewczynka, stojąc nad nurtem rzeki, tuż obok 

Kipar. – Może zepchnę ją do rzeki – pomyślała nagle.  – Tak by było najprościej, a jak 

zostanie nas tylko dwoje, to uwolnią pana Iro i przejdziemy do trzeciego etapu– zastanawiała 

się chwilę – Nie, to bezsensu! Wtedy wyda się , że to ja byłam kłamcą. Uwaga skieruje się 

na mnie. Muszę wymyślić coś innego. Może faktycznie go porzucić, powiedzieć pani Kipar, o 



co chodzi i uciec. Nie, to też odpada. W obu przypadkach  moja osoba odbije się w złym 

świetle. Nie mogę na to pozwolić – i  w końcu wiedziała już, co powinna zrobić.  

* 

Negg, niewiele myśląc, zdjęła  swoje buty.  

- Co ty wyprawiasz? – zdumiała się Kipar – Czemu wyciągasz sznurówki? 

-Ty też ściągnij swoje. Zwiążemy sznurówki i przymocujemy do tego – wskazała sztylet. – 

Póżniej rzucę nim w drzewo po drugiej stronie rzeki, a drugi koniec  związanych sznurówek 

przywiążę do gałęzi drzewa po naszej stronie. Wtedy, trzymając się prowizorycznej liny, 

dotrę do pana Iro i go odwiążę. Gdyby nie to, porwałaby nas rzeka, przy najmniejszej próbie 

przedostania się na drugą stronę.  

- Co? Skąd ty ..... – zdumienie Kipar rosło z każdą chwilą , ale nie miała lepszych pomysłów, 

więc postanowiła się nie kłócić i posłusznie ściągnęła swoje buty.  

Na szczęście Negg była wyjątkowo lekka jak na swój wiek i udało jej się bez większych 

przeszkód dostać na drugą stronę rzeki. Kiedy odwiązała  go i wyjęła z jego ust knebel, 

doktor Iro najpierw się wyprostował  i przeciągnął, a następnie popatrzył na Negg z 

wyraźnym zadowoleniem.  

- Czy ktoś już kiedyś ci mówił, że jesteś wyjątkowo bystrą, małą dziewczynką jak na swój 

wiek?  - spytał ze źle skrywaną dumą, jakby Negg była co najmniej jego córką.  

- Nie- skłamała i udała, że się czerwieni z zażenowania.  

- Przestań ją zawstydzać! – krzyknęła rozbawiona Kipar,  szczęśliwa z powodu zażegnanego 

problemu.  

- Ja jej nie zawstydzam, tylko mówię prawdę – zaperzył się doktor Iro, ale było widać, że 

także poprawił mu się nastrój – Wszystko dobrze się skończyło dzięki naszej małej  

bohaterce – uśmiechnął się z wdzięcznością w stronę Negg. 

- Nie ma za co -  odwzajemniła uśmiech. I to była prawda.  

 

* 

Egzaminatorka wróciła chwilę później, ale zanim pokazała się wszystkim,  Negg mogłaby 

przysiąc, że słyszy z krzaków za sobą przyciszony złowróżbny szept.  

- Albo jednak nie skłamałaś, albo oszukałaś nas wszystkich – Negg poczuła, jak robi jej się 

zimno. 

Po chwili Twinc  pokazał  się otwarcie całej trójce.  

- Widzę, że  udało wam się ukończyć drugi etap. Bardzo mnie to cieszy – uśmiechnęła się 

swoim idealnie białym uśmiechem, na tle jej ciemnej karnacji. – Proszę, podążajcie teraz 

moim śladem, gdyż za chwilę rozpocznie się trzeci etap egzaminu, który będzie już 



ogólnokrajową eliminacją– oznajmiła, odwróciła na pięcie i ruszyła w las, a za nią zawodnicy 

. 

* 

Etap trzeci 

Szli jakiś czas, kiedy w końcu dotarli do dużej rozłożystej doliny, na której znajdowało się  

bardzo wielu ludzi, którzy najwidoczniej czekali już tylko na grupę z regionu Hanoh.  

- No nareszcie! Co tak długo? Ludzie z Hanoh muszą mieć dużo wolnego czasu, skoro tak 

lubią go marnować – dało się słyszeć z tłumu, niezbyt przyjemne sformułowania na ich 

temat. – I dlaczego jest ich trzech, nie potrafili nawet przeprowadzić selekcji jak należy? 

- Jest idealnie. Dzięki temu liczba uczestników się zgadza – stwierdził wysoki jegomość o 

sumiastych wąsach i wyłupiastych oczach. Zapewne następny egzaminator.  – Przez to, że 

uczestnik z regionu Wolta, wyeliminował obydwóch swoich towarzyszy zamiast jednego – 

dodał i spojrzał spod oka na mężczyznę w jasnoróżowym futrze i czerwonych szpilkach – o 

którym prawdopodobnie mówił.  Osobnik przypominał z twarzy węża, a w jego wąskich 

oczach błyskał sadyzm i szaleństwo.  

- To Kosih. Do niego to się lepiej nie zbliżać. –podeszła do nich i  rzuciła od niechcenia 

dziewczynka mniej więcej w wieku Negg. – Nigdy nie wiadomo, co mu strzeli do głowy.  

Miała bardzo jasne, prawie białe włosy i żółte oczy, Negg zastanawiała się, czy to naturalny 

kolor, czy nosi sztuczne soczewki.  

-  Naszło się tu dziwolągów z całego kraju, ot co. – skwitował spokojnie doktor  Iro.  

- To prawda – zgodziła się dziewczyna, po czym zwróciła się bezpośrednio do Negg. – Witaj,  

nie wiedziałam, że będzie tu ktoś jeszcze w moim wieku – uśmiechnęła się łobuzersko, jakby 

to, że tu jest, było nie lada wyzwanie, choć prawdziwy „odsiew” miał mieć miejsce dopiero 

później. – Jestem Auli , a ty? 

- Mówią na mnie Negg – ukłoniła się grzecznie dziewczynka, na co tamta wybuchła  

śmiechem. – Z czego się śmiejesz - zaperzyła się na tę gwałtowną reakcję. 

-  Z ciebie! I z twojej grzeczności. Nie jesteśmy w akademii tylko w czasie zawodów  w 

warunkach polowych– zmierzyła Negg od stóp do głów. – Myślę, że cię polubię. Trzymajmy 

się razem. Uwierz mi, beze mnie i tak nie przetrwasz trzeciego etapu egzaminu – mrugnęła 

porozumiewawczo                         i uśmiechnęła się tajemniczo, do swojej nowej przyjaciółki. 

– Będzie zabawniej, jeśli przeżyjesz do finałów.  

- Witam wszystkich uczestników tegorocznych zawodów o „Kartę Specjalnego Traktowania”, 

na trzecim już etapie egzaminów– przywitał się egzaminator , a jego sumiaste wąsy 

podskakiwały, kiedy mówił. – Nazywam się Klab  i pewnie spytacie mnie,  na czym będzie 

polegał ten etap, otóż, tematem tegorocznego trzeciego egzaminu jest  przetrwanie w lesie – 

powiedział, po czym omiótł tłum swoimi wyłupiastymi oczami, słysząc zewsząd pomruki  

niewątpliwej aprobaty. – Zatem, aby nie przedłużać waszego czekania i  żeby zbyt prędko 

nie zastał nas zmierzch, ruszajmy natychmiast – oznajmił z prostotą egzaminator, idąc w 

stronę lasu.  



* 

- Jesteś czarownicą?! – z niedowierzaniem krzyknęła Negg. – Taką prawdziwą?! 

- Oczywiście – potwierdziła z lekkim rozbawieniem Auli – Nie wiedziałaś , że wciąż istnieją 

klany czarownic? 

- Nie no, pewnie, że wiedziałam – próbowała ukryć zażenowanie Negg. – To znaczy, jeśli 

jesteś czarodziejką, to umiesz czarować? 

Auli prychnęła pogardliwie  

- Ja nie czaruję! Ja przeklinam. Pochodzę ze sławnego klanu czarodziejów specjalizujących 

się w zabijaniu. Choć mój starszy brat jest w tym znacznie lepszy ode mnie – ostatnie zdanie 

wypowiedziała z przekąsem jakby chciała dodać  - „niestety”. 

- Jak przeklinasz? – zaciekawiła się Negg. W końcu niecodziennie ma się możliwość 

porozmawiać z czarodziejką  i to jeszcze z elitarnego „przeklętego” klanu. 

- Zwyczajnie. Bierzesz takiego na celownik, mówisz formułkę, aha, tylko wcześniej musisz 

zdobyć jego krew, najlepiej skaleczyć go zawczasu zatrutym sztyletem, dla pewności.  

- Wow, pokażesz? – Negg wyglądała na zafascynowaną nową przyjaciółką i jej 

nieprzeciętnymi umiejętnościami. 

- Nie teraz  – uśmiechnęła się kpiąco Auli. – Zaczekaj do nocy. Każdy przyzwoity uczestnik 

na tym etapie egzaminu czeka na zmierzch, żeby zabijać pod osłoną księżyca. Choć widzę, 

że jednemu  „panu wyrywnemu” brak albo cierpliwości, albo przyzwoitości, ewentualnie i 

tego, i tego.  

- Co masz na myśli? Kto nie ma przyzwoitości? – spytała Negg, a Auli strzeliła jej palcami w 

czoło. – Aua! Za co ? 

- Za głupotę. I ślepotę – stwierdziła rozbawiona czarodziejka. – Nie widzisz? Coraz więcej 

ludzi ubywa. My tu sobie idziemy za egzaminatorem, a ludzi wokoło coraz mniej. Nie 

zastanawia cię to? 

- Jak to coraz mniej? Chcesz powiedzieć, że ktoś się ich po kolei pozbywa? 

- Tak właśnie myślę – kiwnęła głową z przekonaniem. – Gdybym chciała załatwić to szybko i 

wygrać jeszcze w trzecim etapie, zrobiłabym dokładnie to samo– zachichotała złowróżbnie  

Auli. 

-Aha… 

- Właśnie na tym polega ten etap egzaminu. Na „odsiewie”. Przez całą noc aż do rana ludzie 

będą się nawzajem zabijać, aż następnego dnia zastaną już tylko sami mordercy, którzy nie 

dali się przyłapać egzaminatorom. Ci którzy przeżyją noc – przejdą do następnego etapu.  

- Hej, jak myślisz, kto teraz „odsiewa”? – z niepokojem zaczęła rozglądać się na boki Negg.  

- To chyba oczywiste? – spojrzała na Negg, jakby była „niedorobioną amebą”.  



- Nie dla mnie! – oburzyła się Negg , od której najwyraźniej nikt wcześniej nie oczekiwał 

podobnej wiedzy.  

- To Kosih –  Auli dała w końcu za wygraną . 

- Kosih? Ten który zabił obydwu  ziomków ze swojego regionu? – spytała z przerażeniem, 

przypominając sobie jego wężowatą twarz.  

- Dokładnie ten – potwierdziła nieletnia czarodziejka. – On również jest czarodziejem, ale z 

innego klanu niż mój. Zdaje się , że jego klan nazywał się Velin, czy jakoś tak,  ale wyrzucili 

go .  

- Dlaczego? – spytała powoli Negg, ale zdawało się, że  domyśla się już odpowiedzi. 

- Za okrucieństwo, a za co? – prychnęła Auli. – W tej robocie ważny jest profesjonalizm. Jak 

praca tego rodzaju sprawia ci zbyt dużą satysfakcję , to już czas, aby ruszyć się do lekarza 

pierwszego kontaktu – mruknęła zdegustowana Auli. – Mój braciszek też powinien pójść do 

lekarza…… 

Negg w końcu  poczuła się niezręcznie, rozmawiając o zabójstwach i innych rzeczach, o 

których najwidoczniej nie miała zielonego pojęcia. Postanowiła zatem zmienić temat 

rozmowy.  

- Hej Auli, co cię skłoniło do wzięcia udziału w zawodach? – spytała lekko, chcąc odgonić 

ciężkie myśli, jakie zaczęły nawiedzać jej  świadomość. 

- Dlaczego? Chciałam zrobić na złość bratu. Denerwuje mnie to, że cały czas mówi mi, co 

mam  robić, więc choć raz zrobiłam coś innego, niż on chciał – uśmiechnęła się swoim 

łobuzerskim uśmiechem Auli. – A ponieważ jestem silna i tak tu nie umrę.– zachichotała 

niemal złośliwie– To świetna zabawa.  

- Twoi rodzice ? Co na to twoi rodzice? 

- Nie mam – odpowiedziała szybko czarodziejka. - Od jakichś dwóch lat. Przeszkadzali 

braciszkowi. Mówili mu, co ma robić. Za jakiś czas on również poczuje, jak to jest umrzeć – 

ostatnie zdanie było zakamuflowaną groźbą. Była tego całkiem pewna. 

Po tych słowach Negg postanowiła kategorycznie nie wypytywać więcej Auli o jej sprawy 

rodzinne.  

* 

Zapadł zmierzch, a Auli z każdą chwilą zdawała się być coraz bardziej niespokojna.  

- Ukryjemy cię - zawyrokowała naglę i bez ostrzeżenia.  

- Co?- zdziwiła się Negg. 

- Nie „co”, tylko wchodź do tego spróchniałego drzewa i wyjdź dopiero, jak zobaczysz, że się 

zrobiło jasno, zrozumiałaś? – spytała nieco protekcjonalnie Auli. Nawet trudno było to 

nazwać pytaniem. Negg stwierdziła, że lepiej nie spierać się z czarodziejką-  zabójcą, która 

w przyszłości ma zamiar zostać również bratobójczynią. Taką lepiej mieć po swojej stronie, 

więc posłusznie weszła do stęchłego konaru. – Ja będę kręcić się w okolicy. I jakby ktoś cię 



zwęszył -  zabiję go.  – Auli uśmiechnęła się do spróchniałego konaru, po czym ruszyła  

głębiej w las, ale nie za daleko. Musiała mieć na oku „swoje zwalone drzewo”.  

Tymczasem doktor Iro i Kipar, spierając się o coś, szli dalej przez ciemny las. Wtem tuż 

przed nimi wyrósł jak spod ziemi ostatni osobnik, jakiego chcieli spotkać na swojej drodze w 

tę straszną  noc. Był to nie kto inny jak osławiony już złą sławą  - Kosih. Jego oczy błyszczały 

szaleństwem bardziej jeszcze niż za dnia. Zdawały się niemal pożerać  przerażoną parkę 

przyjaciół.  

- C-czego chcesz? – spytała przerażona Kipar.  

- Nie zbliżaj się! Bo popamiętasz! – dodał coś od siebie Iro. 

Kosih wyglądał na rozbawionego albo po prostu wygłodniałego, trudno to było jednoznacznie 

stwierdzić z jego nietypowego wyrazu twarzy, który się teraz na niej malował. Zrobił krok do 

przodu w ich stronę. Oni jak na komendę się cofnęli.  Niewątpliwie niebezpieczny osobnik 

wydał z siebie nagle gardłowy odgłos, który po chwili przeszedł w spazmatyczny chichot. 

Kipar zatrzęsła się jak osika, na wietrze.  

- Boicie się śmierci? – spytał Kosih swoim niskim głosem, od którego ciarki przeszły im po 

plecach.  

- Niiie… - zapiszczała zdjęta strachem Kipar. 

-O-oczywiście, że tak! – krzyknął zuchwale Iro, choć było słychać, że głos mu się łamał – 

Boję się i to jeszcze jak, więc idź sobie! – rozpaczliwie próbował ratować sytuację, ale na 

próżno.  Kosih nie był taki głupi, na jakiego wyglądał i  nie dał się na to nabrać.  

- W takim razie…. dlaczego miałbym was nie zabić? – spytał powoli i przeciągle, sącząc 

każde słowo     i niczym wąż ruszając swoim podwójnym językiem.  

Doktor Iro i Kipar spojrzeli po sobie. W ich oczach pojawiła się rozpacz. Dobrze wiedzieli, że 

nie było takiego powodu. Powodu, który przekonałby to monstrum.  

- To jej wina! – wrzeszczała do końca Kipar – To jej wina, bo zostawiła nas samych! Na 

pewno by coś wymyśliła! Ocaliłaby nas, ale nas  zdradziła! – krzyczała przez łzy, jakby przed 

samą śmiercią musiała odnaleźć winowajców swojego bólu.  

- Zostaw to dziecko w spokoju…..- wycharczał ledwo dosłyszalnym szeptem doktor Iro – To 

my jesteśmy dorosłymi….. może gdybyśmy nie zostawili jej samej…. Nie doszłoby do 

tego…… 

Dobrze byłoby napisać, że zginęli szybką śmiercią, ale prawda jest taka że konali aż do 

samego rana. Okrutnie poharatani, przywiązani do drzew w pobliżu mrowiska, mrówek, które 

zaczęły żywić się ich ciałem, jeszcze zanim stracili przytomność. I do ostatnich chwil 

przytomności patrzyli sobie nawzajem w oczy, zanim całkiem  im się  nie zamgliły agonią. W 

tych oczach nie było nic, poza cierpieniem. Znali się zbyt krótko, by się polubić, zbyt krótko, 

by pokochać.  Umarli, wpatrując się w oczy  osób niemal  nieznajomych. Zupełnie obcych 

swemu sercu.  

Wciąż trwała noc, kiedy do wałęsającej się w pobliżu spróchniałego drzewa Auli, zbliżył się 

nienasycony dotąd  krwią swoich przeciwników – Kosih.  



Spoglądali sobie w oczy przez dłuższą chwilę. Zdawało się, że toczą walkę na spojrzenia. 

Kto pierwszy ulegnie. Było jednak wiadome nie tylko dla nich obu, ale i dla zwykłej 

postronnej osoby,  że ich ewentualny pojedynek jest już przesądzony. Nieważne jak zdolna 

była Auli, nie miała najmniejszych szans w starciu z tym potworem. Nie dawała tego jednak 

po sobie poznać. Nie pozwalała jej na to duma  „przeklętego” klanu, do którego należała.  

- Czy boisz się śmierci? 

- Oczywiście, że nie. Gdyby było inaczej, nie zostałabym płatnym zabójcą– uśmiechnęła się 

chytrze nieletnia czarownica. 

- W takim razie, dlaczego miałbym cię teraz nie zabić? – spytał, robiąc krok w jej stronę. Nie 

cofnęła się.  

- Dlaczego miałbyś mnie nie zabijać? Oszalałeś? Przecież na tym właśnie polegają całe te 

zawody , żebyś spróbował to zrobić – uśmiechnęła się jeszcze szerzej Auli. Choć już zaczął 

dławić ją trach. 

I już Kasih miał rzucić się jej do gardła, kiedy z gęstwiny wyszła wysoka postać w czerwonym 

kostiumie i weneckiej masce na twarzy, na którą wcześniej Auli nie zwróciła najmniejszej 

uwagi. Na jej widok jednak Kosih nie tylko się zatrzymał, ale wyglądał na nieco 

skonsternowanego.  Osobnik w masce podszedł do Kosiha całkiem blisko i wyszeptał mu 

coś do ucha, na co tamten obrzucił Auli dziwnym spojrzeniem, od którego nawet ją przeszły 

ciarki.  

- …..a więc jednak istnieje dobry powód, aby cię nie zabijać – stwierdził po chwili Kasih, 

kiedy postać w masce ponownie zniknęła, tak jak się pojawiła. – Na razie…. – wymruczał 

obietnicę i zniknął w ślad za mężczyzną w czerwonym kostiumie, nie mogąc powstrzymać 

chichotu.  

* 

Rozstrzygnięcie 

Nad ranem egzaminator trzeciego etapu liczy osoby, które przeżyły noc „odsiewu”, a było ich 

dokładnie czterech. Z prawie dwusetki ludzi. Dlatego co roku startuje coraz mniej osób.  

- Osoby, które przechodzą do finałowego czwartego etapu to :  

Wolny czarodziej Kosih z regionu Wolta 

 Ruckcar z regionu Derbena  

Czarodziejka –zabójca Auli z regionu Derbena 

i Negg z regionu Hanoh 

 - On jest z mojego regionu? Przecież nie widziałam go w pierwszych dwóch etapach! – 

zdumiała się Auli, rozpoznając jegomościa w masce, którego spotkała wczoraj w nocy, jako 

wyczytanego Ruckcara. Stał teraz tuż obok Kosiha jakby byli dobrymi kolegami.  

- To dlatego, że pan Ruckcar życzył sobie startować z grupą  innego regionu, ale na 

oficjalnej liście uczestników naturalnie wciąż widnieje jako zawodnik ze swojego ojczystego. 



To nieco skomplikowane. He, he, swoją drogą ciekawie się dobraliście: dwóch dziwolągów i 

dwie małe dziewczynki –zaśmiał się wąsaty egzaminator trzeciego etapu.  

Z inną grupą, ale po co? – myślała coraz bardziej zaniepokojona Auli.  

Po chwili do egzaminatora zadzwonił telefon, a po krótkiej rozmowie oznajmił im, że czwarty i 

ostatni etap egzaminu, z uwagi na to, jak mało osób się do niego dostało, zostanie 

przeprowadzony na miejscu bez specjalnej zmiany otoczenia. Niedługo później przyleciały 

śmigłowce, w których znajdowały się części do składanego ringu, jaki mieli zamiar rozłożyć 

egzaminatorzy na potrzeby finałów. Pod przewodnim tematem – „walki jeden na jeden”. 

Pracownicy rządowi uwijali się tak szybko, jak tylko mogli, ale i tak pozostawili uczestnikom 

zawodów cały dzień dla siebie, aby mogli odpocząć i przebrać się  w czyste ubrania.  

Auli i Negg spędziły ten dzień na zabawie i rozmowie. Negg czuła smutek z powodu utraty 

przyjaciół – doktora Iro i Kipar, ale wmawiała sobie, że na pewno jakoś przeżyli. I 

egzaminatorzy już odwieźli ich do domu. Wolała o tym jednak zbyt wiele nie myśleć. Za to 

Auri cały czas dręczyła zagadkowa postać zamaskowanego Ruckcara i tego co w noc 

„odsiewu” powiedział na ucho Kosihowi, tak ,że ten postanowił darować jej życie. Później 

postanowiły się zdrzemnąć, aby mieć siły do walki mimo nieprzespanej nocy. 

Pod wieczór na wyspę przypłynęło wiele łódek z widownią, która wykupiła bilety, aby móc 

oglądać finały na żywo. Przyleciała również telewizja. W końcu niecodziennie odbywają się  

ostateczne zawody o „Kartę specjalnego uprawnienia”.  

- Witamy państwa bardzo serdecznie na corocznych finałach zawodów o „Kartę”, którą 

emituje dla państwa telewizja WWe3, aby mogli państwo oglądać to widowisko, nie musząc 

wychodzić ze swoich domów – szczebiotała spikerka o wściekle rudych włosach i 

rozbieganych oczach. – Z tego, co udało nam się dowiedzieć, do finałów dostało się czterech 

finalistów. Oznacza to zatem trzy obiecujące walki, jakie przyjdzie nam w udziale zobaczyć i 

mam nadzieję oklaskiwać, jeżeli zawodnicy wzbudzą w nas wystarczająco wiele emocji, by 

tak się stało.  

Na ring jako pierwsza weszła Auli, po niej  w przeciwległym narożniku stanął Ruckcar. 

Czarodziejka nie zdejmowała z niego swojego bacznego spojrzenia. 

- Do pierwszej  walki staną - Ruckcar z regionu Derbena! – krzyknęła, a tłum zawtórował jej 

radosnym aplauzem. – I Czarodziejka –zabójca Auli z regionu Derbena! – ją również przyjęto 

bardzo entuzjastycznie, po czym zrobiło się zupełnie cicho.  

- Dawno się nie widzieliśmy – stwierdził jegomość w masce, zwracając się do 

skonsternowanej Auli – Stałaś się … nieuważna. Wczoraj mogłaś zginąć. – upomniał ją po 

czym zaczął zdejmować swoją maskę.  

- Oho, jak widać zamaskowany osobnik postanowił ujawnić swoją tożsamość, zobaczmy 

więc, kto to. Relacji na żywo udziela państwu wasza urocza spikerka - Wiki Etari.-  Wszyscy 

wstrzymali oddechy, ale kiedy zobaczyli, kto krył się pod maską, zupełnie skamienieli. Ze 

zgrozy.  

- Immri!? – wrzasnęła na cały głos Auli – Co ty tu robisz?! 



- A jak ci się zdaje? Przyszedłem odprowadzić moją małą, niegrzeczną siostrzyczkę z 

powrotem do domu – odparł cichym wibrującym i złowróżbnym  głosem. - Żeby jak każdy 

nieletni zabójca, nadal uczyła się uczciwego rzemiosła, a nie latała i robiła, co  popadnie.  

Tłum wstrzymał oddech. Immri był najbardziej znanym i najbardziej przerażającym 

czarodziejem- zabójcą w całym królestwie. Samo jego imię wzbudzało lęk.  

-C-czy to przypadkiem nie…. ten Immri ? – spytała przez megafon spikerka, ale nikt nie 

udzielił jej odpowiedzi na to pytanie. – „Przeklęty” Immri z „przeklętego” klanu? 

Auli przewróciła oczami.  

- Skoro już tu jesteśmy, to nie rozwalajmy przedstawienia tylko powalczmy jak na dwóch 

zabójców przystało – zaproponowała Auli z nadzieją w głosie.  

- Zabójca nie walczy. Zabójca zabija  -  wyrecytował formułkę Immri, tę samą, którą wpajali 

mu rodzice i którą wielokrotnie powtarzał Auli.  

Czarodziejka z trudem powstrzymała się przed nerwowym, zirytowanym westchnieniem.  

- Dobrze, w takim razie zacznijmy się zabijać.– powiedział w końcu i od razu pożałował 

swoich słów. Immri w ułamku sekundy znalazł się tuż przy niej , a jego sztylet zdążył lekko 

zranić jej dłoń, nim jej wyostrzone zmysły zabójcy zdążyły cokolwiek zarejestrować.  

- Co…. 

- Mam twoją krew, siostrzyczko – stwierdził beznamiętnie Immri – Wiesz, co to oznacza, 

prawda? Teraz mogę cię przekląć. Mogę cię … zabić. Jak tylko zechcę i kiedy zechcę.  

- Nie, proszę…. – wyszeptała zdławionym głosem Auli. Znała go dobrze. Wiedziała, że byłby 

w stanie to zrobić. 

- Oczywiście, nie zabiję cię….. ale zasłużyłaś na karę. Jak mogłaś tak bardzo zmartwić 

swojego braciszka, Auli ? Czy ty ….nie masz serca? 

Nie odpowiedziała. Strach i zgroza, które zwykle były jej obce, teraz opanowały  ją 

całkowicie, nie była w stanie wykonać najmniejszego ruchu, przestała nawet oddychać.  

- Tak, wiec Auli? Nadal chcesz ze mną walczyć? Nadal uważasz, że będziesz w stanie mnie 

zabić? – bezdusznie kontynuował psychiczne tortury Immri.  

- Nie….. ja … poddaję się – po chwili wygłosiła te słowa najbardziej żałosnym głosem, jakim 

tylko mogła. Negg przyglądała się temu z niedowierzaniem.  

Jak silny musi być ten Immri, że nawet Auli oficjalnie i bez walki przyznaje,że jest od niej 

dużo lepszy – zastanawiała się w myślach Negg. – Przecież widziałam, jak błyskawicznie i 

wprawnie potrafi zabijać. 

-Grzeczna dziewczynka - pogłaskał siostrę po głowie i wyprowadził z ringu. Na widowni 

przez cały  ten czas panowała grobowa cisza.  



- To była… pierwsza walka – zaczęła niepewnie kontynuować przerwaną audycję spikerka. – 

Nadszedł więc czas na drugą!  Pomiędzy Wolnym czarodziejem  Kosih’em z regionu Wolta i 

Negg z regionu Hanoh.  

 Ludzie jakby dopiero teraz  ocknęli się z przerażenia i zaczęli wiwatować bez większego 

entuzjazmu.  

Kosih i Negg stanęli na jednym ringu. Negg nerwowo przełknęła ślinę. To nie będzie łatwa 

walka. I raczej nie skończy się dobrze.  Czuła to w kościach.  

I rzeczywiście. Walka była zdecydowanie jednostronna. Kosih zdawał się dobrze bawić, 

zadając ból na różne wymyślne sposoby i to na oczach całego kraju, kilka osób z widowni 

zbladło, a wielu zaczęło wymiotować  na trybuny. Tak straszny był widok powolnej i 

męczeńskiej śmierci Negg. Najgorsze było to, że dziewczynka przez cały ten czas mogła się 

po prostu poddać i odejść z życiem. Z jakiegoś jednak powodu, nie odezwała się ani słowem 

aż do samego końca, kiedy jej oczy przestały widzieć światło.  

Ostatnią walkę mieli stoczyć Rosih i Immri, ale ten pierwszy został oficjalnie 

zdyskwalifikowany za brutalne zabójstwo, którego dopuścił się w świetle kamer i na oczach 

ludzi, ponieważ organizatorzy mieli na to wystarczająco dużo przyzwoitości. Wygrał więc 

najsławniejszy czarodziej – zabójca Immri.  

Kilka dni później, kiedy dostawszy kartę, upomniał się o swój przywilej niezapowiedzianych 

audiencji  i właśnie opuszczał kwatery króla po udanym zabójstwie, myślał o liście 

kondolencyjnym, jaki wysłał dnia poprzedniego do rodziny zabójców z regionu Hanoh. 

Rodziny małej dziewczynki, która aby ocalić dumę swojego upartego klanu, podjęła się tej 

samej misji - zabójstwa króla. Miała na imię Negg.          I była najlepsza w swoim fachu w 

całym regionie.  

Gdyby była z mojego klanu…. Kto wie? Może nawet udałoby mi się ją ocalić …. –pomyślał, 

po czym jego myśli zeszły na nieco inny tor i zaśmiał się pod nosem. – Gdyby zabójcy z 

regionu Hanoh kładli większy nacisk na przetrwanie, a mniejszy na honor i aktorstwo, to ta 

mała może przeżyłaby spotkanie z Kosih’em. Do końca grała słabą, żeby się nie wydało, że 

jest z klanu Czarodziejów i nie użyła swoich prawdziwych mocy. Aktorstwo ją zgubiło, ale 

zabiła ją duma – mruknął pod nosem, sam miał tej drugiej pod dostatkiem, ale nigdy nikogo 

nie udawał. Uśmiechnął się złośliwie, patrząc w dal. – To chyba właśnie to, co nazywamy 

profesjonalizmem.  

Koniec 


