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= Dla Mary Cushnie = 
 

Część 1: Dziecię Zmiany 
 
Rozdział 1 
 
Umarły przyglądał się klaunowi, wykrzywiając co chwila usta w nerwowym 

uśmieszku. Klaun zaś – a siedział po przeciwnej stronie biurka, z buciorami zarzuconymi 
na biurku – znajdował się w stanie umysłowego odosobnienia. Był zbyt zajęty badaniem 
swojego odbicia w lusterku, żeby dostrzec to nerwowe zachowanie u partnera. 
Wpatrywał się czarnymi oczkami w swoje odbicie, obserwował je ze skupieniem 
dorównującym doświadczonemu astronomowi. Wciskał się wzrokiem w ciasne 
zakamarki swojej twarzy i rozmyślał, wyglądając z głębin oczodołów na srebrzystą 
powierzchnię, spoglądając najpierw z prawego ukosa, potem z lewego, jakby wyginanie 
głową miało mu pomóc pojąć to, co widziały jego oczy. 

Mglista powłoka z tłustych odcisków po palcach jedynie przysłaniała widok, przez co 
odbicie wyglądało bardziej jak ze snu. Klaun i tak bez trudu dostrzegał swoje czarne, 
sterczące włosy, które opadały mu do ramion oraz pomalowany na czarno czubek nosa. 
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Gdy uniósł podbródek, ujawnił szeroki uśmiech wymalowany na przypudrowanych na 
biało policzkach. Gdy go opuścił, pokazał równe brwi wzbijające się na wysokim czole w 
okrzyku lub przerażeniu. Marszczyły lśniące od potu czoło. Może stawiały pytanie. 

Na ciele tego wielkiego mężczyzny wisiał źle dopasowany kombinezon na szelkach, 
co wyglądało bardziej jakby ktoś narzucił uświnioną płachtę na porzucone części 
samochodowe. Strój przyozdabiały kropki o wyblakłych kolorach, konkurujące o 
widoczność z przeróżnego rodzaju plamami. Na nogach miał czarne, ciężkie buciory, 
nadające się bardziej do walki niż do siedzenia w biurze. Leżały skrzyżowane na biurku, 
zagrażając telefonowi, który zepchnięto na bok, by dołączył do sterty dokumentów i 
przepełnionych popielniczek. 

– Co? – Klaun wyrwał się z zadumy. Jego wzrok padł równo na trupa siedzącego 
przed biurkiem. – Co? 

– Gadaliśmy – powiedział Elmo; stronił od podpowiadania swojemu szefowi – o 
Zmianie. 

– No tak. – Oczy klauna zwróciły się do wewnątrz, źrenice szukały jakiegoś 
wspomnienia. Wrzucił lusterko do szuflady, trzasnął nią. – Elmo, pamiętasz te trzęsienia 
ziemi, prawda? – Oparł się w krześle chcąc zabrzmieć jak ekspert, ale niestety głos mu 
lekko zadrżał. – Z nieba spadały samoloty. Wszędzie wybuchały zamieszki i konflikty! I 
ten milenijny robak... 

– Prawda – charknął umarły, wykazując rzadko u niego spotykaną asertywność. – Ale 
to mógł być przypadek, to mogło być właściwie, no, nie wiadomo co. – Ostrożnie 
przygryzał pożółkły paznokieć. – Ozon, nawet gazy cieplarniane! 

– Pogłoski o wojnie, naród powstający przeciwko narodowi! I całe to klonowanie... to 
było okropne! – Nagle ożywiony klaun nachylił się nad biurkiem, uderzając pięścią w 
blat. – To nie przypadek! Wszystko jest w księdze, w tej Biblii! Święty Jan to widział, 
czy nie tak? I to nie był żaden gaz cieplarniany! 

– Ale w Biblii mówiono o fokach, owcach i takich tam. Ja tam nie widziałem 
żadnych owiec czy fok. – Elmo drżały dłonie, prawie jakby poczuł się przytłoczony 
swoją niespodziewaną brawurą. – Raczej nie widziałem żadnych zwierząt. 

– I tu właśnie zawodzimy samych siebie. Przecież to nie będzie jak w serialu 
telewizyjnym. Świat nie zakończy się po napisach czy wraz z przerwą na reklamy. – 
Klaun zamiótł nogami z powrotem na biurko, pukając się w czoło palcem wskazującym. 
– Będziemy musieli nad tym pomyśleć, Elmo. Pomyśleć! Owca może być czymś innym 
niż owcą, że tak powiem. Może być człowiekiem, czy czymś innym. Może być owcą. 

Gruby Elmo wypuścił z ust strumień szyderczego powietrza. – Wciąż nie jestem 
przekonany – syknął. – Narody zawsze powstają przeciwko narodom. A tam, skąd 
pochodzę, owca zawsze była owcą! A te foki… nie pojadę na wybrzeże tylko po to, żeby 
sobie na nie popatrzeć. – Spuścił zasłonę milczenia krzyżując ręce. 

Klaun w milczeniu badał umarłego wzrokiem. Elmo miał okrągłą głowę o czarnej 
skórze, którą naciągnięto na ciemię. Co zostało z czupryny, jawiło się jako jasny, prawie 
truskawkowy blond; włosy były długie i cienkie. Wyglądały na zadbane – może to dzięki 
temu wybielaczowi, którego używa do pacyfikowania tych antycznych zawijasów. Oczy 
miał duże i czarne, osadzone w wychudłej twarzy o szerokim, złamanym nosie. Nad 
grubymi ustami swoją obecność zaznaczał długi, cienki wąs. Pomimo postrzępionych 
mankietów, garnitur z czarnej wełny prezentował się o niebo lepiej od stroju klauna. 



Nawet srebrna szpilka od krawata i spinki do mankietów były dobrze dopasowane. Skóra 
zwisająca z kości policzkowej wskazywała na to, że Elmo potrzebował nawodnienia. 

Nagle oczy klauna zapłonęły objawieniem. Nachylił się nad biurkiem, podparł się 
łokciami i warknął: – Chryste Panie, Elmo, przecież ty nie żyjesz! 

Gruby Elmo poruszył się nerwowo na krześle, potem wywrócił oczami do sufitu, 
jakby miała tam czekać wypisana stosowna riposta. 

– Oczywiście, że tak! – Oczy opadły z powrotem, przysłonięte odrobinę powiekami. 
– Niczego to nie udowadnia. Tylko dlatego, że nie żyję... 

– Martwi powstali z grobów... – zaczął klaun, ale, na szczęście dla Elmo, przerwało 
mu denerwujące brzęczenie telefonu. Klaun ze złością podniósł słuchawkę i wetknął ją 
między podbródek a kość policzkową. – Czego? – Atramentowo czarne oczy pędziły w tę 
i z powrotem. Spochmurniał, próbował wygrzebać coś spod paznokcia. 

– Biuro detektywistyczne Tommy’ego Wildclowna – powiedział szeptem klaun, 
podczas gdy siedzący przed nim martwy mężczyzna wytężał swoje skórzaste uszy, by 
móc dosłyszeć piskliwy, wiewiórkowaty głos w słuchawce. W biurowym półmroku oczy 
Elmo, otoczone skórą koloru sadzy, zdawały się być jakby z innej planety. Niestałe 
światło z ulicy przeciskało się paskami przez żaluzje – lampka na biurku migotała, 
oznajmiając kolejną zbliżającą się przerwę w dostawie prądu. Szaleństwo skubało o 
krawędzie tej scenki. 

– Taak, jestem. Jestem Tommy Wildclown – powtórzył Tommy, świdrując kościstym 
palcem w nozdrzu. Strzepnął coś z palca, po czym machnięciem ręki zaczął zabiegać o 
papierosa. Trzeszczącym, zamierzonym ruchem Elmo wydobył paczkę papierosów i 
rzucił fajkę Tommy’emu, który to następnie rozpalił jej czubek zapałką. 

– Taak – powiedział. Elmo głośno siorbał wodę ze szklanki. 
Tommy ciągnął tak przez jakiś czas, powtarzając monotonnie pełną aprobaty mantrę. 

– Taak. 
W międzyczasie umarły podnosił i zginał nogi. Uniósł stopę do poziomu tułowia, 

chwyciwszy ją za pokrytą akrylem kostkę, i trzymał ją tak przez kilka sekund, po czym 
powtórzył ten proces z drugą stopą. Pośmiertny aerobik wiązał się z odgłosami 
trzeszczenia, strzykania i brzdąkania na gumie, których źródłem były martwe tkanki 
łączne i mięśnie. Zirytowany tym klaun przystawił palec do ust, zabiegając o spokój. 
Elmo przestał się rozciągać, skulił się, ale dalej wiercił się na krześle. Wszyscy umarli 
mieli ten sam problem, co Elmo. Kończyny zastygały po dłuższym okresie bezruchu. 

– Świetnie, po prostu świetnie! – warknął Tommy, wbiwszy słuchawkę z powrotem 
w widełki. Elmo zrobił wielkie oczy. – No żesz kurwa jego mać! – Klaun zerwał się na 
nogi. – Boże jedyny, znowu będę miał robotę. 

Słychać było, jak twarz Elmo pęka, próbując wyprodukować uśmiech. – Jest sprawa? 
– Taak – powiedział Tommy, nalewając dwie szklaneczki whisky na cztery palce. – 

Wygląda na to, że jakiś prawnik nieźle oberwał i teraz jest wściekły jak cholera. Niech to 
licho. – Uniósł szklaneczkę i uśmiechnął się. – Zaraz tu będzie, a to oznacza forsę, Elmo. 
Koniec z bumelowaniem, z tymi bezsensownymi, kurwa, sporami. 

Elmo odmówił drinka, preferując głośnie kręcenie się na krześle. 
Tommy napił się. Wolnym krokiem podszedł do okna, zrobił z palców nożyczki, 

rozsunął lekko żaluzje i wyjrzał na migoczące latarnie. Duży Ford Packard ślizgał się po 
zalanej deszczem ulicy – błotniki w stylu retro lśniły jak mokre pęcherze. Było ciemne 
popołudnie. Słońce ostatni raz przebiło się przez chmury wiele lat temu. 



Klaun zadźwięczał zębami o szkło. Przetarł whisky z kącika ust. Gdy dopijał drinka z 
samobójczą prędkością, drgawki przebiegły mu od ramion po dłonie. Zerknął ponownie 
na Elmo, marszcząc przy tym ze strachu swoje umalowane policzki, prawie 
niezauważalnie. Umarły przyglądał mu się ze spokojem. 

Ja natomiast przyglądałem się tej scenie spod sufitu, pod którym się unosiłem. 
Nerwowość Tommy’ego nie miała nic wspólnego z faktem, że Elmo nie żył, czy ze 
zbliżającym się chaosem, typowym dla każdego śledztwa kryminalnego. 

Chodziło o mnie. Zamierzałem przejąć kontrolę nad jego ciałem, a jemu wcale się to 
nie podobało. Wkraczałem mu do głowy za każdym razem, gdy trafiała mu się sprawa, i 
podobnie jak śliniący się pies Pawłowa, tak i klaun nauczył się tego spodziewać. 

Nie żebym był goblinem czy diabłem. Nie miałem zamiaru wywoływać u niego 
odruchów wymiotnych, unosić mu łóżko nad podłogą, czy zmuszać go do mówienia 
nieznanym mu językiem. Kiedy ja zasiadałem za sterami – pracowałem. Nie podobało 
mu się to, bo nie pamiętał nic z tego, co się wydarzyło, kiedy ja prowadziłem. Martwił się 
tym. Stąd też jego niechęć do cieszenia się nowymi zleceniami, które i tak pojawiały się 
stosunkowo rzadko. Sądzę, że też bym się tym martwił. 

Nie śpieszyło mi się, żeby go opętać. Minęło trochę czasu od naszej ostatniej sprawy, 
a te chwile pomiędzy nimi spędzam w moim niedostrzegalnym, bezzapachowym stanie. 
Im dłużej to robiłem, tym bardziej skomplikowany stawał się mój burzliwy związek z 
cielesnością. Cieszyłem się czasem spędzanym w ciele Tommy’ego Wildclowna, ale 
miałem tendencję do obrywania w czasie śledztwa, a nie byłem miłośnikiem bólu. Klaun 
też nie przepadał za bólem, a to on ostatecznie zostawał z siniakami. Byłem tego 
świadomy – nie oznaczało to jednak, że trzymałem się z dala od kłopotów. 

 
Rozdział 2 
 
Podszedłem do biurka, postawiłem nań pustą szklankę i nalałem. Elmo wiercił się 

obok mnie. Spojrzenie miał ospałe, nieświadomy tego, że coś mogło się przytrafić jego 
szefowi. Przystawiłem szklankę do ust – przesunąłem wargami po jej zimnej krawędzi – 
po czym opróżniłem ją. Zawsze mnie ciągnęło do dobrego drinka w ciągu tych 
pierwszych wesołych chwil po opętaniu. Nie ma nic lepszego od upicia się jak bąk, 
szczególnie jeśli spędzasz większość swoich dni mając bliski kontakt z sufitem, dzieląc 
przestrzeń z wentylatorem i dymem papierosowym. Szkoda tylko, że Tommy zdążył już 
dać niezłego nura do butelki – muszę przecież być wystarczająco trzeźwy, żeby 
przeprowadzić rozmowę z prawnikiem. 

Naszedł mnie impuls, żeby mimo to obalić kolejną szklaneczkę, opierałem mu się 
przez kilka chwil i w końcu się poddałem. Tak to już jest. Nie minie pięć minut w tym 
ciele, a już mnie dopadają te impulsy. Mógłbym twierdzić, że drinki trzymają mojego 
gospodarza w znieczulicy, gdziekolwiek by się tam z tyłu głowy nie czaił. Prawda jest 
jednak taka: uzależniłem się od tego uczucia od pierwszego łyknięcia. 

– Elmo – powiedziałem zadowolony tym dźwiękiem, zadowolony widokiem 
umarłego, zadowolony nawet pieczeniem tych upierdliwych hemoroidów, które 
dyktowały warunki sferze pośredniej Tommy’ego. – Jak już ten prawnik przyjdzie, to 
chciałbym, żebyś nasłuchiwał zza drzwi, co się tutaj dzieje. Nigdy nie ufam umarłym. Za 
wyjątkiem obecnego towarzystwa. 



– Jasna sprawa, szefie. Będę go miał na oku. – Elmo kiwnął głową i zerwał się na 
nogi. Nie czuł się urażony. 

Wyszedł zająć miejsce przy lampie w poczekalni, gdzie trzymał stos pożółkłych gazet 
i obdrapanych czasopism. Powiedziałem Elmo prawdę – nie ufałem umarłym. Ich 
motywowało co innego. Kierowały nimi rzeczy, które wykraczały poza granice ludzkiego 
rozumienia. Nie mogę rozgryźć Elmo. Pracuje jak niewolnik, choć Tommy zalega mu już 
dobre sześć miesięcy z wypłatą. 

Nie mogę rozgryźć siebie. Niby orzekłem, że nienawidzę niesprawiedliwości, a 
właśnie przejąłem kontrolę nad ciałem drugiego człowieka. Cóż mogłoby być bardziej 
niesprawiedliwego? Rzecz jasna, sprawiedliwość to tylko słowo, a wokół każdego słowa 
można utkać semantyczną pajęczynę. Ponadto zakładałem, że byłem martwy, więc 
można twierdzić, że pewne słowa przydałoby się najpierw zdefiniować zanim zacznie się 
nad nimi debatować. 

Dlatego też moje szczególne położenie czyniło mnie odrobinę protekcjonalnym 
względem Tommy’ego Wildclowna. Nie chodzi o to, że go lubiłem, był on po prostu 
moją jedyną przepustką do krainy żywych i ucieleśnionych. I choć rygory takiego 
istnienia bywały bolesne, wiedziałem, że trwanie w moim bezcielesnym stanie – 
pozbawionym czucia – z czasem doprowadziłoby mnie do obłędu. 

Podniosłem napełnioną szklaneczkę, opróżniłem ją jednym, pożądliwym 
chlupnięciem, po czym schowałem butelkę z powrotem do prawej dolnej biurkowej 
szuflady. Rozciągnąłem się i napiąłem pożyczoną muskulaturę. 

Tommy miał jakieś 186 metrów wzrostu, gdy się nie garbił. Ramiona miał obciążone 
długimi rękoma, silnymi od dźwigania butelek whisky i chronicznej masturbacji. Można 
powiedzieć, że popsuli formę zanim go odlali. Tommy prawie nieustannie miał wzwód. 
Jak zwykle był on obecny obok samopowtarzalnej czterdziestki czwórki, którą trzymał z 
przodu za paskiem z różowej skakanki. Przez chwilę wyobraziłem sobie spaczoną, 
spętaną duszę Tommy’ego, przebywającą w tej szczególnej części jego ciała w trakcie 
opętania. Nie zdziwiłoby mnie to – nie żeby w ogóle cokolwiek mnie dziwiło. 

Otworzyłem górną szufladę, wyciągnąłem lusterko. Obejrzałem swoją podkradzioną 
twarz. Moją uwagę natychmiast zwróciły oczy. Namalowane czarną szminką wyglądały 
złowrogo, jakby wymalował je sam diabeł. Makijaż po lewej stronie rozmazał się, więc 
go poprawiłem, używając do tego podkładu i szminki aktorskiej z biurka. Kiedy po raz 
pierwszy opętałem Tommy’ego, próbowałem zmyć z siebie ten makijaż, ale Tommy na 
samą myśl o tym wywalił mnie z siodła niczym zdziczały koń. Już miałem przygotowany 
zestaw w postaci kremu i ręczników, gdy nagle Tommy wypłynął bez ostrzeżenia z 
odmętów mojego umysłu jak nieprzyjemne wspomnienie. Wyrzucił mnie z siebie niby 
kichnięciem. 

Życie jest pełne kompromisów. Układ między nami był taki, że mogłem przebywać w 
jego ciele i pracować w roli detektywa, ale tylko i wyłącznie w przebraniu klauna. 
Pięknie, po prostu pięknie. 

Tommy wiódł prosty żywot. Spał w biurze, jadł w biurze, ubierał się surowo, acz 
funkcjonalnie. W zapasie miał dwa kombinezony na szelkach; jeden z nich, ten w białe 
kropki, wisiał w poczekalni na wieszaku; drugi leżał w bagażniku. Oba były tak samo 
niemodne, jednak spełniały swoje zadanie. Kiedyś popełniłem błąd myśląc, że reszta 
ubrań była czysta. Ale nie, Tommy rzuca swoje rzeczy w kąt i czeka, aż brud sam 
zejdzie. 



Ostrożnie poprawiłem skrawek wielkich sztucznych oczu na moim czole. Kiedy 
wchodzisz między wrony i tak dalej, prawda? Gdy już skończyłem, odłożyłem zestaw do 
makijażu i lusterko z powrotem do szuflady, zamknąłem ją, po czym usiadłem i 
zarzuciłem kopyta na biurko. 

Elmo wetknął głowę przez szparę w drzwiach. – Szefie, klient przyszedł. 
I zaraz zniknął, zastąpiony przez wysokiego, wychudłego dżentelmena we wczesnym 

stadium śmierci. Na twarzy miał niebieskawo-szary odcień, ze śladami czarnej purpury 
cieniującej oczy. Długo to trwa zanim tlen wyssie całą krew, jeśli dzieje się to od 
wewnątrz. Skóra potrafiła wtedy przybierać zdumiewające kolory. Po jego twarzy 
wnioskowałem, że dopiero co zmarł. 

Twarz kształtu kasztana ukoronowana była drogą fedorą, która wisiała mu nisko nad 
brwiami – kapelusz natychmiast przypadł mi do gustu. Schludny szary garnitur ze 
sztucznego jedwabiu ukazywał wysmukłą, kościstą sylwetkę. Duży, wełniany płaszcz 
zwisał z chudych ramion. 

Wstałem i podałem mu rękę. Skórę na wyciągniętej dłoni miał suchą. Dostałem 
łaskotek i zebrało mi się na chichot. Natychmiast zamaskowałem swoją nadwrażliwość 
kaszlem, wskazując na krzesło przed biurkiem zarezerwowane dla klientów. Usadowił się 
na nim tak, jak jubiler osadziłby cenny klejnot w złocie. Umarli przez jakiś czas na ogół 
tak właśnie się zachowywali – jak skorupki od jajek. 

Odpowiedziałem spojrzeniem na spojrzenie. 
– Pan Wildclown? – Nie miał na tyle cienkiego i łamliwego głosu, żeby nie był w 

stanie wyrazić tonu zupełnego niedowierzania. Przyglądał się mojej umalowanej twarzy 
jakby zobaczył coś prosto z jakiegoś horroru. 

Kiwnąłem głową, po czym powiedziałem: – A pan jest... 
– Konrad Billings. – Wykręcił oczami do góry, następnie przerzucił głowę z boku na 

bok. Podbródek mu podupadł, usta uformowały brzydki trójkąt. Martwą dłonią ostrożnie 
zdjął kapelusz z martwej głowy. 

W górnej części czoła znajdowała się poszarpana dziura wielkości mniej więcej 
dziesięciocentówki. Po jej rozmiarze wnioskowałem, że to rana postrzałowa po kuli 
małego kalibru. Najwyraźniej miał zamiar raczyć mnie jej widokiem, bo kapelusz 
położył sobie na kolanach. 

– Zamordowano mnie! – Rzucił tymi słowami w moją stronę, jakby to były sztylety. 
Pociągnąłem za dolną wargę. – I wygląda na to, że ten drań zastrzelił pana od tyłu. 
Billings złożył martwe dłonie w pięści i walnął nimi w ramiona krzesła. – Chcę go 

dorwać! 
 
Rozdział 3 
 
– No dobrze – powiedziałem. – Niech pan opowiada. 
Billings wyglądał na zaniepokojonego, wiercił się na krześle. Znałem to spojrzenie. 

Zaraz będzie ze mną całkiem nieszczery. 
– Na pewno zdaje pan sobie sprawę z tego, jak ważna jest… poufność. – Mimowolnie 

obrócił oczami do góry, po czym znowu spojrzały na mnie, roztrzęsione i pozbawione 
pewności siebie, jak kiepscy aktorzy. Nieokreślone, niespokojne, obecne po obu stronach 
podłużnego, ostrego nosa. Jak na razie zupełnie nieprzekonywujące. 



– Być może pan w to nie uwierzy, ale pod całym tym makijażem kryje się 
prawdziwy, kurna, anioł – uśmiechnąłem się. – Poza tym niewiele jest osób, które biorą 
to, co mówię, na poważnie. – Błysnąłem mu szybkim, idiotycznym uśmieszkiem. 

– Czy mogę zapytać… – Umarły nerwowym ruchem ręki wydobył paczkę 
papierosów i zapalił jednego. 

– O makijaż? – Ubiegłem go. – To nie pański interes. – Tak po prawdzie to też mam 
jedynie podejrzenia. Myśli klauna, czy to publiczne czy prywatne, były dla mnie niby 
mętne obrazy. Sięgnąłem do szuflady nad kolanami i wyciągnąłem odbitkę mojej 
licencji. Miałem trzy kopie. Jedną trzymam w przypominającej jajko portmonetce 
Tommy’ego, drugą w schowku na rękawiczki w Chryslerze. Rzuciłem odbitkę na biurko. 
Billings zgarbił się nad nią, przyglądał się jej przez jakiś czas, po czym niezdarnie 
odsunął ją odrętwiałymi dłońmi spod światła lampki biurkowej. 

– Niech będzie. – Na jego twarzy utrzymywało się niespokojne, powściągliwe 
spojrzenie. – Będę musiał panu zaufać. 

– Tak, będzie pan musiał. Poza tym, nawet jeśli jestem tylko kolejnym dupkiem, 
któremu wydaje się, że jest detektywem i przy okazji ubiera się jak klaun, to zawsze 
może mnie pan wykorzystać, pozbyć się tego, co panu ciąży na sercu. Jak na razie jest to 
za darmo. – Psychika Tommy’ego kipiała w głębinach ze złości. Wypuściłem nadmiar 
emocji zaciskając mocno pięści. Krzesło zapiszczało. Podobał mi się ten dźwięk. Billings 
wykręcił twarzą. Jemu się nie podobał. 

Zaczął: – Byłem z wizytą u przyjaciółki… znaczy się, specjalistki, to masażystka 
terapeutka, która leczy moje plecy... 

Syndrom rozdygotanych pośladków, pomyślałem i uśmiechnąłem się na myśl o tym, 
że umarły stara się zatrzeć ślady pozostawione za życia. 

Kontynuował: – Miało to miejsce w starej części miasta, w Downings, na ulicy 
Czterdziestej Siódmej. Przyszedłem do niej na terapię i musiałem przysnąć. Obudziłem 
się o trzeciej nad ranem i wtedy chyba jeszcze nie do końca się ocknąłem, bo zdawało mi 
się, że słyszę płacz niemowlęcia. Skoro już byłem na nogach, to postanowiłem przejść się 
do toalety. Poszedłem więc do niej, toaleta sąsiaduje z sypialnią, i gdy już tam byłem, w 
toalecie, usłyszałem jak drzwi otwierają się i zamykają. 

– Zapewne znowu prądu nie było, bo nie mogłem zapalić światła. Po kilku 
nieudanych próbach, wróciłem po omacku do mojej terapeutki. Spała mocno… 
Wypiliśmy wcześniej wspólnie butelkę dżinu. Dlatego też wziąłem z nocnego stolika 
świeczkę, zapaliłem ją i udałem się do salonu. Świeczka nie dawała zbyt wiele światła. 
Zrobiłem sześć kroków, poczułem lekki ucisk z tyłu głowy... i z-z-z-zamroczyło mnie. – 
Świeżo zmarły język wystukał to słowo jakby szybką serią strzałów. „Zamroczenie” to 
popularne określenie na amnezję, jakiej umarli doświadczali w chwilach między życiem 
a śmiercią. Długość trwania Zamroczenia różniła się z osoby na osobę. 

– Jak długo był pan nieprzytomny? – Zapytałem. 
– Nie wiem, musi pan zrozumieć, w jakim byłem stanie. Dopiero co mnie zastrzelono 

i mocno panikowałem. Nie pamiętam niczego zaraz po tym, jak się obudziłem, ale wiem, 
że był wtedy ranek. Moje myśli wtedy były dość dziwne… rozmyte. 

Kiwnąłem głową, zapaliłem własnego papierosa. – I znalazła pana pańska terapeutka. 
– Nie, byłem sam. Pamiętam, że udałem się na dół... to był horror! Pomówiłem wtedy 

z takim jednym, niski facet, recepcjonista z nocnej zmiany, chyba... 
– No więc – powiedziałem – co się stało z terapeutką? 



Twarz mu opadła jakby ktoś wyciągnął z niej wszystkie kości. – Obawiam się, że z 
tym jest problem. Zniknęła. 

Cyknąłem językiem, adrenalina zaczęła mnie szczypać po głowie. Po chwili to 
mrowienie wywołało u mnie rozpraszający dreszcz, który popędził mi w dół po plecach. 
– Od jak dawna jej nie ma? – Zadudniłem palcami o biurko. Przyjemne uczucie. 

– Musi pan zrozumieć, że jako nowo zmarła osoba głowę miałem zaprzątniętą 
wieloma innymi sprawami. Rozmawiałem z Władzą, opowiedziałem im, co się stało. 
Przeprowadzili śledztwo, tak przynajmniej mówią. Żonę trzeba było powiadomić... był to 
dla mnie bardzo dziwny okres. – Przyglądał się swoim paznokciom, jakby były mu obce. 
Może zdawał sobie sprawę, że już nigdy nie urosną. Billings wkrótce się dowie, że 
istnieją na rynku środki stworzone z myślą o pogrubianiu i pielęgnacji paznokci. – Za to 
powiedzieli mi o panu. 

– Kto dokładnie? – Próbowałem sobie wyobrazić funkcjonariusza Władzy, który 
nienawidził swojej kariery na tyle, żeby polecić komuś udanie się do biura 
detektywistycznego Wildclowna. 

– Polecił mi pana inspektor Borden. Rozmawiał ze mną później, po wstępnym 
przesłuchaniu. 

– Nie znam go. Kiedy pana zabito? – Wziąłem z biurka notatnik i ołówek, zapisałem 
nazwisko tego inspektora: Borden. 

– Dwie noce temu, w czwartek, pierwszego – powiedział ściszonym głosem, jakby 
stał na pogrzebie w deszczu. – Śledczy z Władzy powiedzieli, że chcieli przesłuchać 
moją terapeutkę, tyle że ona przepadła bez wieści. Mówili, że cały czas pracują nad tą 
sprawą i że skontaktują się ze mną, gdy tylko się czegoś dowiedzą. Jan Van Reydner. Tak 
miała na nazwisko. Od tamtej nocy nikt jej nie widział. Zostawiła po sobie kosztowności, 
właściwie prawie wszystko. Na to by wyglądało. 

– Odnalezienie pana mordercy będzie kosztować sto dolarów dziennie plus wydatki. 
– Wymamrotałem, notując nazwisko terapeutki obok tego Bordena. 

Umarły prawnik uśmiechnął się i potrząsnął głową. – Mówiono mi, że za poprzednią 
sprawę brał pan dwieście dolarów tygodniowo, panie Wildclown. – Przynajmniej przez 
chwilę poczuł się jak dawniej. – Tak czy owak, zapłacę panu siedemdziesiąt pięć dolarów 
dziennie za odnalezienie mojego zabójcy. Władza jest zbyt wielka i niezdarna; prowadzą 
obecnie zbyt wiele śledztw dotyczących morderstw. Takich, które są bardziej… bardziej 
ważne. Jestem na końcu kolejki. Prosimy o cierpliwość, mówią. Cierpliwość! Jak tak 
można?! No jak tak można?! Zamordowano mnie, a oni proszą mnie o cierpliwość! – 
Wstał, martwy głos ożywiony wściekłością. Wymachiwał mi przed nosem chudymi 
rękoma. 

– Już ja im pokażę cierpliwość! Chcę, żeby mój morderca zginął! Dam dziesięć 
tysięcy dolarów premii, jeśli upewni się pan, że on doświadczy... że poczuje jak to jest... 
tylko jego śmierć da mi satysfakcję! – wycharczał. W świetle lampki jego twarz 
wyglądała na naciągniętą i oleistą. Ostatni spazm złości poszedł w jego pięści, którymi 
uderzył o biurko. 

– Ostrożnie. – Wskazałem na jego pięści, potem na moje biurko. – Musi się pan 
nauczyć powściągliwości. Pana ciało już się nie regeneruje. – Spostrzegłem twarz Elmo 
zaglądającą przez drzwi. Pokręciłem głową. Zniknął. 

Zapaliłem papierosa. 



– Powiem tak, panie Billings. Nie mogę zagwarantować, że go zabiję, ale znajdę go 
dla pana. Według Władzy zabijanie jest niezgodne z prawem, a nie chcę trafić do ich 
więzienia. Znajdę go. – Uśmiechnąłem się. – Będę potrzebował adresu pańskiej 
masażystki i pana numer kontaktowy. 

Billings pogrzebał chwilę w kieszeni marynarki i wyciągnął wizytówkę. Nabazgrał 
coś na rewersie. Wizytówka wylądowała na biurku z poślizgiem, uderzyła w telefon. 

Przeczytałem adres. – Hotel Maroko? – Spojrzałem na Billingsa. – To ona tam 
mieszkała? 

– Nie. Tam się spotykaliśmy. – Oczy Billingsa zadrżały pod ciężarem tego wyznania. 
– Poznaliśmy się na siłowni, do której chodzę… chodziłem. – Ucichł, pożegnał się z 
kolejnym aspektem swojego życia, po czym mówił dalej: – Przekonała mnie, żebym 
pozwolił zrobić sobie masaż. 

– Jak długo pan ją znał? 
– Od jakichś trzech miesięcy. – Odwrócił wzrok. 
– Nie dała panu żadnego numeru? – Położyłem wizytówkę na biurku. 
Billings wypuścił powietrze. – Jan dzwoniła do mnie, gdy chciała się umówić. 

Zakładałem, że ona również jest w związku. – Gdy się lekko podniósł, kapelusz spadł mu 
na podłogę. Billings przekręcił się i schylił, żeby go odzyskać. Z mojego miejsca 
widziałem, że lewy pośladek miał wgięty jak poduszka po ciężkiej nocy, sponiewierana 
przez krnąbrną fotelową sprężynę. Najwyraźniej pan Billings będzie potrzebował 
częstych terapii nawadniających. 

Spojrzał na mnie przez ramię jednym okiem, przysłaniając kapeluszem śmiertelną 
ranę w głowie. 

– Skontaktuje się pan ze mną – wyszeptał jakby był wszystkim zmęczony. 
– Taak – odparłem, patrząc jak jego plecy znikają za drzwiami. 
Elmo wszedł i zajął miejsce przed biurkiem. Niby wyglądał na zaniepokojonego, ale 

jakoś nigdy nie mogłem dociec, co tak naprawdę chodziło mu po głowie. 
– Rozgrzej Chryslera, stary druhu. Znów mamy robotę. – Wyszczerzyłem zęby 

pośród chmury dymu papierosowego. Elmo zaraz opuścił biuro. 
Siedemdziesiąt pięć dolców dziennie to nie było dużo, ale wystarczy na wykupienie 

kilku kolejnych smętnych dni i, jak to mawiał Tommy, kolejnych bezsensownych 
dyskusji. Mnóstwo whisky! Zdanie to wynurzyło się z odmętów mojego umysłu, gdzie 
rezydował duch Tommy’ego. 

– Będzie można za to kupić mnóstwo whisky – przyznałem, po czym wyciągnąłem z 
szuflady butelkę i pociągnąłem z gwinta. Delektowałem się pieczeniem w gardle i 
chłodnym uderzeniem w twarz i szyję, po których rozlało mi się trochę trunku. 
Założyłem nowy pasek i uśmiechnąłem się szaleńczo do swojego odbicia w 
pomarszczonym oknie biurowych drzwi. Odstawiłem butelkę, sprawdziłem sprawność 
spluwy i opuściłem biuro z papierosem zatrzaśniętym między zębami.  

 
Rozdział 4 
 
– Dranie zawsze będą draniami, aż po kres czasu – powiedziałem wskazując na 

alfonsa, który w niemrawym świetle migoczącej latarni liczył pieniądze. Dwie umarłe 
panienki w obcisłych, czerwonych spódniczkach opierały się prowokacyjnie o przedni 
błotnik Cadillaca koloru mięty. Zapaliłem papierosa. 



– No tak – wymamrotał Elmo, kiwając swoją gałkowatą głową. Obracał kierownicą z 
wyćwiczoną zwinnością. – Moim zdaniem – ciągnął – wszystko zawsze będzie 
wszystkim, aż po kres czasu. 

– Coś w tym jest. – Zaśmiałem się z jego absurdalnego poczucia humoru, strącając 
popiół za oknem. Wyobraziłem sobie wieczność pogrywającą w mentalne żabki z 
frajerem, który ubiera się jak klaun. – Jeszcze czego! – Parsknąłem ze śmiechu na tę myśl 
i wydmuchnąłem spomiędzy zębów cienki strumień dymu. 

Nasz smukły Chrysler Newport rocznik 1965. w stylu retro minął grupkę osób 
stojących na podniszczonym krawężniku. Gang martwych młodzieniaszków o 
kolczastych włosach i z przekłutymi twarzami, wszyscy ubrani w ćwiekowane skórzane 
kurtki i obwieszeni łańcuchami, pokazywał nam nieprzyzwoite znaki, gdy 
przejeżdżaliśmy obok. Ciężarówka, którą podpalili, rozświetlała chodnik pod ich 
stopami, ukazując leżące tam ciało. Opony Chryslera syczały po mokrych od deszczu 
ulicach niczym kobry. Otulone mrokiem zaułki pojawiały się po obu stronach ulicy i 
równie szybko znikały, niby przerwy między dużymi kratami w okropnej klatce. 

W bursztynowym blasku ogniska mignęły mi nerwowo poruszające się postacie. 
Sylwetki małp przedzierających się nocą przez posępną dżunglę z powykręcanej stali. 

W powietrzu unosiła się gęsta woń orientalnych olejków, przy pomocy których 
umarli utrzymywali jędrność swojej skóry. Spalona guma barwiła śmierdzącą bryzę na 
czarno. Sfora bezpańskich psów żarła się o coś, co wymachiwało laską. Z jednej z 
uliczek rozległ się strzał. 

Tak wyglądało Greasetown po zmroku. Pierwotna nazwa miasta przepadła wraz ze 
światem, w którym jej używano. Miasto zaczęto nazywać Greasetown wkrótce po 
nastąpieniu Zmiany i tak też zostało, bo, jak to mówią, gdy przejdziesz jedną z tutejszych 
ulic, przylgnie do ciebie coś, czego za cholerę nie da się zmyć. 

Graffiti wielkie na kilkanaście metrów krzyczało DOWNINGS. Litery wymalowano 
sprejem koloru neonowej pomarańczy na ścianie strawionego przez ogień magazynu. 
Mieszkańcy tej uroczej okolicy mieli swoje powody, żeby go namalować – może to było 
powitanie, może ostrzeżenie. Władza miała niewielkie wpływy w tej dzielnicy, i dobrze, 
bo dawało to komuś takiemu jak ja swobodę, której nigdy bym nie zaznał w 
kontrolowanych częściach miasta, na przykład w New Garden. 

Władza, pozostałość po prawie i porządku po Zmianie, udzieliła mi kilka razy nagany 
za moje okazjonalne ekscesy. Zwykle wzruszałem wtedy ramionami jak mały urwis i 
waliłem piętami o ziemię, gdy mnie ze sobą zabierali. 

Przeważnie zajmowałem się prostymi sprawami rozwodowymi, czasami 
przyciskałem dłużników – nic szczególnego. Wiedziałem, że potrzebowano ludzi mojego 
pokroju. Biednych skubańców, którzy zaharowują się w pocie czoła, bo wydaje im się, że 
wiedzą, co należy zrobić i nie mają ochoty zostawać dziennikarzami czy urzędnikami. 

Ludzi mojego pokroju, którzy odwalali brudną robotę: szare kołnierzyki. 
Auto płynęło sobie cicho po kałużach, aż w końcu zmuszony byłem pomóc Elmo z 

kierownicą. Zrobiłem to ochoczo. Elmo zakręcił z taką siłą, że wylądowałem w jego 
prawej kieszeni. 

– Dzięki, szefie – zaświergotał Elmo, gdy wracałem na swoje miejsce. – Ostry to był 
zakręt, nie ma co. 

– Trzymaj wóz między krawężnikami, Gruby. – Wyjrzałem twardo przez okno, 
starając się rozluźnić mięśnie w plecach i ramionach. Kręgosłup miałem ściśnięty jak 



zardzewiała sprężyna. Elmo bywał odrobinę odważniejszy niż inni umarli, jakich znałem. 
Większość z nich chodziła na paluszkach, starając się nie zadrasnąć ciała, które już się 
nie goiło. 

Jak to ujął pewien mój martwy znajomy, Uśmiechnięty Riley: – Martwy naskórek u 
martwiaka? Kurna, równie dobrze można od razu suwak wszyć! 

Zaśmiałem się pod nosem na to wspomnienie i tak się zastanawiałem, co też mogło 
mu się przydarzyć. Rileya nazywają tak dlatego, że ma wąskie usta. Śmierć skurczyła mu 
je do grubości gumki recepturki i rozciągnęła aż po uszy. Spojrzałem na pełne usta Elmo 
i wiedziałem, że on był jednym ze szczęśliwców – oczywiście musiał uważać, żeby ich 
nie obgryzać. Obserwowałem go kątem oka. 

O Elmo wiedziałem tylko tyle, że był kiedyś obrzydliwie otyły i że przezywano go 
niesympatycznie Grubym Elmo. Podejrzewałem, że pracował kiedyś w policji, czy jako 
prywatny detektyw, bo zachowywał się bardziej profesjonalnie niż ja. Nie mogłem tego 
udowodnić, bo pamięć miał zawodną, a miejscami nawet świeciła pustką. 

Ponieważ mój czas w ciele Wildclowna był ograniczony, przeszłość Elmo była dla 
mnie zagadką, na której rozwikłaniu skupić się nie mogłem. Uważałem, że Elmo i ja w 
pewnym sensie jesteśmy jak bracia. W końcu obaj byliśmy martwi. Dzieliła nas jednak 
wielka różnica; on miał ciało, a ja nie. W rezultacie zmuszony byłem zabierać się na 
przejażdżkę kanciastym wozem w postaci Tommy’ego. 

Niewiele miałem wskazówek co do tego, gdzie też mogli się spotkać, bo oni, jak na 
nich przystało, nie rozmawiali o tym. Może nie chcieli. Miałem nadzieję, że jeśli 
zapoczątkuję luźną pogawędkę, a potem będę podsłuchiwał pod sufitem, to może uda mi 
się wypełnić kilka luk w tej układance; jednak ich zainteresowanie przeszłością 
sprowadzało się jedynie do dyskusji o tym, jak to kiedyś było inaczej w porównaniu z 
dzisiejszymi czasami. Starałem się wyciągnąć coś z nich przez około pół roku, aż 
wreszcie złożyłem broń. Minęły już dwa lata odkąd zacząłem im towarzyszyć. Wciąż 
byłem przekonany, że żaden z nich nie wie o moim istnieniu. 

Elmo dał po hamulcach i przywaliłem gębą o deskę rozdzielczą. Oderwałem się od 
niej z przekleństwem i śliną na ustach, aby zobaczyć, że przed nami znajdowała się 
szeroka blokada drogowa, rozciągająca się w płomieniach od jednej strony ulicy do 
drugiej. Unosił się z niej kłębami czarny trujący dym. 

– Królowe! – Zapiszczał Elmo głosem, którego nie powstydziłby się członek chóru 
chłopięcego. 

Pistolet już trzymałem w dłoni. 
– Wycofaj! – Wrzasnąłem, po czym wykręciłem głowę do tyłu i zobaczyłem, że na 

drogę za nami wypchnięto ciężarówkę. Szoferka była spalona – okna czarne i 
powykrzywiane niczym strupy. 

Na tle płonącej barykady zaczęły pojawiać się dziwne kształty. Poza kilkoma niskimi, 
przysadzistymi sylwetkami, większość Królowych była wysoka i krzepka. Nosili różowe, 
jedwabne majteczki i czarne, skórzane ochraniacze na spodnie. Biustonosze 
podtrzymywały muskularne piersi. Spódniczki z szyfonu i tafty podwijały się na 
zadymionym wietrze. 

Powstrzymałem się od śmiechu. Czułem jak ciche rozweselenie Tommy’ego łechtało 
mnie z tyłu głowy. Tak, może i byli cholernie niebezpieczni, ale wyglądali jak banda 
debili. Elmo zaczął mówić do siebie – był przerażony. Słyszał historie o tym, jak to 
Królowe rozczłonkowują umarłych w kulminacyjnym punkcie swoich eksperymentów 



nekroromantycznych – z naciskiem na romantycznych. Poklepałem go uspokajająco 
pistoletem po ramieniu, zebrałem w sobie odwagę i wysiadłem z auta. 

Jezdnia była śliska. Spojrzałem na wąsate twarze tych hormonalnych dziwolągów. 
Przywódca Królowych wystąpił naprzód. Wielki skurczybyk, a wzrostu dodawało mu 
jeszcze górzyste afro koloru blond. Obrazek dopełniał skórzany damski garnitur z 
ćwiekami. 

– Chuju, co ty sobie...! – Wydarł się grubymi, umalowanymi ustami i zaraz 
wykrzywił twarz. Poznał mnie. – Ty jesteś ten dupek Wildclown. 

– Na twoje nieszczęście – warknąłem. – Nigdy nie zobaczysz prawdziwego McCoya. 
– Duch Tommy’ego dziko się we mnie radował. Z nerwów zacisnąłem dłoń wokół 
pistoletu. – Wszyscy wyglądacie dzisiaj przeuroczo. Ale wiecie, dziewczyny, może 
znajdźcie sobie jakieś lepsze zajęcie. Paznokcie pomalujcie. 

Byłem mniej więcej trzy kroki od auta. Wyczuwałem zbliżające się do mnie od tyłu 
Królowe. Ogólnie miałem do czynienia z około dwudziestoma panienkami. Mojej cnoty 
broniła jedynie samopowtarzalna czterdziestka czwórka, która znajdowała się na widoku 
i wokół której owijała się moja dłoń. W magazynku miałem tylko dziesięć kul i nie będę 
miał okazji przeładować. Jeśli nałogowo wąchają klej lub ćpają PCP, to mogą się na mnie 
rzucić. 

– Wiele o tobie słyszałem, Wildclown. – Przywódca Królowych też potrafił warknąć. 
– Podobno jesteś równie szajbnięty, co te pijące Varsol ćwoki. 

Postanowiłem urozmaicić swój wymalowany uśmiech i wyszczerzyłem zęby. – Wy 
dziewczyny i te wasze ploteczki. 

Królowe utworzyły duży krąg wokół Chryslera i mnie. Przywódca Królowych ruszył 
zgrabnie w moją stronę, kierowany nabuzowanymi hormonami. Mordę miał obsceniczną. 

– Powiem ci jeszcze coś, moja ty słodziutka, klauniasta dupeczko. Słyszałem, że 
lubisz jak kobieta. Założę się, że będziesz o to błagał, gdy zasadzimy ci klapsa. – Był 
coraz bliżej. – Słyszałem o twoim wiertle, chłopczyku, i wiem, że lubisz go używać. – 
Spostrzegłem, że w drodze do mnie powoli zsuwał swoje koronkowe majteczki w dół. 
Znajdował się teraz na tyle blisko, że prawie krztusiłem się smrodem jego tanich perfum. 
Pachniały one jak terpentyna wymieszana z potem. – Podobno lubisz się ruchać tak, jak 
ptaszki lubią latać. – Opuścił swój zarośnięty podbródek i spojrzał na moją broń. – 
Słyszałem także, mój kochany chłoptasiu, że nie zabijasz ludzi. 

– Powinniście nauczyć się czegoś o plotkach, pasztety... – Gapiłem się na krzykliwe, 
sztuczne rzęsy zawieszone nad jego chorym spojrzeniem. – Nie można im do końca 
zawierzać. – Strzeliłem mu w tułów, odrywając jego ciało od ziemi i posyłając je jakieś 
dwa metry dalej. 

Obróciłem się na pięcie i przywarłem plecy do auta. – Niech tylko któraś dziewuszka 
spróbuje się ruszyć, to też oberwie... i ją Zamroczy! – Wymachiwałem pistoletem na 
wszystkie strony. – Ja nie pogrywam sobie tak, jak ta wasza kochana przywódczyni, jeśli 
więc któraś z was pragnie zostać wicemiss martwej królowej, to śmiało, zapraszam! 

Elmo odpalił silnik. Wymachiwałem pistoletem dookoła, starając się odgrywać rolę 
największego twardziela w okolicy. Nie jest to proste, gdy wygląda się jak klaun. 

– Poszli! No już! Sio! – Darłem się. – Tamten świat to już przeszłość. 
Ponownie strzeliłem, rozrywając grube udo jednej z brodatych Królowych, ubranej w 

perwersyjne, żółte legginsy. Królowa padła na ziemię z krzykiem. – Ośmiu z was wciąż 
może wybrać się na spotkanie ze śmiercią! 



Odwrócili się i wzięli nogi za pas, zabierając ze sobą rannego towarzysza. Ich 
śmiesznie owłosione dupy podskakiwały żwawo w cienkim jedwabiu. Patrzyłem jak 
znikają, po chwili przenosząc wzrok na martwą Królową. Przywódczyni leżała na ulicy 
niczym nieszczęsna hollywoodzka gwiazdeczka. Jedyne, czego potrzebowała, to bukiet 
zeschniętych róż i pudełko po butach pełne pożółkłych listów miłosnych. I jeszcze może 
telefon z nie odłożoną słuchawką. Czułem się, jakbym wyświadczył światu przysługę. 

Wsiadłem do samochodu, zająłem miejsce obok Elmo. Silnik warczał wygłodniale. 
– Wybacz, Gruby – powiedziałem. 
– Nie szkodzi, szefie. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego, co trzeba go zabić, jak 

tego tam – wymamrotał Elmo. Zjechał na chodnik i przecisnął się przez barykadę, 
zbierając po drodze rysy na karoserii. 

Gdy przejeżdżaliśmy przez scenę śmierci i zniszczenia, czułem, że dusza Tommy’ego 
była rozpromieniona. Zupełnie jakby po raz pierwszy w życiu był szczęśliwy. 

– Do hotelu Maroko – powiedziałem i zacząłem bić się z myślami, tym razem 
własnymi. 

 
Rozdział 5 
 
Latarnia brzęczała nad naszymi głowami niczym wściekła osa; z nagiej żarówki lały 

się iskry. Hotel Maroko zbudowano z brudnoczerwonych cegieł. Jakieś czternaście pięter 
nad nami zawieszona była dziwna, drewniano-neonowa atrapa arabskiego minaretu, 
przycumowana do dachu. Nachylała się groźnie nad ulicą. 

Widziałem jak ludzie z przestrachu uciekali byle dalej spod jej cienia. 
Świeczki barwiły liczne okna hotelu przytulnym, pomarańczowym światłem, zbyt 

ciepłym jak na tę okolicę. Światło to powinno płonąć w domowym kominku z 
zamierzchłych czasów, a nie tutaj, tej kolejnej bezbożnej nocy w Greasetown. Kątem oka 
wyłapałem ruch w jednym z okien – zobaczyłem kobietę o obwisłych piersiach i 
wychudłych rękach, rozbierającą się. Odwróciłem wzrok i skinąłem głową do Elmo. 

– Zaczekaj w samochodzie – powiedziałem, wysiadłem i przebiegłem pod cieniem 
zdezelowanej kopuły. Dzisiaj była sobota, około jedenastej wieczorem – pół godziny po 
tym, jak zabiłem Królową. Z nieba ciągle lało tłustawą mżawką. 

Drzwi dwuskrzydłowe dyndały ze źle dopasowanych zawiasów, brudne światło 
wymykało się spomiędzy licznych szczelin. Chwyciłem za klamkę; pełzała mi w dłoni. 
Gdy pociągnąłem drzwi do siebie, przywaliło mi w twarz smrodem uryny. Wytarłem 
dłonie w nogawki, po czym przesunąłem nimi w górę do pistoletu za paskiem. Był o dwa 
naboje lżejszy. Przekląłem swoją bezmyślność, zrobiłem szybki remanent. 

Naboje stały się towarem zbyt deficytowym, żeby można było zabijać jak popadnie. 
Odkąd Władza wprowadziła na nie zakaz, dokładała wszelkich starań, aby tego zakazu 
przestrzegano. Tak to jednak zwykle bywa, że gdy prawo tworzyło na coś 
zapotrzebowanie, to czarny rynek je zaspokajał. Czarny rynek uwielbiał zakazy – 
napędzały ceny. 

Przeszedłem po skrzypiących deskach podłogowych w stronę recepcji, która 
przypominała pokiereszowany zderzak ciężarówki. Za biurkiem siedziała rumiana, 
łysiejąca głowa o mieszance czarnych i siwych włosów opadających jak zdychające 
chwasty. 

– Dobry wieczór – powiedziałem do czaszki. 



Zza lady wyjrzało dwoje oczu, tak głębokie i czarne, że wydawały się być rozmazane, 
jakby ktoś pośpiesznie naszkicował je długopisem. 

– Czego? – Odparł południowym akcentem o brzmieniu potłuczonego szkła. 
– To ciekawe, jak umiejętnie potrafisz rozprawić się z semantyką i przejść do sedna 

sprawy – powiedziałem radośnie i mówiłem dalej: – Szukam kobiety. Masażystki od 
kręgosłupów, z tego co mi wiadomo. Nazywa się Pani, Panna lub Pani Jan Van Reydner. 
Choć mógł to być także Pan gustujący w kobiecych hormonach i ciuszkach. 

– Poszła! – Warknęły oczy, po czym się odwróciły. 
– Poszła... – Poskarżył się głos. 
– Widocznie nie płacą ci od sylaby. – Uśmiechnąłem się pod makijażem. 
Nagle, oczy obróciły się w moją stronę i zabłysnęły białymi pierścieniami złości. 

Rozległo się odległe trzęsienie. Oczy powstały, po nich – ramiona jak u wołu. Potężny 
tors, okryty niedźwiedzim futrem, falował jak u astmatyka. Mężczyzna stał tak przez 
chwilę, gapiąc się na mnie. Jego twarz, zasadzona na żerdzi wysoko nade mną, była 
okaleczona i wgięta. Trzymany w ręku kij bejsbolowy plasnął o otwartą dłoń z odgłosem 
martwego mięsa w ubojni. 

– Spierdalaj! – Zagrzmiał. Aż mi włosy poskręcało na plecach od czosnkowego 
podmuchu. 

– Jestem detektywem – powiedziałem, spoglądając na rezultat wieloletniego 
nadużywania sterydów jak wdrapywał się i schodził mu po rękach niczym szwedzcy 
wspinacze wysokogórscy. 

– Dobra, no to spierdalaj, detektywie. – Po raz pierwszy zauważyłem, że opanował 
sztukę rozszerzania źrenic. 

– Chcę z nią porozmawiać – nalegałem. 
– Słyszałeś co mówiłem, zasrańcu? Czy mam ci wyciąć nowe ucho. Jej tu nie ma. 
– Doskonałe zastosowanie pytania retorycznego, bardzo ładnie. – Nachyliłem się do 

niego. – Nazywam się Wildclown. – Nie bałem się, ale z jakiegoś powodu jądra 
grzechotały mi w płucach. 

Zamilkł na moment, zaciskając swoją pobrużdżoną twarz. Nie był to piękniś. Pod 
niewyraźnym nosem jak u cherubinka znajdowała się szrama, jakby ktoś próbował 
poszerzyć mu uśmiech do policzków. 

– Wildclown... – mruknął pod nosem, drapiąc się po głowie serdelkowym palcem. – 
Słyszałem o tobie. Trzymasz z Władzą? 

Podchwytliwe pytanie. Równie dobrze to właśnie Władza mogła udekorować mu 
twarz. Zaryzykowałem. – Nie. Gdyby Greasetown było dupą, trzeba byłoby kupić krem 
na Władzę. 

Twarz mu zobojętniała, a wstrząsy wzburzyły jego muskularnymi rękoma. 
Pieszczony w dłoni kij ustał po ostatnim pacnięciu. Przesunąłem dłonią wzdłuż paska, w 
pobliże pistoletu. 

Uśmiechnął się, odrzucił kij za siebie, a następnie wyciągnął wielgachną łapę. – To 
zajebiście. 

Wsunąłem swoją dłoń i pozwoliłem wycisnąć z niej chrząstkę. 
Oddał ją i zaczął mówić: – Taa, jebana Władza! – Zaśmiał się. – Jesteś w porządku, 

Wildclown. Nieźle, jak na malowanego wypierdka. 



Oparł się ciężko o ladę. Jego twarde łokcie były na tyle ostre, że mogłyby pociąć 
szkło. Wetknął sobie palec do nosa w ramach przedstawienia się. – Jestem Douglas 
Willieboy, kolego. Jestem z Południa. 

Teraz, gdy już zaczął używać więcej niż jednej sylaby, słyszałem to lekko nosowe 
brzmienie. 

– Miło mi pana poznać, panie Willieboy. Czy odpowie mi pan na kilka pytań? 
Zaśmiał się i plasnął dłonią o ladę. – No jasne, jak zapłacisz, panie Wildclown. U niej 

w pokoju było morderstwo, rozumiesz. 
Zwykle, kiedy mówi ci to wielkolud, szykujesz się do rozstania z pokaźną sumką. 
– Ile? 
Zmierzył mnie wzrokiem. – Władza szuka tej Van Reydner. Zapieczętowali jej pokój. 

Musiałbym chyba złamać prawo, żeby cię tam wpuścić. – Potarł się po podbródku. – Ile 
masz? 

– Czterdzieści? 
Zaśmiał się: – Zrobiłbym to za dwudziestaka. – Willieboy parsknął ze śmiechu; co 

dziwne, śmiech miał wysoki i panieński. – Niech będzie czterdzieści! 
Wyciągnąłem tę cholerną plastikową portmonetkę Tommy’ego i, po chwili grzebania, 

dałem mu banknotów na sumę czterdziestu dolarów. 
Willieboy obrzucił mnie wzrokiem, po czym zarechotał rozradowany. – Rany, 

Wildclown, ty nawet spluwę masz! Łatwo dajesz się naciągnąć. 
Wyszczerzyłem zęby razem z nim. Poczułem podświadome ukłucie złości ze strony 

Tommy’ego. Najwyraźniej jego duma została urażona. 
– Dobrze – powiedziałem, patrząc jak moje banknoty znikają na zawsze, zrolowane, 

w jednym z rękawów jego koszulki. – Gdzie jest jej pokój? 
– Zaprowadzę cię – odchrząknął, podnosząc ruchomą część lady, i ruszył swoje 

cielsko w kierunku schodów. Przy chudym pasie wisiały klucze, brzęczały. Stare dżinsy, 
z pozostałością po wybielonych liczbach przy mankiecie nogawki, opowiadały mi 
historię o pewnym więzieniu na Południu, w którym brakowało jednego skazańca. 

– No cho. – Machnął do mnie wielkim łapskiem. – Winda się zjebała. Będziemy 
musieli się tam przejść! – Podszedł do szerokich schodów wyłożonych zapleśniałym 
fioletowym dywanem; zaczął tupać na górę. 

Potupałem za nim. – Które piętro? 
– Jedenaste – wymamrotał, zaśmiał się, następnie zapalił papierosa. 
– Jedenaste – powtórzyłem, szukając w kieszeniach własnego. 
 
Rozdział 6 
 
Gdy już wreszcie wdrapaliśmy się na jedenaste piętro, ja ledwo zipałem i miałem 

dość ciasnych przestrzeni. Tommy niezbyt często chadzał na siłownię. 
Zaszliśmy pod drzwi do pokoju Van Reydner. Willieboy z gracją zerwał żółtą taśmę 

Władzy; zrobił to z uśmiechem na ustach. Potem zaczął siłować się z zamkiem i kluczem. 
– No otwórz się, chamie – warczał. Wyzwisko podziałało, bowiem drzwi otworzyły 

się z głuchym, metalicznym łoskotem. Willieboy poklepał po omacku ścianę w środku 
pokoju, aż zapaliło się światło. Pomieszczenie rozjaśniała słaba lampa sufitowa, tworząca 
nad nami brudną, żółtą gwiazdę. 

– No i proszę. – Willieboy machnął głową, żebym właził. 



Wszedłem do pokoju, którego wszystkie ściany były koloru mdłego brązu, jakby 
dawno zapomniały o swojej pierwotnej barwie. Po bokach starego telewizora stały dwa 
fotele, a pomiędzy nimi obdrapana sofa, przecinając pokój. 

– Dzięki – powiedziałem. – Mogę się rozejrzeć? 
– Jasne – odchrząknął. – Tylko niczego nie zabieraj. Trzymamy jej rzeczy aż wróci i 

zapłaci należny czynsz. 
– Znałeś ją? – zapytałem, leniwie rozglądając się po pokoju. Wywróciło mi żołądek, 

gdy ujrzałem dużą, czarną plamę pośrodku dywanika. Podszedłem do niej. 
– Skądże – wymamrotał, przerzucając z ręki do ręki łańcuch z kluczami. – Widziałem 

ją tylko raz czy dwa. Niezła sztuka, ta ruda. Cyce miała stąd dotąd! – Wykonał rękoma 
przesadzony ruch. Miałem nadzieję, że przesadza. – Pracuję tu dopiero od paru tygodni. 
Nieźle się ubierała, a założę się, że dupą mogłaby skręcać papierosy. Ale była trochę 
nadęta. Nigdy nie miała dla mnie czasu. Ani dla żadnego innego, który nie zapłacił. 

– Nie zapłacił? – Powiedziałem, palcami badając lepką ciemność, która śmierdziała 
stęchlizną i starymi centami. 

– No tak, to była laska do towarzystwa, wiesz. Kurde, mogła sobie mówić, że jest 
profesjonalną masażystką czy czym tam, ale ja wiem, w czym naprawdę była 
profesjonalistką. – Mrugnął. Tak mi się wydaje, że mrugnął. Trudno orzec. Pod światłem 
z sufitu oczy miał jak dwie kościane jaskinie. Tak czy owak, też mrugnąłem. To jedna z 
tych męskich rzeczy. 

– I tak po prostu sobie poszła? – Zapytałem zamyślony, spoglądając w głąb 
pomieszczenia znajdującego się na tyłach salonu. Stało w nim łóżko. 

– Z tego co wiem, to tak. Wiesz, nie widziałem jej jak wychodziła. Tamtej nocy 
miałem wolne. No ale ciężko sobie wyobrazić, żeby zwiała bez swoich majteczek i 
reszty. No nic, jak będziesz chciał jeszcze porozmawiać, to będę w recepcji. Ostatnio 
mam w chuj problemów z okolicznymi martwymi gnojami. Jezu, nie dość, że ciężko 
zabić tych chujów, to jeszcze im się wydaje, że są paniskami czy co! – Ruszył cielsko z 
przejścia i ze ściany na zewnątrz błysnęło obramowane szkłem zdjęcie szkunera. 

– Zamknij, jak już skończysz! – Warknął zza ramienia. 
Kiwnąłem głową i wszedłem do sypialni. Łóżko było nieposłane, wyczuwałem także, 

ledwie, kwaśną woń olejku dla niemowląt. Podszedłem do szafy wnękowej – drzwi 
pozostawiono otwarte. 

Z podłogi uśmiechała się do mnie swoimi miedzianymi ząbkami mała walizka 
podróżna. Wyciągnąłem z kieszeni mini-latarkę i szybko omiotłem dół szafy jej 
malutkim jak wróżka światełkiem. Obok walizki, na zakurzonym dywaniku odciśnięte 
były prostokątne ślady po kółkach, co oznajmiało mi, że brakowało bratniej walizki 
podróżnej. Kawałek dalej leżały buty, torebki i paski: typowy bałagan obecny w każdej 
kobiecej szafce. Latarka przebiegła po ramionach szeregu sukienek. Musnąłem je. 
Zakołysały się jak supremsi. 

Van Reydner była mniej więcej średniego wzrostu, jeśli sugerować się krojem 
sukienek, i nosiła dość kwieciste perfumy. Między wieszakami było sporo przerw, co 
mogło sugerować, że jednej czy dwóch kiecek brakowało. Wzruszyłem coraz bardziej 
ociężałymi ramionami, po czym wyciągnąłem krzesło spod toaletki i usiadłem. Musiałem 
uważać, bo tkwię w ciele Tommy’ego już od kilku dobrych godzin. Zdarza mi się czasem 
dać się pochłonąć temu doznaniu, ale potem następowały napady niepokoju i 
introspekcji, wywołane coraz to kolejnymi emocjami. 



Co ja właściwie, u licha, robię? Czy nie jest to jak za starych, dobrych czasów? Jakie 
znowu stare czasy? Przecież ich nie pamiętam, tak jak mało kto pamięta swoje sny z 
dzieciństwa. Wspomnienia czasem do mnie powracały, niby cienie; jednak były to tylko 
znajome uczucia bez ładu i składu, nieznane twarze i miejsca, nic poza tym. Wiedziałem 
tylko, że kiedyś życie było prostsze. Zwłoki pozostawały martwe, a detektywi byli w 
posiadaniu własnych ciał. 

Kolejny impuls – tym razem próbowałem przypomnieć sobie okres sprzed mojego 
spotkania z Tommym, jeszcze przed moją śmiercią, jeśli naprawdę taki istniał, i zaraz 
poczułem przeszywający ból. Zawsze to samo. Z jakiegoś powodu to, co po mnie zostało, 
nie chciało przypomnieć sobie tego, czym byłem wcześniej. 

Nie miałem cienia wątpliwości co do jednej tylko rzeczy – kiedyś byłem detektywem, 
a to już było coś. Musiałem wstać, brać się do roboty, ruszyć się. To też było coś. 

Pociągnąłem za łańcuszek od lampki, która stała na porysowanej, emaliowanej 
powierzchni toaletki. Lampka nie działała, co mnie w ogóle nie zdziwiło. W dzisiejszych 
czasach nic nie działało. Znowu wykorzystałem swoją mini-latarkę i przy jej pomocy 
obadałem wysypisko nowych i używanych przyborów do makijażu oraz rozrzuconych 
wokół kremów. 

W popielniczce, pośród sterty ubrudzonych szminką petów, znajdował się zmięty, 
czarny niedopałek cygara. Nawet urocze maleństwo – nie było w nim nic dużego czy 
kubańskiego. Wyciągnąłem go. Pachniał kawą albo irlandzkim likierem. Schowałem 
cygaro do kieszeni, a następnie otworzyłem szufladkę i przejrzałem jej zawartość – 
więcej przyborów do makijażu – oraz wizytówka Salonu Opieki nad Skórą Zmarłych 
Simpsona. 

Już miałem uznać to za coś dziwnego, ale tego typu zapałki były na porządku 
dziennym. Reklama produktów pośmiertnych to agresywny biznes. Po odwróceniu 
pudełka ujrzałem pięć cyfr zapisanych silną ręką. Pudełko również schowałem do 
kieszeni, następnie pogrzebałem jeszcze trochę w szufladce. Van Reydner na pewno 
prowadziła terminarz spotkań czy coś podobnego. Jeśli jednak naprawdę uciekła, to 
oczywiście zabrałaby go ze sobą. 

Zamarłem usłyszawszy jak podłoga w głównym pomieszczeniu skrzypnęła. Zgasiłem 
latarkę, wyciągnąłem pistolet. Przykucnąłem na kolanie. Czekałem. Skrzypnęła kolejna 
deska, potem słychać było szelest materiału. Po cichutku przesunąłem się ku drzwiom od 
sypialni, wychyliłem zza futryny rąbek oka. 

Przy wejściu do pokoju wierciło się trzech umarłych – korytarz za ich plecami był 
niczym zasłona mroku. Jeden z umarłych trzymał dubeltówkę. Starzec, niedołężny. Skórę 
miał suchą i popękaną, a wokół żuchwy była mocno pozszywana zieloną sznurówką. 
Włosy przypominające pajęczą sieć opadały mu do ramion. Po jego zachowaniu 
wnioskowałem, że to pewnie on był przywódcą. 

Pozostała dwójka była w równie opłakanym stanie, tak samo też byli ubrani, w 
brudne płaszcze do kolan. Jeden z umarłych miał zielony porost czy pleśń po lewej 
stronie głowy; temu drugiemu brakowało buta. Spod poszarpanej nogawki wychodziła 
zmiażdżona stopa, z której wystawały żółtawe kości. 

Nasłuchiwałem. 
– No, do den pogój. Mówiłem? No mówiłem. Do dera guna łóbda, so szef gasał – 

syknął przywódca. – Hołley, dawaj no du s dym. 



Natychmiast zacząłem analizować sytuację. Na pewno byli to bezdomni – dręczący 
powietrze smród wręcz to oznajmiał. Najprawdopodobniej wynajęto ich na jedną 
robótkę. Byłem pewien, że cała trójka nie żyje – co trochę komplikowało sprawę. Osiem 
pocisków nie dawało gwarancji, że chociaż jeden z nich padnie. Mogłem rozwalić głowę 
przywódcy, ale wtedy musiałbym się szarpać z jego przydupasami. 

Coś mi mówiło, że ci umarli nie będą skorzy do pokojowej rozmowy. Przyglądałem 
się ich wysuszonym dłoniom, zaciskającym się mechanicznie. Mięśnie pewnie mieli jak z 
plecionej skóry – trudnej do rozdarcia czy rozcięcia. Wziąłem głowę przywódcy na 
muszkę. 

– Dobła – wyseplenił gardłowo, klekocząc zębami jak maszyna do pisania. – Dawaj! 
Jeden ze zbirów rozpalił zapałkę, a drugi wyciągnął szklaną butelkę wypełnioną 

benzyną. Wetknięta w butelkę ścierka zapłonęła. Przez chwilę cała trójka gapiła się na 
nią wielkimi oczami. Umarli bali się ognia. Ich ciała płonęły niczym podpałka. 

Wiedziałem o tym. Co więcej, mieli na sobie tyle środków konserwujących i olejków, 
że buchnęliby jak pochodnie. 

Cieszę się, że to wiedziałem, bo gdy tylko umarły przywódca wziął butelkę do ręki i 
uniósł ją do góry, szykując się do ciśnięcia koktajlu w głąb pomieszczenia, z mojego 
pistoletu rozległ się huk. Kula ognia pochłonęła butelkę – a także grupę umarłych. Z 
dubeltówki padł strzał, nad moją głową odpadł kawałek ściany. 

Zajrzałem do salonu i spostrzegłem, że cała trójka wykonuje ognisty taniec. 
Wrzeszczeli niemiłosiernie. Chwiali się i turlali, stawiając przy tym całe pomieszczenie 
w ogniu. Drzwi prowadzące na korytarz zajęły się ogniem, płomień wybiegł na korytarz. 
Musieli rozlać sporo benzyny. Nagle do mnie dotarło, że lada moment spłonie cały 
budynek. 

Odwróciłem się. Jedyną drogą ucieczki było okno. 
Jedenaście pięter w dół – na dole żadnej siatki bezpieczeństwa. 
Czyli mój plan miał wadę. Schowałem broń i zerwałem prześcieradło z łóżka. 

Dostrzegłem swoje odbicie w lusterku toaletki. W złowrogim, czerwonym świetle 
wyglądałem jak przerażony klaun w Piekle. Związałem ze sobą prześcieradło i koc, a 
następnie kopniakiem rozbiłem okno. Nade mną ujrzałem atrapę arabskiego minaretu, 
chwiejącą się pijanie nad ulicą. Znajdowała się jakieś pięć metrów wyżej, ale jej 
drewniane podpórki wyglądały zachęcająco. Szybko wdrapię się na dach, a potem 
migiem na dół schodami przeciwpożarowymi. 

Łatwizna. 
Umarli umilkli. Płomienie stawały się coraz gorętsze, podgrzewane jeszcze mocniej 

przez stare, twarde mięso i łachmaniarskie ubrania. Wróciłem w głąb sypialni, żeby 
rozwalić krzesło przy toaletce. 

W przeciągu kilku chwil roztrzaskałem krzesło na części, wykorzystując jego 
chromowane nogi jako hak. Przywiązałem do niego prześcieradło, po czym jednym 
susem znalazłem się pod oknem. Płomienie już lizały o futrynę sypialnianych drzwi. 
Spojrzałem na ulicę pode mną. Wieść o pożarze szybko się rozniosła. 

Zebrał się tłum. Powtarzał jednym głosem: – Płoń, płoń, płoń! 
Sprawdziłem ciężkość haka, po czym rzuciłem nim do góry. Zahaczył o drewnianą 

konstrukcję od razu za pierwszym razem. Spróbowałem uśmiechnąć się jak Kapitan 
Blood, pociągnąłem dwa razy za prześcieradło i wystrzeliłem się w kosmos. 



Nie słychać było nawet jednego odgłosu sprzeciwu, kiedy cała struktura oderwała się 
od budynku. Drewno nie zaskrzypiało, gwoździe nie zatrzeszczały z bólu – atrapa 
zwyczajnie odpadła od budynku, jakby tylko czekała, żebym dorzucił swój ciężar i 
zaburzył jej pradawną równowagę. 

Wydaje mi się, że raz wrzasnąłem, runąwszy w dół wraz z tą dziwną, rozpadającą się 
konstrukcją. Kurczowo trzymałem się prześcieradeł. Nic innego właściwie zrobić nie 
mogłem. 

Pamiętam ostry, przeszywający ból w ramionach oraz donośny odgłos łamiącego się 
drewna. Potem dalej spadanie. Znowu w coś uderzyłem, zahuśtałem się na czymś i 
rąbnąłem boleśnie w cegły. 

I znowu spadanie. 
Posmakowałem krwi – nastąpiło kolejne zderzenie drewna, cegieł i człowieka – i 

wtedy zapanowała zupełna ciemność. Co było dziwne. 
 
Rozdział 7 
 
Ocknąłem się oszołomiony i obolały. Dziwne, bo odkąd stałem się tym, czym jestem, 

czyli niematerialnym duchem czy czymś koło tego, nigdy nie straciłem przytomności. W 
ciągu tych dwóch lat od momentu wyłonienia się z absolutnej ciemności, nigdy nie 
poczułem żadnego fizycznego doznania będąc poza ciałem. Mogłem widzieć i słyszeć – 
ale nic poza tym. Teraz miałem mdłości. Unosiłem się nad ciałem Tommy’ego, które 
leżało rozwalone na tylnym siedzeniu Chryslera. 

– Nic mu nie b-będzie...– mamrotał Elmo nad kierownicą. We wstecznym lusterku 
pojawiły się jego zmartwione oczy. – Tak, w-wyliże się z t-tego. 

Najbliższy kontakt z fizycznymi doznaniami, jakiego doświadczyłem w moim 
bezcielesnym stanie, miał miejsce wtedy, gdy przygotowywałem się do opętania. Żeby 
przejąć ciało Tommy’ego, musiałem połączyć się z ośrodkiem przyjemności w jego 
mózgu. Nie jestem pewien, czy naprawdę tak jest, ale chyba posiadłem umiejętność 
pobudzania u niego niższych funkcji mózgu i zaprowadzenia go do wewnętrznego świata 
fantazji. 

Zaczynałem od nadawania seksualnie perwersyjnych obrazów, aż poczułem lub 
ujrzałem ich echo odzwierciedlone w aktywności nerwowej w jego mózgu – takie 
malutkie kropeczki światła, które pojawiały się niczym robaczki świętojańskie. W 
odpowiedniej chwili siła, która nas od siebie oddzielała, najwyraźniej znikała, a na jej 
miejscu powstawała próżnia wsysająca mnie na siedzenie kierowcy. Był taki raz, kiedy 
wyczułem duszę Tommy’ego, która śmignęła obok mnie jak cień zanim zniknęła. Na 
ogół doświadczałem jedynie chwili przejścia, przestrzeni negatywnej i tyle. 

Męczyłem się z tym niemożliwie mdłym echem. Przysłuchiwałem się. 
– Jezu, szefie, to było coś. A niech mnie! – Spojrzał szybko przez ramię. – Huśtałeś 

się jak człowiek z dż-dżungli. 
Przyjrzałem się Tommy’emu; oddychał pomimo licznych ran i siniaków. Z okropnej 

rany na lewej skroni sączył się różowy fluid, który mieszał się z makijażem. 
– Rany julek, szefie. – Elmo prawie zahuczał. – Jesteś najszczęśliwszym 

człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznałem. Gdyby ten k-kabel od prądu cię nie 
spowolnił, to byłbyś równie martwy, co ja. Tyle że bardziej płaski! – Śmiech miał niby 
szelest suchych liści. 



Tommy stęknął groźnie pode mną. 
– Kurde, wybacz szefie. Odpoczywaj, odpoczywaj! 
Elmo skupił się na prowadzeniu, a ja próbowałem skoncentrować się na swoich 

problemach. Przejmuję ciało Tommy’ego już od około dwóch lat i nigdy wcześniej nie 
straciłem przytomności. Najbliższy temu był ten dziwny, halucynogenny trans, którego 
doświadczałem bardzo wczesnym rankiem. Na początku myślałem, że to sen, ale obrazy, 
jakie widziałem w trakcie takiego transu pojawiały się w moim polu widzenia, nakładając 
się na rzeczywistość, i ustawały z chwilą, gdy tylko tego chciałem. Dawniej, kiedy 
wpadłem w tarapaty i ktoś lub coś Tommy’ego ogłuszyło, byłem jedynie wyrzucany z 
ciała. Byłem lekko zdezorientowany przejściem, ale nic poza tym. 

Przejście. Tak to się zwykle odbywało. 
Spojrzałem w dół na Tommy’ego i przepędziłem wszelkie myśli o opętaniu. Nie 

chciałem czuć jego bólu. Było to egocentryczne z mojej strony, ale potrzebowałem 
pomyśleć w spokoju. Kto nasłał tych podpalaczy? Szukali tamtego pokoju, więc albo 
nasłano ich na mnie albo kazano im tylko spalić pokój. Raczej wątpię, żeby chodziło tu o 
wyrównanie ze mną dawnych porachunków. Nikt nie mógł wiedzieć, że tam byłem. Jeśli 
przyszli spalić pokój, znaczyło to, że morderca Billingsa wynajął ich, żeby pozbyć się 
dowodów. Niestety, po pożodze nie zostanie z nich nic, co byłoby w stanie udzielić 
jakiejkolwiek odpowiedzi. 

Elmo ściął zakręt, pędząc jakieś sto kilometrów na godzinę. Tommy ześlizgnął się z 
tylnego siedzenia i rąbnął głową prosto w drzwi. Wymamrotał coś i stęknął, chwycił ręką 
za pasek, pistoletu nie było, a potem za głowę. Spojrzał na swoją dłoń, która wróciła cała 
czerwona. Z trudem usadowił się prosto i przez krótką, nieprzyjemną chwilę jego łeb 
zajął przestrzeń, którą właśnie okupowałem. 

– Gdzie ja, u licha, jestem? – odchrząknął, nachylając się. – Kurwa, co za sen! 
Obserwował drogę bez słowa, spochmurniały, poruszając ustami jak ktoś, kto mówi 

przez sen. Elmo odpowiedział, sepleniąc sucho. 
– Spadłeś, panie Wildclown. Ogień już lizał cię po b-butach, gdy nagle wyskoczyłeś 

przez okno jak człowiek z dżungli. 
Tommy spojrzał pytająco na Elmo, po czym wystrzelił: – O czym ty, kurna, znowu 

mówisz? 
Teraz to Elmo spojrzał na niego przez ramię, z równie zdziwioną miną. Jego martwe 

oczy wyglądały jak kule bilardowe. 
– W hotelu Maroko... 
W czasie gdy oni rozmawiali, auto wykorzystało okazję, by zjechać z drogi, 

zmiażdżyć zderzak zaparkowanej ciężarówki i zgiąć latarnię o czterdzieści pięć stopni, 
zanim Elmo zdążył zapanować nad kierownicą. 

Cieszyłem się, że Chrysler robił mocne auta. 
– Chryste Panie! – zganił Tommy, zaciskając ręce na oparciu Elmo. – Mógłbyś 

patrzeć przed siebie? – Palce opadły mu do paska ze skakanki. – Gdzie mój pistolet? 
Elmo opowiedział o tym, jak to udali się do Maroko i że czekał w aucie, podczas gdy 

Tommy poszedł obejrzeć miejsce zbrodni w poszukiwaniu śladów, które pomogłyby w 
odnalezieniu Van Reydner. Tommy przysłuchiwał się temu obojętnie; nie okazując, że 
cokolwiek usłyszał. Elmo zakończył opowieść entuzjastycznym opisem ucieczki 
Tommy’ego z płonącego budynku – oraz niesamowicie bolesnym upadkiem klauna wraz 
z atrapą minaretu. Lot w dół spowolnił gruby przewód przyczepiony do elewacji 



budynku. Próbowałem sobie wyobrazić to śmieszne drewno podświetlające się niczym 
jakieś islamskie kasyno... ale Tommy uciął. 

– Świetnie Elmo, świetnie, ale ta Van Reydner, co ja miałem z nią zrobić, wyruchać 
ją czy co? 

Elmo zaczął opowiadać od początku. Tym razem Tommy był podekscytowany. 
– Jasne, jasne, przecież piliśmy drinka, tak! – Oparł się w siedzeniu, potarł 

podbródek. Po chwili wyrwało mu się: – Moja broń! 
– Masz, szefie. – Elmo podał czterdziestkę czwórkę nad fotelem. – Z-zabrałem ją z 

chodnika po tym, jak wyciągnąłem cię z tego arabskiego złomu. 
Tommy wyrwał mu pistolet z ręki i wsunął go za pasek. Przycisnął jego zimną, 

czarną długość do krocza, westchnąwszy z satysfakcją; ale komfortowy dotyk stali nie 
był w stanie odpędzić wszystkich wątpliwości z jego czarnych oczu. Tommy spędził 
resztę podróży powrotnej do biura w milczeniu, głaszcząc swoją broń i uśmiechając się 
przy tym słabo. 

A ja dalej unosiłem się nad ich głowami. Chciałem porozmawiać z panem 
Willieboyem. 

 
Rozdział 8 
 
Zza drzwi, na których widniał napis Biuro detektywistyczne Wildclowna, dobiegał 

odgłos dryndającego telefonu. Tommy przepchnął się ramieniem przez jedne drzwi, 
potem przez drugie, podszedł do biurka i zerwał słuchawkę z widełek. 

– No – odparł monosylabicznie, celując w biurowe krzesło, lądując na nim. 
Zadowalałem się unoszeniem nad jego głową. Tak właśnie było, gdy Tommy się 

poruszał – ciągnąłem się za nim mniej więcej stopę od sufitu, niczym zbuntowany 
balonik. Opętanie Tommy’ego to jedyne, co mogłem zrobić w mojej ulotnej formie. 
Bardzo mnie to irytowało, bo nie mogłem się od niego uwolnić nawet na moment, ale 
taki był minus naszej znajomości. Czasami bywało to wręcz niepokojące, że holował za 
sobą mnie wszędzie, bez baczenia na futryny czy niskie sufity. Nie znałem swojej 
przeszłości, ale to, co ze mnie zostało, przechodziło przez ciała stałe jakby były 
powietrzem. 

Zanim zdążyłem podsłuchać, co mówił dzwoniący, Elmo rozproszył moją uwagę 
wchodząc i siadając na fotelu dla klientów, pośród buntu sprężyn. Wycierał sobie usta 
chusteczką. Czarna skóra na jego czole i policzkach miała lśniący, oleisty połysk. 
Zapewne dopiero co nawodnił się w sekretariacie. Elmo w tym właśnie celu trzymał w 
karafce, stojącej obok automatu z wodą, miksturę z dorsza i olejków mineralnych,. 
Nakładał ją na siebie od wewnątrz i od zewnątrz – proces, którego raz byłem świadkiem i 
którego nie chcę już nigdy więcej zobaczyć. 

Był to zaledwie jeden z wielu problemów związanych z byciem umarłym w tej 
Nowej Epoce. Trzeba być dobrze wysmarowanym olejkami i schłodzonym, żeby 
powstrzymać działanie czynników wysuszających, które uchowały się po Zmianie. 

Tak ludzie nazywali tamto wydarzenie. 
Krążyły inne określenia na tę dziwną, nową sytuację w jakiej znalazł się nasz świat: 

wniebowstąpienie, happening, czy Armagedon, ale w miarę upływu lat, ludzie 
przyzwyczaili się do nazywania tego po prostu Zmianą. 



Czytałem o tamtych wydarzeniach w archiwalnych wydaniach Gazety Greasetown. 
Pięćdziesiąt lat temu dziwny, nieprzerwany układ chmur i deszczu zakrył całe niebo na 
naszej planecie. Katastrofalna ulewa w niedługim czasie stopiła to, co zostało z 
lodowców i podniosła wodę w oceanach do takiego poziomu, żeby co najmniej zagrozić 
zatopieniem wszystkich przybrzeżnych miast. Zanim to się stało, jakieś dwa miesiące po 
rozpętaniu się ulewy, zmarli wyszli ze swoich grobów. 

Jakaś niewyjaśniona siła ożywiła wszelkie martwe mięso. Kiedyś widziałem jak 
kotlet schabowy zlazł z talerza w drgawkach – co było niepokojącym widokiem, a 
zarazem ostrzeżeniem, żeby na przyszłość wieprza upiec mocniej. 

Naukowcy utknęli między zwykłym zaciekawieniem a naukowym koszmarem, 
bowiem nie byli w stanie tego wyjaśnić. Podczas gdy większość z nich wciąż głowiła się 
nad przyczyną globalnego oberwania chmury, do urzędu pracy wszedł pierwszy trup. 

Ludzie nauki po jakimś czasie stwierdzili, że nastąpiło masowe wyginięcie 
większości obecnych na planecie gatunków bakterii. Przyczyna tego była nieznana, ale 
wkrótce stwierdzono, że skala wyginięcia znacznie przewyższała tragiczny koniec 
dinozaurów. Nie wszystkie bakterie zginęły; zostały drożdże i kilku kuzynów – co 
wywołało radosny okrzyk u miłośników piwa na całym świecie. Ale pozostałe gatunki 
wymarły. 

Na podstawie tego wywnioskowano, że martwe mięso przestało gnić – a jeśli nawet 
gniło, to bardzo powoli. Ocalały pewne bakterie i porosty żywiące się minerałami i 
proteinami w ciele; uchowały się też pewne gatunki pleśni, które powodowały powolny 
rozpad materii i nieźle smrodziły. Martwe ciało wciąż było podatne na obrażenia i 
odwodnienie, ale jeśli ostrożnie je czyścić i dbać o nie, i unikać much, umarli mogli 
zachować to, co im zostało po śmierci właściwie przez całą wieczność. 

Wyglądało na to, że to samo tyczyło się ducha. Jeśli ktoś miał na tyle szczęścia, żeby 
umrzeć z mózgiem w stanie nienaruszonym, zachowywał całość lub większość swojego 
umysłu. Naukowców jeszcze bardziej przeraziło odkrycie, że osoby, którym po sekcji 
zwłok nieumiejętnie umieszczono mózgi z powrotem, w dużej mierze zachowywali 
świadomość. Badania ostatecznie wykazały, w całkiem nienaukowym stylu, że zmarły 
zachowywał swoją osobowość, jeśli miał chociaż szczyptę rdzenia przedłużonego oraz 
łyżeczkę móżdżku bądź kory mózgowej. 

– Taak. – Tommy machnął ręką, żeby przynieść drinka, co wyrwało mnie z zadumy. 
Elmo wskazał na biurko. 

– Tak, no tak. Naprawdę? – Tommy dmuchał w słuchawkę, wyciągając prawie pustą 
biurową butelczynę z biurka. Opróżnił ją, cisnął nią wściekle do kosza i spojrzał wściekły 
na Elmo. 

Umarły wskazał na krzesło, na którym Tommy siedział i bezgłośnie powiedział: – 
Awaryjna flaszka. 

– Tak, no... – Zachmurzony, Tommy odłożył słuchawkę na widełki. Usłyszałem 
jeszcze cichy szmer, zanim rozmówcy przerwano w środku zdania. 

– Jaka znowu awaryjna flaszka? – Tommy’emu źle patrzyło z oczu. Elmo wymierzył 
drżący palec w stronę krzesła. 

– T-taka, którą trzymasz w wyściółce krzesła. 
Elmo mówił o mojej awaryjnej flaszce. Liczyłem na to, że utrzymam ją w tajemnicy 

przed Tommym i nawet mi się to udawało; za wyjątkiem tego jednego razu, kiedy 
napatoczył się na nią w środku nocy, ale był zbyt pijany, żeby to zapamiętać. Teraz 



wetknął rękę w przestrzeń między ramieniem a wyściółką. Wróciła z flaszką, która była 
w połowie pełna. Klaun otworzył ją i przycisnął do ust z uśmiechem. Pociągnął kilka 
łyków, po czym postawił na biurku ćwiartkę płynu. Machnął ręką do Elmo. 

– Masz fajkę? 
– Nie – powiedział Elmo. – O-ostatnią zapaliliśmy w drodze powrotnej... – Jąkał się, 

poruszony. – Kto dryn- dz-dzwonił? – Łagodnie strzelił kośćmi w dłoniach, po czym 
wywrócił oczami, zawstydzony tym martwym przejęzyczeniem. 

Na twarzy Tommy’ego widoczna była złość i niedowierzanie. – Jakiś Williebubek… 
To mówisz, Elmo, że nie ma fajek? Kurwa, co to ma być za zorganizowanie? Możemy 
rozmawiać po drutach z całym światem, a nie mamy ani jednej fajki! – Pokręcił głową, 
wstał i okrążył biurko, aż stanął przed swoim partnerem. 

– To tylko kolejna warstwa w tej konspiracji, mój przyjacielu. Ale oni mnie nie 
dorwą. O nie. – Nachylił się do niego i szepnął: – Mogą odebrać mi prywatność mini-
kamerkami i mikrofonami. Mogą zabrać mi krzesło, biurko i lampkę. Ale gdy 
przychodzą zabrać mi drinka i papierosy… Wtedy mówię wara! – Tommy wyprostował 
się i uśmiechnął, nastrój poprawiony objawem paranoi. – Chodźmy kupić kilka paczek 
fajek. Mam dziką ochotę ułożyć dzisiaj duży stos z pustych opakowań. 

– Ale szefie… C-co ze sprawą? – Umarły był w szoku. 
– Żebym nie zapomniał. Elmo, potrzebujemy skrzynki piwa czy dwóch, żeby 

naoliwić starą katarynkę. – Ukłuł skroń palcem. – Mam sporo do dumania. 
– Ale czy nie p-powinniśmy odpowiedzieć na ten t-telefon? – Elmo zrobił wielkie 

oczy. Wyglądał, jakby miał zamiar zaraz zacytować książkę Pinkertona na temat 
powinności dobrego detektywa. 

– Wszystko w swoim czasie, mój drogi Elmo! Wszystko w swoim czasie. – Tommy 
zbliżył się do niego i wtarł pogardę w ramiona umarłego. – Musimy walczyć w jedyny 
sposób, jaki znamy. 

Elmo chyba zbladł, jeśli to w ogóle było możliwe, po czym podniósł się i poszedł 
niechętnie w stronę drzwi. Wiedział jak to się tutaj odbywa. 

Kiedy tylko Tommy zaczął mówić o jakiejś konspiracji, zwykle popadał w pijacką 
depresję, która potrafiła trwać wiele dni. Po części jestem temu winny. Tommy od 
początku był umysłowo niezrównoważony, kiedy więc zacząłem regularnie odbierać mu 
ciało, jego kontakt z rzeczywistością zanikał coraz bardziej. 

Ale nie miałem wyboru. 
Szybko zacząłem wyobrażać najbardziej pobudzające seksualne obrazy, jakie tylko 

mogłem wymyślić. Ze zbliżeniami i w ogóle. Tommy zastygł, jego nadpobudliwy umysł 
nagle skwierczący od pracy neuroprzekaźników. 

Ognista burza aktywności nerwowej zamigotała mi w polu widzenia. Umysł miał 
chłonny, ale nie był do końca przekonany w momencie, gdy moja psychika zderzała się z 
jego. Przejście nie było proste; klaun, choć słabo, ale opierał się. Nastąpiło kilka 
niezręcznych chwil w postaci nałożenia się naszych umysłów. Ujrzałem łańcuchy i 
pokoje obite poduszkami. Poczułem jak plastikowe rzemienie ocierają się o moje 
policzki. Przepełniała mnie złość, ból przeszywał moje – Tommy’ego – serce. 
Zachwiałem się i upadłem na kolano. Wstyd i złość wyły w każdym moim nerwie. Ból 
wstrząsał moją głową. Zwijałem się z cierpienia. 

Nie byłem pewien, czy to Tommy płakał, czy ja. 



Nagle świat wyklarował się. Podniosłem się chwiejnie i obróciłem się w stronę Elmo, 
ujrzałem ich dwóch. Po krótkiej chwili podwójne widzenie ustało. Na twarzy Elmo 
pokazało się jedynie rozdziawione, choć lekko obojętne zaskoczenie. 

Jego szef miał dziwny atak, to wszystko. 
Czułem głuche pulsowanie rany na skroni; była zimna i obtarta w dotyku. Wierzchnia 

część moich dłoni płonęła, kostki spuchły. Potarłem się po ramionach; były sztywne i 
obolałe, sforsowane i zmęczone. Plecy miałem nadwyrężone i posiniaczone. Flaki 
wgniecione i rozwalone. Nic dziwnego, że Tommy chciał drinka. 

– Elmo, ty załatw trochę whisky i papierosów. – Czułem jak mi twarz bieleje pod 
makijażem od przeżywania tych obrażeń. Świat zawirował; musiałem podeprzeć się 
biurkiem. 

– Ja muszę oddzwonić – wymamrotałem i osunąłem się na swoje krzesło. 
 
Rozdział 9 
 
Ból pojawił się w zastępstwie za zesztywniałe mięśnie. W miarę jak objawiały mi się 

kolejne rany, zacząłem poważnie rozważać wakat biura w celu odbycia wielodniowej 
kuracji. 

Poprawianie makijażu było dla mnie udręką, ale pozwalało mi to skupić myśli na 
czymś innym niż na siniakach i marzeniu o cichej ustroni. Oczyściłem ranę na skroni i 
obandażowałem ją. Minęło pół godziny odkąd przejąłem kontrolę nad ciałem. Dwa razy 
próbowałem odnaleźć numer Willieboya w książce telefonicznej. Centrala również nie 
była w stanie mi pomóc. 

Elmo wrócił na swoje miejsce przed biurkiem. Rozglądał się zrelaksowany, jak 
przystało na tego wiercipiętę. Szef się pozbierał; przeżyje. Zadzwonił telefon. 
Przyłożyłem słuchawkę do ucha, powitałem znajomy dotyk chłodnego kółka na mojej 
skórze. Od razu rozpoznałem głos Willieboya. 

– Stary, co ty sobie, kurwa, wyobrażasz? Rozłączasz się jak jakiś… cholera jasna no! 
– Głos miał pozbawiony humoru, zmęczony. 

– Wybacz – powiedziałem, próbując naśladować południowy akcent. – Mam czasami 
takie szalone wyskoki. Wtedy jest spontanicznie. Ale cieszę się, że znowu przedzwoniłeś. 

– O żesz ty…! – warknął. – Powinienem był cię rzucić Władzy na pożarcie. Kurwa, 
nie mam roboty, a w Downings ciężko jakąś znaleźć. Po kiego chuja spaliłeś cały ten 
pierdolony hotel? 

– Nie ja go spaliłem. – Teraz moja kolej na napad złości. – To twoi zasrani kumple, o 
mało mnie nie zabili! 

– Moi kumple? – W jego głosie słychać było szczere zaskoczenie. Ucichł, po chwili 
znów przemówił: – Słuchaj no, jak już powiedziałem, mam coś, co mogłoby cię 
zainteresować. 

– Coś jak danie twoim kumplom kolejnej szansy – warknąłem. 
– Że co? – Znowu zaskoczenie. – Nie wiem, co się tam wala w tym twoim 

wybielonym orzeszku, który nazywasz głową, ale jeśliś ciekaw, to wpadnij i weź ze sobą 
pięćdziesiątaka. 

– Podaj adres. – Zapisałem go, odwiesiłem słuchawkę i zerknąłem na niezachwiane 
spojrzenie Elmo. Zapaliłem papierosa i wyjrzałem zamyślony przez okno. Pół-otwarte 
żaluzje dzieliły scenę na długie, wąskie paski. 



Niebo było błotnisto szare, nierównomierne miejskie oświetlenie nadawało mu 
przerażającego blasku; mimo to wiedziałem, że słońce wkrótce wzejdzie gdzieś ponad tą 
bezgraniczną chmurą. 

Greasetown powoli ode mnie odchodziło, niczym umierający słoń. 
Budynki, których lata świetności już dawno minęły, zapadały się i przechylały w 

żałosnym balecie degradacji. W oddali widziałem rozmyty poblask ognisk płonących do 
samego węgla. Ulice obmywała szarawa mgła. Policzyłem sobie dni i dotarło do mnie, że 
wyglądam na niedzielny poranek. Spojrzałem na zegarek na biurku. Czwarta rano. 

Niedziela. Modlitewniki i pieśni pochwalne, duchowi eunuchowie mówiący ludziom, 
jak mają wieść życie. Hipokryzja na spacerze ze spuszczoną smyczą. Niekończące się 
leniwe popołudnia. Depresja dopadała mnie równomierną mżawką i przez chwilę 
pozwoliłem rozpaczy oblać mnie ponurą czarną falą. Niedziele były najgorsze, koniec 
jednego martwego tygodnia i zapowiedź kolejnego. Ale ja się tym delektowałem. Kiedy 
woda robi się głęboka – nurkuj. Depresja to cnota. Tylko święci znajdują powody, żeby 
się z niej wygrzebać. 

Nie widziałem za oknem żadnego palca zwiastującego nieszczęście, ale miałem 
przeczucie, że niedługo jakiś się pojawi. 

Sięgnąłem po słuchawkę. 
– Elmo, głodny jesteś? – Zapytałem zanim wykręciłem numer. – No tak, wybacz. 
– Nic nie szkodzi, szefie. Cz-czasami sam zapominam, że jestem martwy. – Umarli 

przyjmowali płyny, żeby utrzymywać ciało w świeżości, ale nie potrzebowali jedzenia. 
Nagle coś sobie uświadomiłem. Byłem martwym detektywem, który opętał ciało 

jakiegoś wariata i spędzał wczesny niedzielny poranek na rozmowie ze swoim martwym 
partnerem. Wyzbyłem się tych myśli, skupiając uwagę na zamawianiu hot dogów i kawy. 
Był to drogi sposób na objadanie się niezdrowym jedzeniem, ale restauracja na naszej 
ulicy doręczała o każdej porze dnia i nocy. 

Pewnych rzeczy nie powinno się kwestionować, jeśli chce się przeżyć w Greasetown. 
Rozum oznajmiał mi, że byłem martwy i że właśnie opętałem ciało innego człowieka. 

Z jakiegoś szalonego powodu ubierał się on jak klaun. Mój towarzysz, Gruby Elmo, 
również był martwy, i niespecjalnie gruby. Wysychanie nadało jego brzuchowi i 
kończynom gładkiego, okrągłego kształtu. Widziałem też, że rozciągnięta skóra zwisała z 
niego fałdami, niczym cienka, czarna guma. Był martwy, a mimo to siedział przede mną i 
palił sobie papierosa. Światu przydarzyło się coś okropnego, co doprowadziło 
rzeczywistość do obłędu. 

Ponieważ nie znałem sposobu na dowiedzenie się, co mogło się wydarzyć, 
próbowałem nad tym nie rozmyślać. Ta droga prowadziła do wariatkowa. Wystarczyło, 
że wiedziałem jedno: kiedyś byłem detektywem, starałem się łapać drani – prowadziłem 
sprawę. Morderstwo w Greasetown to wciąż morderstwo. 

– Cztery hot dogi są już w drodze, panie Wildclown. I gorąca kawa! Zaraz ktoś do 
pana przyjdzie. 

Przeczyściłem i przeładowałem pistolet w oczekiwaniu na posiłek. 
 
Rozdział 10 
 
Hot dogi jeszcze się ze sobą biły, kiedy zajechaliśmy pod prastary dom z pokojami do 

wynajęcia. Na trawniku przed domem panowanie sprawowała prymitywna fontanna, 



uformowana ze smutno-szarego cementu. Bez wątpienia zbudowana po to, żeby pomóc 
usprawiedliwić wygórowany czynsz, jaki trzeba płacić za mieszkanie za nią. Woda z 
trzonu fontanny kapała do odpychająco brązowego zbiornika, w którym liście zakrzepły 
na powierzchni i z którego dobywał się fetor zdechłych szczurów. Całość wyglądała 
uroczo w bladym, porannym świetle. 

Beknąłem mieszanką mielonego hot doga, whisky, cebuli i kawy. Byłem zmęczony i 
miałem kaca. Mdłości ogarniały mnie od nagłośni po trzecie oko. Miałem nieliche 
wrażenie, że pożarłem schorowanego pytona. 

Zimny powiew zjeżył mi włosy na karku. Zerknąłem na oczy Elmo. 
– Jezu Chryste, Elmo, mógłbyś czasem zamrugać – wymamrotałem i wygrzebałem 

się z samochodu. Nachyliłem się do okna. – Wrócę za parenaście minut. 
Elmo zapalił papierosa, a ja odwróciłem się w stronę domu. Ulica Chavisa 

balansowała na granicy między dzielnicami Downings a Gritburg. Gritburg znajdowało 
się mniej więcej metr ponad brudem Downings, ale wciąż było mu daleko do większości 
kontrolowanych przez Władzę części miasta. 

Downings pękało w szwach od umarłych, bo nie mieli dokąd indziej się udać. 
Dawniej, czyli zaraz po Zmianie, umarłych postrzegano jako miłe, choć trochę 
nieprzyjemne novum. Ponieważ umarli zachowywali swoje osobowości, rodzina i 
znajomi radowali się z powrotu bliskich osób. Problem w tym, że umarłych pojawiało się 
coraz więcej, a im dłużej żyjący zmuszeni byli o tym myśleć, tym bardziej ich to 
niepokoiło. 

Opiekowanie się podstarzałym rodzicem to jedno, ale czymś zupełnie innym jest 
smarowanie martwego członka rodziny i znoszenie jego bezsenności. Umarli nie 
potrzebowali jeść, dlatego byli w miarę niedrodzy w utrzymaniu, ale ich pozbawione 
wyrazu twarzy napędzały u ocalałych prymitywnego stracha. 

Umarli twierdzili, że doświadczali różnego rodzaju uczuć, od bólu do przyjemności; 
ale w każdym przypadku było inaczej. Wszystko było inaczej. 

Przynajmniej pod względem psychologicznym umarli zdawali się kierować 
podobnymi impulsami, co żyjący. Byli martwi tancerze, romantycy, gwałciciele i 
złodzieje. Ale im bardziej umarli zachowywali się tak samo jak żyjący, tym większe 
narastało napięcie pomiędzy obiema tymi grupami. Życie i tak już było wystarczająco 
trudne bez konieczności konkurowania o pracę z ludźmi, którzy się nie męczyli i nie 
spali. 

Dlatego w większości miast wprowadzono zakazy ograniczające swobody umarłych 
mogące naruszać prawa żyjących. Umarli reprezentowali wielką szarą strefę, którą opinia 
publiczna mogła wykorzystać. Gdy więc umarłych zaczęto prześladować, umarli zaczęli 
się buntować. Zdarzały się wypadki, toczyły się zamieszki; ludzie ginęli. Umarłych 
palono i rozczłonkowywano. 

Sprowadzono nieoficjalnych nadzorców do stłumienia buntów, a potem rozwiązano 
ich wydział za różne nadużycia. 

Ostatecznie Władza wkroczyła i wymusiła zawieszenie broni między obiema 
stronami konfliktu. Umarli mogli do woli chodzić po sekcjach miasta dla żyjących o ile 
byli gdzieś zatrudnieni. Tym samym nawet po śmierci biedni stawali się biedniejsi. 
Innych zmuszono do życia w podupadających sekcjach miasta, jak na przykład w 
Downings, gdzie mieszkańcy byli na tyle przygnębieni, że nic już ich nie obchodziło. W 
Gritburg było trochę inaczej. Umarły mógł przejść ulicą, ale nie mógł tam zamieszkać. 



Potknąłem się w drodze do budynku, zaczepiwszy czubkiem o nierówne pęknięcie w 
chodniku. Podwórko otaczał wyblakły parkan z wiecznie otwartą bramą, oplątaną 
przerośniętymi chwastami. Było w tym coś miłego. 

Na najniższym stopniu szerokiej werandy siedziała stara, rdzenna kobieta, która tak 
kaszlała i charczała, że aż wypluła kawałeczki płuca na nieskoszony trawnik. Wyżłopała 
resztkę piwa; w międzyczasie dwóch siedzących za nią staruszków patrzyło na nią 
pożądliwym wzrokiem. Staruszkowie rozebrali się do pasa z tego gorąca – ich białe 
brzuszyska lśniły niczym chińska porcelana. Staruszka również była rozebrana do pasa; 
piersi zwisały jej jak pomarańcze w rajstopkach. 

– Dzień dobry – powitałem kobietę. – Cholerny dzisiaj upał, prawda? 
Popatrzyła na mnie jakbym był mirażem. 
– Gnijcie szmaty z Microsoftu, gnijcie, gnijcie! – Jej rozmazane brązowe oczy 

złączyły się przez chwilę w ostre, czarne punkciki, które opluły mnie jadem, po czym 
wróciły do swojego naturalnego, pozbawionego wyrazu stanu. Odchrząknęła i wciągnęła 
wargi za bezzębne dziąsła. 

Pokazałem miły uśmiech i ruszyłem dalej, mijając staruszków zajmujących górny 
stopień. Nawet nie drgnęli; równie dobrze mogli być uformowani z tego samego 
cementu, co fontanna. Wyobraziłem ich sobie ustawionych na trawniku z wędkami i w 
tych takich śmiesznych, czerwonych czapeczkach. 

W drzwiach nie było gałki; otworzyły się po delikatnym pchnięciu. W środku na 
korytarzu zobaczyłem stary, podniszczony telefon na monety. Brakowało mu pokrętła i 
słuchawki, ktoś nawet wyrwał maszynie bebechy w poszukiwaniu drobnych. 

Widać było dwoje drzwi – pokoje pierwszy i drugi. Brudne kafelki pękały mi pod 
stopami, a na schodach brakowało poręczy. Spod poczerniałego dywanu na schodach 
wystawała drewniana rozpórka niby przegniły ząb. Na szczycie schodów znalazłem 
pokój numer pięć. Drzwi do niego były nadgryzione i lekko rozwalone od tysięcy 
włamań. 

Stanąłem przed nimi – zapukałem, po chwili usłyszałem ze środka odgłos zrzędzenia. 
Rozległ się metaliczny szczęk, ktoś zaczął borykać się z zamkiem. Po chwili drzwi 
stanęły otworem. Ostre, żółte światło, rozproszone przez ciemnoszary poranek, rozlało 
się po korytarzu. Jego źródłem była odsłonięta żarówka zwisająca z sufitu nad głową 
Willieboya. 

Źle mu patrzyło z głęboko osadzonych oczu. Poruszał ustami, jakby miał je 
wypełnione gumą do żucia. Wyraźnie było widać po jego drażliwym nastroju, że w 
ustach zbił mu się cały nawał brzydkich słów, które starał się szybko językiem 
uporządkować. 

– Wcześnie przylazłeś – powiedział wreszcie z wielką powściągliwością. 
Napuchnięte żyły na skroniach dawały mi do zrozumienia, że chciał mi powiedzieć sporo 
innych rzeczy. 

– Późno zadzwoniłeś – odburknąłem, przechodząc przez próg na matową, 
pomarańczową wykładzinę. 

Douglas Willieboy wiódł skromny żywot. Gorący talerz i miniaturowa lodówka 
okupowały niewielką, bo liczącą półtora metra kwadratowego przestrzeń w kącie, który 
wytapetowano w jasne słoneczniki, żeby bardziej przypominał kuchnię. Talerze z 
przylegającym do nich jedzeniem zapełniały mały zlew, a z kranu kapało i kapało. Łóżko 
Willieboya to rozkładana kanapa znajdująca się obok drzwi. Była rozłożona, a szare 



prześcieradło pomięte. Musiałem uważać przy wchodzeniu, żeby nie uderzyć łydkami o 
jego metalową ramę. W pokoju unosił się nieciekawy smrodek spleśniałych kotów, ale 
oparłem się chęci wspomnienia o tym. 

Na stole leżała otwarta paczka krakersów otoczona przez okruszki. Na obiad były 
kanapki z majonezem i masłem orzechowym, jeśli mam sugerować się pustymi słoikami 
walającymi się po podłodze. Przed drzwiami, które prawdopodobnie skrywały za sobą 
szafę wnękową, znajdował się długi, żelazny pręt obarczony obciążnikami. 

– Lepiej uważaj na dietę, panie Willieboy. – Wskazałem na pozostałości po jego 
kolacji. – Mahatma Gandhi jadał takie rzeczy, wiadomo jak skończył. 

Willieboy miał na sobie tylko spodnie. Prezentował niezwykłą muskulaturę klatki 
piersiowej i ramion. – Żebyś ty kurna wiedział jak mnie głowa nawala. – Udał się do 
lodówki i wyciągnął z niej mały stosik mrożonych hamburgerów wołowych, 
posklejanych zaprawą z żółtego tłuszczu. Oderwał jeden z nich i zaczął się nim głośno 
zajadać. 

– Masz tego pięćdziesiątaka? – Cmoknął ustami z takim wodnistym odgłosem, 
żółtymi zębami chrupał jak koń. 

– Jasne, że mam – warknąłem i zająłem miejsce pośród okruszków na stoliku. 
Willieboy wyciągnął krzesło, które stało schowane za firankami. Dostrzegłem na jego 

karku i plecach zaogniony, czerwony obrzęk. 
– Skoro nie znałeś tych umarlaków, którzy rozniecili pożar, to skąd wiedzieli, gdzie 

ja byłem? 
– Jacy znowu umarlacy? – Zmarszczył brwi. 
Powiedziałem mu. 
Zacisnął twarz jak pięść i pokręcił głową. – Mówię ci, Wildclown, to na pewno była 

jakaś zasadzka, bo po tym, jak cię zostawiłem, na dole czekało na mnie sześciu martwych 
gnojków. Kurde no, właśnie spuszczałem im niezły łomot, a tu nagle rozpętał się pożar! – 
Wskazał ranę na plecach. 

Wyciągnąłem pistolet. Nie wymierzyłem w niego – bawiłem się nim tylko, 
podziwiając jego długość i wagę, jakby był nowy. 

– Nie jest to najlepsza wymówka, jaką kiedykolwiek słyszałem, panie Willieboy. – 
Dalej się bawiłem. 

Zastygł, gęba pełna hamburgera, po czym zaczął kiwać głową i charczeć. – Patrzcie, 
patrzcie go kurwa! Dajcie facetowi gnata i już zaczyna zgrywać twardziela. Ale ja ci 
pokażę, draniu jeden, nikt nie zadziera z Douglasem Willieboyem. 

– Chyba, że ma gnata, tak? – Wyszczerzyłem zęby. 
– Tak, właśnie tak – zaśmiał się. – Jesteś w porządku, Wildclown. Przyniosłeś kasę? 

Mam dość żarcia jak mucha! 
– Przyniosłem, ale będę musiał usłyszeć ciekawą historię, zanim ją ze mnie 

wyciśniesz. Spadłem wczoraj o jedenaście pięter i jestem w kiepskim humorze. – 
Oparłem się o ścianę i paczkę krakersów. 

Willieboy zaczął mówić. Każde zdanie kończył odgłosem przeżuwanego hamburgera. 
– Dobra, znałem ją lepiej niż to wcześniej mówiłem, tą Van Reydner. Znaczy, dobrze 

ją poznałem, rozumiesz. Kurde, kto by nie chciał. Prawdziwe bóstwo. No więc trochę się 
znaliśmy, choć wcześniej mówiłem, że nie. Nie była to prawdziwa miłość czy coś, ale 
było fajnie. Nie każdej nocy, ale czasami dzwoniła na dół po obsługę... – Przechylił się 
do tyłu, rechocząc. – Tak to nazywała. No kurde, kto by na to nie poszedł? 



Do głowy nie przychodził mi nikt konkretny, co też mu oznajmiłem. 
– Trwało to przez jakiś miesiąc, aż w końcu zniknęła. – Uśmiechnął się szeroko jak 

głupi. 
– Gratuluję, Willieboy – burknąłem. – Ale dla mnie to jest gówno warte. Obyś miał z 

tego miłe wspomnienia. – Wstałem do wyjścia. 
– To nie wszystko – powiedział to dość piskliwym głosem, jak na faceta jego 

wzrostu. – Wiedziałem, że odchodzi. Byłem przy tym, jak pakowała torbę. 
– Mów dalej. – Zapaliłem papierosa, zaoferowałem jednego Willieboyowi i wróciłem 

na swoje miejsce wśród okruszków. 
– Było to jakieś sześć dni temu. Wtorek wieczorem. Powiedziała, że niedługo 

odejdzie, ale że nie będzie to na długo. Zapytała mnie, czy byłbym na tyle miły, żeby 
wypuścić ją bez zbędnych problemów. Wisiała mi kasę. Bo widzisz, trochę mną 
zakręciła, ale co tam, jebać to... To nie był mój hotel. 

– Wiesz dokąd się udała? – Zaciągnąłem się fajką. Hot dogi nie zaprotestowały. Ale i 
tak miałem ochotę beknąć. 

– Nie, po prostu sobie poszła. Oczywiście tej nocy, kiedy dała dyla – w czwartek, nie, 
piątek rano – nie wiedziałem, że zastrzelono tam tego prawnika. Przyszedł do mnie o 
szóstej, gdy kończyłem zmianę. Jej już w hotelu nie było, wyszła około trzeciej. Dosiadła 
mnie na zapleczu za bycie grzecznym chłopcem! – Roześmiał się, dumny. 

– Władza z tobą rozmawiała? 
– A wiesz, przyszedł do mnie taki gnojek z Władzy, zanim w ogóle zdążyłem do nich 

zadzwonić. Pomyślałem sobie, że ktoś w budynku pewnie juz do nich przedzwonił. 
– Jak miał na nazwisko? – Nachyliłem się. 
– Nie wiem. Myślisz, że co ja kurna jestem, sekretarka? – Spochmurniał. 
– Powiedziałeś mu coś z tego, co mnie teraz? – Obrzuciłem go wzrokiem. 
– Jasne, że nie, jeszcze by mnie w to wrobili. Pewnie żarłbym teraz szczury u nich w 

piwnicy. – Willieboy przetarł usta ręką. 
– Świetnie – odparłem. – Nie powiedziałeś mi nic, co byłoby warte pięćdziesięciu 

dolarów. Dorzuć coś jeszcze, albo zostawię ciebie i twój befsztyk samych. 
– Dobra, dobra, nie bądź taki niecierpliwy. Widzisz, dzwonił do niej kilka razy taki 

koleś, Simon; nazwiska nigdy nie podał. Przełączałem telefony w recepcji, to wiem, że 
od czasu do czasu dzwonił. Za każdym razem późną porą. Kurde no, zawsze wiedziałem, 
że ona ściemnia z tym masażem, bo widziałem ją tylko z jednym klientem. Ale co mnie 
to obchodziło, racja? Ten prawniczyna miał sporo papierków, rozumiesz? Potrafi o siebie 
zadbać. 

– Od czasu do czasu przysłuchiwałem się temu, jak ze sobą rozmawiali, ona i ten 
Simon jak-mu-tam. Nie jestem z tego dumny, ale nocna zmiana bywa cholernie nudna. 
Głos miał zawsze taki wystraszony, jakby wiedział, że go słucham. No więc gadali sobie, 
gadali, ale żeby tak nudzić... Ciągle tylko mówił o pogodzie. Mówił, że niedługo chmury 
się rozejdą. Zastanawiał się, czy nie byłaby gotowa na trochę słońca. Chciałem im 
przerwać i wydrzeć się, że są nudziarze i że mogliby pogadać o czymś innym, o seksie na 
przykład. – Willieboy wyprostował się, twarz w głębokim zamyśleniu, po czym 
kontynuował. – Ich rozmowa była interesująca tylko raz, i to tej nocy, kiedy ten 
prawniczyna oberwał. Simon dzwoni do niej i mówi, że pora na zmianę pogody. 
Powiedziała, że już zaczynają męczyć ją te chmury, że ma ochotę na zmianę i że dzisiaj 
byłby na to dobry moment. Dalej nudziarstwo, ale przynajmniej tym razem mówili coś 



innego. Facet brzmiał jakby miał ptasi móżdżek. – Willieboy uśmiechnął się jak ktoś, kto 
właśnie otworzył skrzynię ze skarbem. 

– No świetnie, Willieboy, był z niego ptasi móżdżek, wielkie mi coś. Sam mogłem się 
tego domyślić. Na pewno nie jest to warte pięćdziesięciu dolców. Tylko jakieś imię, że 
niby jakiś Simon z nią gadał. No pięknie. 

Ale on dalej uśmiechał się jak głupi. Wreszcie nachylił się i wyciągnął z tylnej 
kieszeni zabrudzoną kopertę. 

– Zastanawiam się, ile może być wart jego numer telefonu i zdjęcie Van Reydner? – 
Pomachał wetkniętą między palce złożoną kopertą. 

Zacząłem szukać tej cholernej, plastikowej portmonetki Tommy’ego. 
 
Rozdział 11 
 
Po pierwszym sygnale wiedziałem, że miałem złe połączenie. Linia telefoniczna 

trzeszczała i piszczała, jakby jakiś pijak próbował otworzyć drzwi. Oto efekt rozpadu. 
Cieszyłem się, że chociaż światła działały. Awarie w dostawie prądu niedługo będą na 
porządku dziennym, zupełnie jak deszcz. Kolejny minus Zmiany. 

Zaraz po tym, jak rozpoczęły się ulewy, ale zanim jeszcze umarli powstali z grobów, 
telekomunikację na całym świecie szlag trafił. Po części miało to nawet jakiś sens. 
Telefony komórkowe i inne technologie satelitarne, takie jak Internet czy telewizja, z 
miejsca przestały działać. Nieprzerwany sufit z chmur można było obwinić co najmniej 
za część interferencji. Ale Zmiana była bardziej dalekosiężna w skutkach. 

Zaawansowany system komunikacji satelitarnej zwyczajnie przestał istnieć. Sygnały 
nie mogły dotrzeć do satelitów i nikt nie miał na to żadnego wyjaśnienia. Naukowcy 
chcieli obwinić za to efekt rezydualny po pluskwie milenijnej, ale myśl ta była zbyt 
absurdalna, żeby w ogóle brać ją pod uwagę. 

Zamiast tego przygotowano do lotu wahadłowiec Declaration, który miał zbadać tę 
anomalię. Wybuchł na platformie startowej, zabijając wszystkich na pokładzie. 

Informatycy ostrzegali przed tym agencję NASA, bo nie było wielką tajemnicą, że 
komputery i systemy podłączone do sieci również zaczęły się dziwnie zachowywać, jeśli 
w ogóle działały. 

Ale NASA nie odwołała misji, przechwalając się przełomowym usprawnieniem 
osłony systemów komputerowych. Według jednej z teorii z tamtych dni, systemy 
elektroniczne były niszczone przez ogromne wyładowania promieniowania 
elektromagnetycznego, powodowane zwiększoną aktywnością plam słonecznych. 

NASA zignorowała doniesienia o tym, że coraz trudniej było uzyskać dostęp do 
przechowywanych cyfrowo danych, a programy otwierały się tylko częściowo albo 
wcale. Śledczy badający okoliczności katastrofy stwierdzili, że do wypadku doprowadził 
komputer odpowiedzialny za odpalanie rakiet dodatkowych. Program mający zarządzać 
tym procesem odpalił tylko jedną, co spowodowało rozerwanie i zapalenie głównego 
zbiornika z paliwem. Podobne związane z komputerami wypadki na całym świecie 
wkrótce uwiarygodniły tę teorię. Dane zapisane na komputerach stawały się 
zniekształcone i niemożliwe do odzyskania, i to z nikomu nieznanych przyczyn. 

Nastąpił wtedy swojego rodzaju całkowity regres. Ponieważ nie można było polegać 
na komputerach, wyrzucono je ze wszystkiego: z samolotów, z łodzi, z zegarków, z aut. 
Ze wszystkiego. Praktycznie każde urządzenie zaprojektowane po 1970 roku poszło na 



złom, a świat wszedł w fazę retro. Stare, proste silniki o spalaniu wewnętrznym wróciły 
do łask; znowu pojawiły się nakręcane zegary. Firmy przekopały swoje archiwa w 
poszukiwaniu zapomnianych projektów i zaczęły produkować dawne urządzenia. 

Można było kupić Chevroleta w stylu z 1957 roku, który wyglądał zupełnie jak 
oryginał, zakładając że oryginał miał w ofercie dodatki w postaci cięższej, odpornej na 
deszcz – może nawet na kule – karoserii. Jedna z firm wypuściła Millenium T 
napędzanego na korbkę. Nawet widziałem jednego na autostradzie – był trochę 
smuklejszy, ale wciąż brzydki. 

Nowa reguła zdawała się brzmieć: działa, bo proste. Tym samym postęp wykonał 
kilka kroków do tyłu. 

Ponieważ maszty radioliniowe działały wadliwie, firmy telekomunikacyjne zmuszone 
były powrócić do sprawniejszych linii naziemnych. Komputery i Internet nie działały 
stabilnie, dlatego ludzie wrócili do maszyn do pisania i telegrafów. Z jakiegoś powodu 
nawet prąd zaczął zachowywać się w dziwny, nieprzewidywalny sposób, którego 
naukowcy wciąż nie są w stanie pojąć. 

Dowódcy wojskowi popadli w jeszcze większą paranoję na wieść o tym, że wszystkie 
systemy elektroniczne powariowały tak, jakby uderzył w nie impuls magnetyczny 
pochodzący z wybuchu nuklearnego gdzieś wysoko w przestworzach. Ponieważ jednak 
awarie komputerów dotknęły cały świat, mało prawdopodobne było, że którekolwiek 
niepodległe państwo byłoby aż tak wrogie. 

Z każdą kolejną niespodzianką, jaką niosła ze sobą Zmiana, pojawiała się 
odpowiednia teoria konspiracyjna. Wkrótce zamieniło się to w jedną wielką paradę 
ignorancji strzelającą w ciemno – aż w końcu wokół ekspertów wyrósł tłum umarłych. 

Pakistan i Indie zrzuciły na siebie nawzajem atomówki, Bliski Wschód zmiótł siebie 
z mapy świata, a małe, acz wredne urządzenie atomowe wyniosło Watykan pod niebiosa. 
Na szczęście masowe zniszczenie świata poprzestało na tym. W Starym Świecie szalały 
ludobójcze walki, a także w południowych częściach Nowego Świata, ale atomówki 
zamilkły. 

Godzinę temu opuściłem mieszkanie Douglasa Willieboya i wróciłem z powrotem do 
biura, gdzie starałem się wyglądać na zapracowanego. W końcu odpowiedział mi 
świergotliwy kobiecy głos: – Dodzwoniliście się Państwo do biura Richarda Adriana, 
Prezesa Salonu Opieki nad Skórą Zmarłych Simpsona. – Nagranie. – Biuro obecnie jest 
zamknięte. – Mówiła szybko, jakby pochłonęła całą kawę w Kolumbii. – Jesteśmy 
otwarci w godzinach... 

Zaserwowała mi starą formułkę: poniedziałek-piątek, od dziewiątej do siedemnastej. 
– Jeśli dzwonicie Państwo z telefonu z panelem klawiszo... – Rozłączyłem się. Nie 
miałem ochoty zostawiać wiadomości. Słuchawka zapiszczała po odwieszeniu na 
widełki. 

Była niedziela. Oczywiście, że ich siedziba byłaby zamknięta. Niektórzy wciąż 
trzymali się starej tradycji, a tę firmę było na to stać. Potęgi finansowe, takie jak Salon 
Simpsona, miały wystarczający udział w rynku, żeby pozwalać sobie na odrobinę 
nostalgii. Większość musiała pracować kiedy i gdzie tylko mogła, kontynuując 
odrętwiającą ducha mordęgę ustanowioną pod koniec drugiego tysiąclecia przez fuzje 
firm monopolistycznych, światową gospodarkę i nowy porządek świata. 

Z jednej z moich licznych tylnych kieszeni wyciągnąłem wizytówkę znalezioną w 
pokoju Van Reydner. Na awersie było logo, pod nim numer telefonu do sekretariatu. 



Odwróciłem wizytówkę. Na rewersie było pięć innych cyfr, ale pasowały one do numeru 
telefonu, który Willieboy mi podał. 

Obejrzałem zdjęcie Van Reydner. Stare, ale kolory dobrze się zachowały. 
Włosy miała rude, do ramion, lśniące niczym krew na słońcu. Willieboy niewiele 

przesadził w kwestii jej biustu. 
Naprawdę był stąd dotąd, tworząc werandę, na której można byłoby urządzić 

firmowy piknik. Jej poza miała w sobie coś z Mae West, same piersi i biodra. 
Jasnoniebieskie oczy wylewały się ze zdjęcia, kapiąc mi prosto na kolana. Ubrana była w 
suknię wieczorową, oświetlenie było doskonałe. Zdjęcie wyglądało jak profesjonalne, 
zaaranżowane – takie, które można by znaleźć w portfolio modelki. Spod mojej 
świadomości zaczęła wyrastać psychika Tommy’ego, a także jego wzwód. 

Musiałem bronić się przed tymi chorymi obrazami, które przelewały się przez barierę 
między naszymi umysłami. Świętoszkiem nie jestem, mało która z tych myśli była mi 
obca, ale przelewająca się obecność Tommy’ego była jak odkrycie, że twój współlokator 
kręci u siebie w sypialni dziecięcą pornografię. 

Van Reydner miała bladą twarz, jak to zwykle bywa w przypadku rudowłosych, ale w 
jej spojrzeniu było coś mrocznego. 

Położyłem nogi na biurku i wyciągnąłem się na krześle. Była mniej więcej trzecia 
popołudniu. Dobiegał mnie okazjonalny krzyk, niosący się echem z ulicy pod blokiem. 
Kolejni fanatycy biadolący nad swoim losem. 

Wciąż pamiętam tego roztrzęsionego umarlaka, którego znalazłem pewnego 
popołudnia ukrzyżowanego na słupie telefonicznym za naszym blokiem. Wtedy chyba 
też była niedziela. 

Przybili tego biednego drania w środku nocy. Jakby tego mało, kiedy próbowałem go 
stamtąd zdjąć, on o mało nie odgryzł mi dłoni. Darł się i obrzucał mnie przykazaniami. 
Mówił, że robi to dla mnie. Widać było obłęd w jego oczach; skóra wokół nich była 
pomarszczona i rozciągnięta od nieludzkiego oddania. Odparłem mu, że sam zajmę się 
swoimi grzechami, po czym wróciłem do biura i zadzwoniłem do Władzy, żeby 
przyjechali go stamtąd zdrapać. Udało im się to zrobić ograniczając rozszalałe 
wrzeszczenie do minimum. 

Po tamtym niewiele mnie już rusza. 
Cokolwiek się nie wydarzyło pięćdziesiąt lat temu, poraziło to całkiem sporą ilość 

wyznań religijnych. Zaskoczyło to prawdziwych wierzących – tych, którzy wierzyli i 
wielbili ideę wierzenia. Niedługo potem dziwne sekty wyskoczyły jak grzyby po 
deszczu. Fanatycy wyszli z ukrycia, głosząc nowe dogmaty stworzone z myślą o nowej 
epoce. 

Okazało się, że w praktycznie każdą religię wpisana była mitologia Apokalipsy. Gdy 
więc wierni obudzili się pewnego dnia i zobaczyli, że martwi wyłażą z kostnic, dla wielu 
było to ponad ich siły. 

Idea Apokalipsy oraz Objawienia zaświtały w umysłach mnóstwa osób – nawet tych 
niewierzących. Jakżeby inaczej, przecież media pod koniec drugiego tysiąclecia wbijały 
je wszystkim do głowy na każdym kroku – zjawisko, które przerodziło się z wysyłania 
wozów strażackich w rozniecanie pożarów. 

W Internecie huczało od historii o rządowych machlojkach oraz od podejrzeń, że 
armia amerykańska dążyła do stworzenia gatunku grypy przeżerającej ludzkie ciało. 
Krążyły historie o światełkach z niebios, o znikających świętych, o Elvisie dającym 



koncert w Las Vegas, ale żadnej z tych historii nigdy nie zweryfikowano, bo ludzie 
przyzwyczaili się do gromadzenia informacji nie popartych jakimikolwiek dowodami. 

Zmiana zadziwiła ludzkość Epoki Szumu Medialnego, gdyż pierwszą regułą Szumu 
Medialnego było to, że czarne proroctwa nigdy się nie sprawdzały. Jednak to, co się 
wydarzyło, przekroczyło jej najśmielsze wyobrażenia. Ludzkość była nastawiona na 
kłopoty, niezależnie od tego, czy coś miało się wydarzyć z końcem tysiąclecia czy nie. 
Kiedy jednak wydarzyło się coś tak dziwnego jak Zmiana, cały świat zwyczajnie 
postradał zmysły. 

Wciąż nie wiadomo, czy będzie to tymczasowe szaleństwo, czy nie. I tak nie 
potrafiłem dostrzec różnicy. Poza oczywistymi dziwnościami, świat wydawał mi się taki 
sam, jak kiedyś. 

Zapaliłem papierosa i zacząłem łagodnie bujać się w krześle. 
A więc mamy martwego prawnika, zabitego w pokoju wynajmowanym przez kobietę, 

która przepadła bez śladu. Szukałem już numeru telefonu do Van Reydner, ale na próżno. 
Może więc wcześniej nigdy nie istniała, albo mieszkała w Maroko i tyle. Mimo to, 
patrząc na jej zdjęcie, nie wyglądała ona na tego typu kobietę, która uwiłaby sobie tam 
gniazdko. Wyglądała raczej na taką, która była przyzwyczajona do dobrego traktowania. 

Tak czy inaczej, na przestrzeni kilku ostatnich tygodni, zanim mój klient oberwał, a 
ona sama zniknęła, Van Reydner odbyła szereg dziwnych rozmów z mężczyzną 
imieniem Simon, który miał jakiś związek z Salonem Opieki nad Skórą Zmarłych 
Simpsona – co więcej, dzwoniła na numer prezesa firmy. Billings zginął, Van Reydner 
zniknęła. A teraz jeszcze hotel spłonął. 

Już czułem zapach kadzidełka. 
Wraz ze Zmianą rozpoczęła się ostra konkurencja między firmami zajmującymi się 

konserwowaniem zwłok. Jako pierwsze w szranki stanęły zakłady pogrzebowe; bez trudu 
przystosowały swój sprzęt do balsamowania, aby móc oferować kąpiele w formalinie, 
opalanie skóry, terapie konserwowania skóry, owijanie plastikiem… Produkowano nawet 
maści i kremy – pełen serwis. Śmierć była kwitnącym przemysłem. Skoro nagle okazało 
się, że można było zabrać wszystko ze sobą na drugą stronę, na świecie pojawiło się 
mnóstwo obrzydliwie bogatych umarłych krezusów, którzy chcieli zatrzymać w 
posiadaniu swoje dobra doczesne. Czas więc stał się na wagę złota. Karawany przybrały 
nową rolę swojego rodzaju karetki dla umarłych. 

A umarli potrafili się zorganizować. Pewien bogaty umarły przemysłowiec, były 
senator William King, wydał mnóstwo pieniędzy na rozwój technik konserwacyjnych. 
Ochrzczony przez media przydomkiem Król Umarłych, w imię badań robił to, co musiał, 
a był na tyle zamożny, że pozwolono mu mieć włości w okolicy wydzielonej dla 
żyjących. Krążą pogłoski, że nie zawaha się przed niczym, aby osiągnąć nieśmiertelność. 
Pewne znane mi osoby zauważyły, nie kryjąc swojego przerażenia, że King miał rozległe 
koneksje w przestępczym półświatku. 

Był też Kapitan Updike, mesjanistyczna postać, która pojawiła się wraz z pierwszymi 
umarłymi i która przeprowadziła Wielkie Zmartwychwstanie i Odrodzenie. Ten niegdyś 
żyjący wojskowy kapelan podjął się misji wskrzeszenia umarłych. Jego grupa 
sfinansowała i zorganizowała program rekultywacyjny, w wyniku którego wykopano i 
zapewniono rehabilitację pochowanym. Organizacja Updike’a szybko się rozrosła, choć 
jej cele pozostały apolityczne. Jego wyznawcy chcieli po prostu wyzwolić swoich braci i 
siostry z więzienia, jakim stały się dla nich groby. 



Czytałem, że mają filie w Ameryce Południowej i za oceanem. 
Żyj jak za Życia – brzmiał jeden ze sloganów sklepów dla umarłych. Reguły tej 

Nowej Epoki były proste: jeśli jesteś w stanie uchować się w jednym kawałku, to 
najwyraźniej jesteś nieśmiertelny. Kilku egipskich króli wciąż chodzi po Ziemi i biorą 
teraz udział w bezprecedensowych sporach sądowych o grunt. Podobno wyszli ze swoich 
muzeów. Natomiast spadkobiercy Walta Disneya odwoływali się jak mogli, żeby stary 
Walt dalej tkwił w swojej bryle lodu, argumentując to tym, że „życie pośmiertne nie jest 
lekarstwem na to, co go zabiło.” 

Poza tym krążyła wieść, że stary Disney miał jedynie na tyle rozumu, żeby zamrozić 
tylko swoją głowę. 

Zamieszkaj nad wybrzeżem, gdzie słone morskie powietrze zapewni ci wiele lat życia 
pośmiertnego. 

Telefon zaczął dzwonić. Zawsze to robi, gdy rozmyślam. 
– Halo... – po czym ziewnąłem. Zbyt mocno forsowałem ciało Tommy’ego. Już 

niedługo, spokojnie. 
– Halo – nadeszła krótka odpowiedź. Głos należał do prawnika, Billingsa, 

rozpoznałem go po jego nadąsanym tonie. – Jak się pan dzisiaj miewa, panie Wildclown? 
– Świetnie – odparłem. – Nie mam drewnianej nogi. 
Usłyszałem ożywiony odgłos zgrzytania, który albo był śmiechem albo chomikiem 

tonącym w oleju. No to się zaśmiałem. Nie było sensu płakać. 
– A tak – dodałem. – Spaliłem cały ten budynek, hotel Maroko… Tak, ten, w którym 

pana zamordowano. 
Przestał się śmiać. 
– Właściwie to ja tego nie zrobiłem, ale byłem tam, gdy to się stało. 
– Czyli wszystkie dowody... 
– Przepadły. – Billings zamilkł. Postanowiłem potrzymać go przez chwilę w napięciu. 

– Ale uważam, że Van Reydner wie na tyle, żeby znaleźć pana zabójcę. Jestem o dwa 
telefony od odnalezienia jej. – Skłamałem. Za mało mi płacił, żebym mu mówił prawdę. 

– Myśli pan, że ona wie, kto to zrobił? 
– Sądzę, że brała udział w „robieniu” tego. 
– Niemożliwe. – Głos prawie mu się załamał. – Między nami było... 
– Coś, co można znaleźć wszędzie na pęczki. – Postanowiłem go przycisnąć. – Niech 

pan posłucha, wyszedł pan tamtej nocy, żeby poszukać kogoś w salonie. Mogła zostawić 
otwarte drzwi dla przyjaciela. Poza tym... – Słyszałem jak szczęka zębami z oburzenia. – 
Ma znajomości tylko i wyłącznie z osobami, które mogłyby w dzisiejszych czasach 
skorzystać na pańskiej śmierci. 

– Ale kto? – Wypluł. 
– Ponieważ martwi nie giną permanentnie, samo zabicie nie jest dobrym sposobem na 

to, żeby kogoś uciszyć. Dlatego wątpię, że mógł pan wiedzieć coś, co mogłoby komuś 
zaszkodzić. Gdyby tak było, to wsadziliby pana do miksera, głowę by gdzieś wcięło, coś 
w ten deseń. Musiał być inny motyw, co do tego jestem przekonany. – Zawahałem się. – 
Gdzie się pan udaje po terapię konserwacyjną? 

– Do Salonu Opieki nad Skórą Zmarłych Simpsona. Są bardzo polecani, a po śmierci 
trzeba szybko poddać się terapii, żeby zachować ciało w jak najlepszym stanie. 
Zakupiłem za życia jedną z ich polis. Ale nie rozumiem... 



– Niedługo się dowiem – przerwałem. – Rzecz jasna, nadal będę potrzebował czegoś 
konkretnego. Dlatego potrzebuję Van Reydner. Mówiła panu coś o polisie pośmiertnej 
Simpsona? 

– Właściwie to tak. Ale ona tylko o tym napomknęła... – W jego głosie słychać było 
pierwsze twarde nuty kontaktu z rzeczywistością. 

– Proszę się o to na razie nie martwić, przedstawiłem jedynie kilka fragmentów 
jakiejś tam teorii. Potrzebuję dowodów. Miał pan kontakt z Van Reydner poza pańskimi 
terapiami? 

– Nie – odpowiedział prawnik. Opuścił głos: – Miałem z nią układ. Byłem żonaty... 
rozumie pan. – Ucichł. Rozumiałem. Nie podobało mi się to, ale rozumiałem. – 
Uzgodniliśmy, żeby nie rozmawiać o naszym życiu osobistym. 

– W porządku – powiedziałem. – Kojarzy pan słowo „przypuszczenia”? 
– Oczywiście. 
– Cóż, na razie tylko o tym mówię. Proszę mi wierzyć, chciałbym panu powiedzieć 

coś romantycznego, na przykład, że zginęła broniąc pańskiego martwego ciała. Choć kto 
wie, może naprawdę tak było. 

– Kiedy się pan dowie? – Głos mu drżał. 
– Jutro, może pojutrze, ale nie dzisiaj. Dzisiaj wykonałem już wystarczająco dużo 

roboty. Na litość boską, przecież jest niedziela! – Wstałem i zacząłem krążyć po biurze. 
Ciągnąłem telefonem po biurku za krótki kabel od słuchawki. 

– Oczywiście – prawnik szybko dodał: – zadzwoni pan, gdy tylko będzie pan 
wiedział? 

– Tak. – Rozłączyłem się, chrząknąłem i schowałem pistolet do biurkowej szuflady. 
Jeszcze raz pogapiłem się lubieżnie na zdjęcie Van Reydner, po czym schowałem je w 
szafce na akta i wyszedłem z biura, mijając po drodze Elmo, by położyć się na kanapie w 
poczekalni. 

Ułożyłem zmęczoną głowę na zatłuszczonym, obitym czarną skórą ramieniu. Umysł 
Tommy’ego już się słaniał. Błogi stan REM był jak na wyciągnięcie ręki. Kojąca energia 
impulsów nerwowych tryskała niczym woda źródlana. Opuściłem jego ciało, podleciałem 
do sufitu i natychmiast zacząłem doświadczać halucynacji. 

 
Rozdział 12 
 
Otrząsnąłem się z transu wraz z pierwszym głośnym stuknięciem w drzwi. Przed 

wzrokiem wirowały mi poświaty ludzi i miejsc, które mignęły i zniknęły. Gdybym miał 
język, ich imiona i nazwiska miałbym na jego końcu. Drugie stuknięcie wywołało ruch w 
głębi biura. Pode mną widziałem Tommy’ego rozciągniętego na kanapie. Oddychał 
głęboko, ze zmęczenia i z nadmiaru whisky. Chrapał jak tartak. Gruby Elmo wyszedł z 
biura z gazetą w ręce i otworzył drzwi. 

Za drzwiami stało dwóch inspektorów Władzy ubranych w skórzane kurtki. 
Elmo cofnął się o krok z rozdziawioną gębą. Pomachał w ich kierunku gazetą, jakby 

szukał w tym dźwięku słów, a potem zastygł, gdy spostrzegł, że zza ich pleców wyłoniła 
się zwalista postać egzekutora. Podwójne szparki zamiast oczu świeciły światłem 
podczerwonym ze stalowego wizjera, który kształtem przypominał ludzką twarz. 

Psycholodzy Władzy zaprojektowali charakterystyczny kewlar egzekutorów i stalowy 
hełm. Z przeprowadzonych przez nich badań wynikało, że ludzie tracili szacunek do 



funkcjonariuszy, jeśli zbytnio się z nimi identyfikowali. Podobnie też reagowali w 
przypadku funkcjonariuszy bez twarzy – hełmy bojowe i maski przeciwgazowe na ogół 
bardziej prowokowały wściekły tłum niż go uspokajały. 

Aby rozwiązać oba te zasadniczo odmienne problemy, częścią hełmów stały się 
twarzomaski. Później, ze względów mody, dodano do tego fedorę, żeby zupełnie 
uczłowieczyć i odczłowieczyć funkcjonariuszy Władzy. 

Rozgniewana stalowa twarz, zawieszona o jakąś stopę nad kapeluszami inspektorów, 
była mieszanką cech, w których skład wchodziło dwóch prezydentów i gwiazda 
westernów. Ostatecznie wyszła z tego przerażająca aparycja twardego, pozbawionego 
emocji mężczyzny, zamkniętego w pancerzu i tak dobrze uzbrojonego, że mógłby 
zrównać budynek z ziemią. Egzekutor stał na korytarzu w bezruchu, szerokie, 
opancerzone ramiona ledwo mieszczące się w ramie drzwi. Płaszcz z gumy i stali dotykał 
podłogi. Stojący przed nim inspektor o smętnej twarzy zmierzył Elmo wzrokiem. 

– Szukamy Wildclowna, żelko, gdzie on jest? – wymamrotał spomiędzy ust cienkich 
jak papier. W cieniu kapelusza jego oczy wyglądały jak kreski. 

Żelka to tylko jedno z wielu uroczych przezwisk na umarłych. Nekrofobia odżyła 
nowym życiem po tym, jak Zmiana w sposób niecodzienny przeobraziła uświęconą 
czasem tradycję uprzedzeń na tle rasowym. Wszystkie inne definicje zostały wyparte 
wraz z pojawieniem się umarłych. Byłeś żelką, workiem kości, bądź zombiakiem; 
nieważne, że kiedyś byłeś biały, czarny, czy żółty. Liczyło się jedynie to, że byłeś 
martwy. Trudno mi było zrozumieć to zachowanie. 

Wszyscy byliśmy tylko o jedną kulkę od dołączenia do klubu poległych. 
– Śpi. I to od jakiegoś czasu – wyjąkał Elmo, następnie wskazał na zapaćkane okno. – 

Noc jest. 
– Zombiak nie musi mi tego mówić. Poza tym dopiero co się ściemniło. Jest siódma. 

Chcemy porozmawiać z twoim panem. – Spojrzał ponad ramieniem Elmo, mrużąc oczy 
w ciemności, żeby wypatrzeć Tommy’ego. – To on? 

Inspektorzy, jak gdyby nigdy nic, zepchnęli Elmo z drogi. 
Ich cienie sunęły po podłodze niczym węże. Ten drugi inspektor, niski i przysadzisty 

goryl, obgryzał zaciśniętą między zębami miedzianą wykałaczkę. Oczy za okularami 
wybałuszone miał jak u ryby. Oblizywał nerwowo grube wargi. Najwyraźniej straszny 
był z niego nerwus, bo kopnął w kanapę, blisko głowy Tommy’ego. 

Klaun mruknął pod nosem coś nieprzyzwoitego, zakrył genitalia dłonią i zwinął się 
mocno w pozycji embrionalnej. Od kilku sekund próbowałem podniecić Tommy’ego na 
tyle, żeby wpuścił mnie do swojej głowy. Nie wiem czemu, ale faza REM wzbraniała mi 
do niego dostępu. Kiedyś już próbowałem. 

Cielsko egzekutora blokowało światło z korytarza. Pozostawał w bezruchu – forteca 
bólu w trenczu ze wzmocnionej stali i gumy oraz w pancerzu. Podrzucał w dłoniach 
strzelbę automatyczną. Broń ta posiadała wielki magazynek bębnowy liczący trzydzieści 
porządnych naboi, które są w stanie rozerwać sekwoję w pół. 

Przysadzisty inspektor zapalił lampę stojącą blisko głowy Tommy’ego. Rozmazany 
makijaż klauna dziwnie się układał na pomarszczonej snem twarzy. Spora ilość makijażu 
wtarła się w ramię kanapy, skąd też dokonała migracji na jego włosy. 

Inspektor z uśmiechem na ustach zwrócił się do partnera. – Patrz jaka brzydka morda. 
Rany, myślałem, że w centrali robią sobie z nas jaja, a tu proszę, jebany kosmita. 



Wysoki intruz nachylił się nad Tommym i zaczął mówić. – Wstawaj, ty chory 
skurwysynie. Mamy do ciebie kilka pytań w związku z pożarem. Załatwmy to po 
dobroci. Potrafimy być słodcy do obrzydzenia, ale jeśli będzie trzeba, to wydusimy z 
ciebie te odpowiedzi! – Wystrzelił kciukiem w stronę egzekutora. 

Tommy odpowiedział kilkoma odgłosami parsknięcia, kończąc swoją ripostę 
mokrymi odgłosami ssania. Podjąłem kolejną bezowocną próbę przejęcia jego ciała. 

Wysoki inspektor syknął, a następnie odsunął się od kanapy, zerkając na egzekutora, 
który zareagował jak tresowany słoń. Ten potupał naprzód i uniósł ćwiekowanego 
buciora nad brzuchem Tommy’ego. Szybkie kiwnięcie głową u niskiego przełożonego i 
bucior runął na Tommy’ego jak kafar. 

Tommy zaraz znalazł się na podłodze, chcąc wylać swoje flaki na dywanik. Oddychał 
ciężko, jakby jego tułów owinięto żelaznymi opaskami. Mięśnie wzdłuż szyi 
wyprostowały się jak druty. 

– Kurwa – wypluł, usta pełne wymiocin. – Kurwa. 
Elmo stał przy drzwiach. Zaczął przemieszczać się powolutku w stronę biura. 

Podczas gdy Tommy wił się na podłodze, ja znowu spróbowałem go opętać; wpadłem na 
ścianę mdłości i gniewu. Był wściekły, co prawda daleko temu było do jednego z jego 
dzikich napadów szału, ale był wściekły. 

Nie mogłem go specjalnie za to winić. Ponawiałem próby opętania go. 
Egzekutor zrobił ze swojej rękawicy stryczek i postawił Tommy’ego na nogi. Do 

trzymanego na uwięzi klauna podszedł wysoki inspektor. 
– Nazywam się inspektor Hale, z wydziału do spraw kryminalnych. Inspektor Cane i 

ja chcielibyśmy wypytać cię o pożar w hotelu Maroko, w dzielnicy Downings, w 
sobotnią noc. Świadkowie mówią, że byłeś tam wtedy. 

– Powiedz tej, powiedz tej małpie, żeby się odczepiła! – Dyszał Tommy, siłując się z 
żelaznym uściskiem egzekutora. Egzekutor chrząknął, zaskoczony siłą Tommy’ego. 

– Sierżancie Dimitria, pozwól panu Wildclownowi odprężyć się, dobrze? – Hale 
powiedział nonszalancko. Dimitria rzucił Tommy’ego na kanapę jednym ruchem 
muskularnej ręki. 

Patrzyłem jak ręka klauna szukała czegoś wzdłuż paska. Nie miał przy sobie swojego 
pistoletu, bo odłożyłem go do szuflady. Elmo dalej zakradał się wzdłuż ściany, 
niezauważony. Miałem nadzieję, że nie ma zamiaru zrobić czegoś głupiego. Krążyła dość 
wiarygodna pogłoska, że Władza miała specjalnie reguły odnośnie traktowania umarłych. 

Kolejny raz z rzędu spróbowałem go opętać, ale znowu na nic. Jeśli go zbytnio 
rozsierdzić, to złość ogarniała całe istnienie Tommy’ego – duszę, kości, wszystko. W 
takich chwilach stawał się wcieleniem złości. Musiałem szybko przejąć nad nim kontrolę. 
Jak tak dalej będzie, to go zabiją, a mnie pozostanie jedynie udawać gaz bagienny. 
Musiałem go uspokoić. 

Twarz inspektora Cane’a była przesadnie okrągła, czym budziła obrzydzenie. 
Oblizywał wargi grubym, szarym językiem, przeciągając go po swoich zębach, niby 
kamienie nagrobne. Poza tym Cane miał tik nerwowy – uśmiechał się spazmatycznie w 
trakcie mówienia. Odnosiłem przez to wrażenie, że czuł głód, którego nie był w stanie 
zaspokoić. Osoby żądne władzy na ogół tak mają. 

– Co tam robiłeś? – syknął, oblizał usta i uśmiechnął się. 



Tommy siedział przez chwilę z rękami zaciśniętymi wokół sponiewieranego brzucha. 
– Pracowałem nad sprawą, ty pierdolona świnio. – Wypluł te słowa jak nowo odlane 
gwoździe. – Faszysta! 

– Twardziel się znalazł... – Cane pokręcił głową. – Zbił ci ktoś kiedyś nogi na 
miazgę? Brzmi to niemożliwie, a jednak. Niezłe widowisko. 

Tommy zaśmiał się jak pijana hiena. – Wyświadczyłbyś mi tym przysługę. – Twarz 
wykrzywiła mu się ze złości. – Wy gówna z Władzy macie tupet. Nigdy nie odzyskacie 
panowania nad tym zniszczonym światem, jeśli nadal będzie bawić się w Rue Morgue... 
uratować go może jedynie absolutne zbawienie. Niezbadane są wyroki boskie, ale Pan na 
pewno nie okłada ludzi po głowie pałką. Nauczycie się, dranie, że... 

Teraz była kolej Cane’a, żeby się pośmiać. – Kurna, ty naprawdę jesteś szajbnięty. 
Pisze tak w twoich aktach, no i proszę. – Zerknął na partnera, potem znów spojrzał na 
Tommy’ego. – Nad jaką sprawą pracowałeś? 

– Nad płaczem niemowlęcia... – Tommy polizał swoje paznokcie w zadumie. – 
Pytasz się, jakbyś nie wiedział. 

Obaj inspektorzy zanieśli się śmiechem. 
– Jezu – wysapał Cane. – Naprawdę tak źle ci się powodzi, Wildclown? – 

Zauważyłem, że dowcip brzmiał trochę na wymuszony. – Robisz dla jednej z tych gazet? 
– Zaoferowano mi tysiąc za udowodnienie, że niemowlę-widmo istnieje! – Przechylił 

się do tyłu, a potem, odzyskawszy skądś pewność siebie, wyciągnął papierosa i zapalił 
go. Beknął boleśnie. 

– Kto cię do tego wynajął? – warknął Hale. 
– Na co ta szopka? – Klaun wyszczerzył zęby. – Wiem, co Władza wyczynia. Wiem, 

coście robili przez cały ten czas. Pewnie macie nagrane wystarczająco dużo, żeby mnie 
powiesić, inaczej by was tu nie było. A wiecie przecież, że nie mogę ujawnić nazwiska 
klienta, nawet gdybym chciał. 

Cane zaczął po cichu przemierzać pokój w tę i z powrotem. 
Spędziłem te kilka chwil w szoku. Kłamstwo Tommy’ego zupełnie mnie zaskoczyło. 

Niemowlę? Próbowałem dopasować ten fragment do całości. Skąd mu to do głowy 
przyszło? 

– Powiedzmy, że robiłeś to, o czym mówisz. Na co ten pożar? – Hale nachylił się nad 
nim. 

– Nie ja go roznieciłem. Przypadkiem się zdarzyło, że byłem akurat wtedy na 
miejscu. Zapewne stało za tym kilku przemądrzałych Synów Robaczków Świętojańskich 
z Zakonu Boga-Słońca Zbawiciela. Może nawet Babcie Armagedonu, cholera to wie. 
Jeśli rozmawiałeś z tymi swoimi świadkami, to pewnie ci powiedzieli, że niekoniecznie 
wyszedłem z tego budynku. Z czasem zacząłem wierzyć, że jestem szalony, ale nie 
podpaliłbym budynku w taki sposób, żeby odciąć sobie drogę ucieczki. Ja lubię sobie 
strzepać, a nie popełniać samobójstwo. Wy cholerne knypki z Władzy, same muskuły... 
tylko mózgu brak! – Tommy kipiał ze złości, krzyżując ręce i mamrocząc. – Zupełnie 
jakbyście nie mieli o niczym pojęcia. 

Twarz Cane’a zbliżyła się, zaintrygowana. Szczęka poruszała się, jakby fizycznie 
formowała słowa między jego zębami. – Dobra, Wildclown. Twoje akta mówią same za 
siebie. Dupek jesteś, ale kiedyś pomogłeś Władzy. Właściwie to mam to gdzieś, że w 
Downings spłonął jakiś budynek. Jeśli o mnie chodzi, to był to tylko kolejny hotel dla 
zombiaków... – Zaczął rozglądać się wokół. – Ty, gdzie się podziała surowizna? 



Wreszcie zauważył, że Elmo gdzieś wcięło. Umarły wyjrzał zza biurowych drzwi. 
– T-tutaj jestem! – Dzwonił zębami. 
– Nie mieszaj w to mojej żony! – Rozkazał Tommy, krzyżując i rozkładając nogi. – 

Rozmawiasz teraz ze mną. 
– Dobrze ci radzę – powiedział Cane, sygnalizując reszcie, żeby się zbierali. Cielsko 

egzekutora pochłonęło światło na korytarzu; po chwili egzekutor zniknął. – W tamtej 
dzielnicy dzieje się niezłe gówno, jeśli więc masz choć trochę oleju w głowie, to trzymaj 
się od tego z dala. Na twoim miejscu wybrałbym się na długie wakacje. – Zbliżył się 
jeszcze bardziej. 

– Żartuj sobie dalej o niemowlakach, popierdółko, a gwarantuję ci, że następnym 
razem nie skończy się na ostrzeżeniu. Władza prowadzi w tej sprawie śledztwo. Nie 
mieszaj się w nie! Albo następnym razem, gdy będziesz musiał odnowić licencję, 
przyjdzie ci zmienić zawód. – Już się prawie odwrócił, gdy nagle dziwnie wykrzywił 
twarz i znów skierował wzrok na Tommy’ego. – Jeśli będziesz na tyle głupi, żeby 
zignorować moje ostrzeżenie, to bądź chociaż na tyle mądry, żeby informować mnie o 
rozwoju sytuacji. Jeśli nie będę wiedział, gdzie będziesz, możesz znaleźć się na linii 
ognia. – Uśmiechnął się, oblizał usta. – Taak, możesz na to liczyć! 

Tommy nic nie powiedział. Nie spojrzał na Cane’a, tylko wlepił wzrok w podłogę 
między swoimi stopami. 

Cane wyszedł za Halem 
Tommy zaczął pieścić się po kroczu. Wymamrotał coś o faszystach, a potem zwinął 

się na kanapie. 
– Widziałeś to Elmo? Widziałeś to? To jest tego częścią. Właśnie to się dzieje na 

świecie, który człowiek zbudował. Mają swój tupet. Ja to widzę, ale nikt inny nie potrafi 
tego dostrzec. – Spojrzał przez ramię na drzwi. – Jakby nie wiedzieli. 

Elmo powiedział: – Jasne, szefie – po czym przemierzył pomieszczenie, żeby 
zamknąć drzwi. Gdy wracał na swoje miejsce w biurze, dostrzegłem martwy ciężar 
czterdziestki czwórki w kieszeni jego kurtki. 

Popadłem w zadumę. Z Tommym działo się coś dziwnego. Najwyraźniej w czasie 
mojego ostatniego opętania był bardziej świadomy tego, co się dzieje niż mogłem to 
sobie wyobrazić. Czy chodziło mu o to niemowlę, które Billings usłyszał? Czy to przez 
to? A może to tylko wytwór jego szalonego umysłu. Kiedy wpadał w swoją maniakalną 
fazę, wyrzucał z siebie informacje szybciej niż on sam był w stanie je zrozumieć. 

Niemowlę-widmo! Przecież wszyscy wiedzą, że nie ma czegoś takiego jak 
niemowlęta. Pode mną, Tommy westchnął. Miałem nieliche wrażenie, że w naszej 
znajomości nastąpiła poważna zmiana. 

 
Rozdział 13 
 
Opętałem ciało klauna, gdy ten był jeszcze niemrawy od snu. Wtedy najłatwiej dało 

się przejąć stery, bo w głowie pełno miał golizny po aktywnym życiu sennym. 
Wczorajsze siniaki sprawiły, że w pierwszej chwili nieprzyjemnie zakładało się jego 
ciało, jakby było trochę zbyt ciasne, ale kilka rozciągnięć i ziewnięć poluzowały je na 
tyle, że dało się je nosić. 

Sen dobrze mu zrobił. Nawet było trochę wigoru w jego kroku, kiedy udałem się 
korytarzem do łazienki w celu porannej ablucji i wróciłem z powrotem do biura. 



Wyciągnąłem płytkę do podgrzewania potraw z szafki na akta, przyrządziłem jajka 
sojowe, kiełbaskę planktonową i dzbanek kawy, i udałem się do poczekalni. Tam 
trzymałem stolik i krzesełka, z których korzystałem, żeby móc wygodnie zajadać się 
swoimi posiłkami. 

Co za niesamowite uczucie! Śniadanie potrafi być dla bezcielesnych niczym mokry 
pocałunek od Boga. Zwyczajnie nic nie dorównywało posiadaniu języka, którym można 
by kosztować jedzenie. Nawet jeśli wymogi narzucone przez Zmianę sprawiły, że mięsna 
część pożywienia była syntetyczna. 

Zmiana, odkąd zaczęła się te pięćdziesiąt lat temu, była daleko idąca w skutkach. Ta 
sama siła, która ożywiła martwe ciała, ożywiła również mięso spożywcze. Bekon, 
parówki, kurczaki i steki, jeśli nie były wystarczająco ugotowane, to wierciły się na 
talerzu jak żywe. Tkanka mięśniowa kurczyła się i rozszerzała, często pomimo 
zastosowania różnych metod przyrządzania. Mięso dało się zjeść tylko wtedy, gdy było 
odpowiednio ugotowane. 

Tak, dało się uniknąć tej niezręcznej sytuacji, kiedy indyk na stole zaczyna trzepotać 
skrzydłami. Sęk w tym, że trzeba byłoby go ugotować tak mocno, iż tracił swój smak i 
wygląd, przez co trudno było uzasadnić poniesiony na indyka wydatek. 

Niedługo po pojawieniu się umarłych, na całej planecie nastąpiło Wielkie obumarcie. 
Wszystkie brzemienne ssaki w jednej chwili poroniły i, najwyraźniej, nie były w stanie 
ponownie zajść w ciążę. Ten sam proces zaobserwowano później u ptaków, większości 
ryb i gadów. Ich jaja lub młode nie były zdolne do życia. Mięso stało się teraz drogie; 
cenniejsze nawet niż złoto. Tym samym tylko bogaczy było stać na zjedzenie 
niemożliwych do zastąpienia krów – nawet klonowanie nie skutkowało – przez co ceny 
poszybowały w górę. Dla przeciętnego szaraczka zajadanie się prawdziwym mięsem 
pozostało jedynie miłym wspomnieniem. 

Nieustannie krążyły pogłoski o tym, że gdzieś urodziło się cielę czy jagnię; ale nauka 
zdyskredytowała każdy przypadek jako bezczelne oszustwo czy zbiorową halucynację, 
wytwory dogorywającej kultury mięsożerców. W rezultacie rolę mięsa w naszej diecie 
zastąpiła wzbogacona witaminami pasta z glonów morskich i planktonów, którą można 
było przyprawić, ukształtować i zabarwić wedle potrzeb. Kiedy zamówiłem hot dogi, to 
tak naprawdę zamówiłem planktonowo-glonowe dogi. Z musztardą i cebulką nie były 
takie znowu złe – no, powiedzmy, że mogły być gorsze. 

Cenę mięsa i produktów rolnych napędzała także zmiana w zachowaniu zwierząt. 
Najwidoczniej nie miały zamiaru dłużej tolerować związków z istotami ludzkimi. 
Pierwszy tego sygnał odkryłem w postaci wiadomości w gazecie, opublikowanej sześć 
miesięcy po Zmianie, mówiącej o tym, że rolnik z Chile i jego rodzina zostali zjedzeni 
przez świnie. 

Wkrótce nastąpił wysyp podobnych doniesień. 
W Wisconsin udomowiony pies zabił swoich właścicieli, gdy ci spali. Pewna 

staruszka w Brooklynie miała piętnastoletniego kota, który wydrapał jej oczy. Chmara 
kruków rozerwała brazylijskiego listonosza na strzępy. 

Potem wydarzyło się coś większego. Z Lazy Lodge, wioską starości na Florydzie, w 
której troszczono się o kanadyjskich emerytów, pewnej sobotniej nocy urwał się wszelki 
kontakt. Panikujące rodziny zaalarmowały policję i następnego dnia wysłano na miejsce 
kilku funkcjonariuszy, którzy wpadli w zasadzkę zorganizowaną przez ponad sto 
aligatorów. Było tak źle, że w końcu wezwano armię, żeby zrobiła tam porządek. Śledczy 



stwierdzili, że rzeź miała miejsce zeszłego wieczoru, kiedy wszystkie sześćdziesiąt dwie 
ofiary zebrały się w głównej sali na wieczorną potańcówkę. Dowody nie pozostawiały 
cienia wątpliwości: zwierzęta działały razem. 

Im więcej napływało doniesień, tym bardziej zdecydowana była reakcja rządu. 
Wstępne rekomendacje dotyczące kontroli nad zwierzętami domowymi i hodowlanymi 
wkrótce zastąpiono rozkazem szeroko zakrojonej eksterminacji. Ponieważ zwierzęta 
również wracały do życia, nie było to proste do wykonania. Wielu miłośników zwierząt 
zabierało zwierzęta i wypuszczało je w miarę daleko od ludzkich skupisk, często tracąc 
przy tym palce i ręce. Praktyka ta, wziąwszy pod uwagę rozliczne populacje dzikich 
zwierząt, nad którymi już nie panowano, wkrótce uczyniła życie na wsiach 
niebezpiecznym, w wyniku czego nastąpił wielki exodus do miast. 

Skończyłem jeść śniadanie, po czym powitałem Elmo, którego znalazłem siedzącego 
nieruchomo u mnie w biurze. Zahipnotyzował go kolejny z rzędu wschód słońca. 
Dziwne, bo wieczna zasłona z chmur pozwalała jedynie na stopniowe pojaśnianie 
nieprzerwanego koloru szarości. 

– Powiedz mi, Elmo – zapytałem okrążając biurko i osuwając się na krzesło. – Czy ty 
nigdy się nie nudzisz? 

Wiercił się niespokojnie przez kilka chwil, zawstydzony. W czasie gdy grzebał w 
głowie w poszukiwaniu odpowiedzi, ja zająłem się makijażem i lusterkiem. 

Czyż nie byłem śliczniutkim klaunem? 
– Cóż, szefie, d-dziwnie jest być m-martwym. Przynajmniej czasami jest dziwnie. – 

Zaczął szukać papierosa, znalazł go, zapalił. – Są dni, kiedy jest nawet fajnie, jakby się 
oszukało śmierć… Jakby n-nigdy nie będzie trzeba przejść na drugą stronę, kiedyś byłem 
wierzący... a pewne idee… pewnych myśli ciężko jest się wyzbyć. Ale są też chwile, 
kiedy bycie martwym, to jak stanie latem w kolejce w banku. Klimatyzacja się zepsuła, 
przed tobą stoi setka ludzi, a ktoś podciął ci nadgarstki. W takich chwilach wiesz, że to 
śmierć oszukała ciebie. – Zamilkł. 

Przerwałem w trakcie rysowania prawego oka. – Jezu, Elmo, to się niczym nie różni 
od bycia żywym. 

Pokiwał głową. – Mówiłem, że to dzi-dziwne. – Elmo opuścił głowę, jakby 
posmutniał. – Wiele mam dni, kiedy chciałbym pojeździć kolejką górską. 

– Pewnie dlatego tak prowadzisz – zaśmiałem się, rozmazując lewe oko. – Pewnego 
dnia przejedziemy się wzdłuż wybrzeża do Vicetown, obejrzymy, co się da. Wiesz Elmo, 
tego właśnie potrzebujemy: wakacji. 

Elmo wyprostował nieżywy palec. – O, takie właśnie jest bycie martwym. 
Uśmiechnąłem się, wyciągnąłem biurową butelczynę. – Co powiesz na to, żebyśmy 

się narąbali? 
Śmiech Elmo był jak dźwięk gniecionego styropianu. Nalałem dwie szklaneczki, 

Elmo wziął jedną z nich. Powiedział mi kiedyś, że czasami po drinku czuł się odrętwiały 
i że picie oczyszczało mu flaki. Położyłem nogi na biurku, chwyciłem za telefon i 
zacząłem wykręcać numer, który w niedzielę był nieczynny. 

– Elmo, która godzina? 
Spojrzał na zegarek. – Dziewiąta trzydzieści. 
W słuchawce usłyszałem głuchy łoskot, zupełnie jakby dobiegał z wypełnionego 

kamieniami blaszanego kubła na dnie studni. Kolejne złe połączenie. 



Pani Kofeina tym razem odpowiedziała osobiście. – Dzień dobry, tu biuro pana 
Adriana, mówi Lori – powiedziała to jedną sylabą. 

– Cześć, Lori – powiedziałem. – Niedawno mnie zabito i chciałbym się dowiedzieć, 
jakie usługi mielibyście mi państwo do zaoferowania. 

– Cóż, proszę pana, powinien pan zadzwonić pod numer firmowy. Pan Adrian jest 
zbyt zajęty, żeby osobiście obsługiwać klientów. Jeden z naszych Opiekunów Nowego 
Życia z przyjemnością by z panem porozmawiał, jeśli tylko zadzwoni pan pod... 

– To pilne. – Uciąłem. – Dostałem ten numer od przyjaciółki. Nazywam się Gingold 
Subtelny. Pewnie pani o mnie słyszała, ten mim. Widzi pani, moja śmierć spowodowana 
była żrącą substancją i obawiam się tego, co zwłoka może zrobić z moim ciałem. – 
Starałem się wysławiać z takim artystycznym świergotem, bo zwykle mówiłem tak, 
jakby mój głos dobywał się z tyłu głowy. 

– Rozumiem, proszę pana – recepcjonistka powiedziała po chwili. – Ale to nie jest 
biuro dla klientów. Żeby się umówić na spotkanie... 

Znów uciąłem. – Moja przyjaciółka, Jan Van Reydner, powiedziała mi, żebym pytał o 
Simona. Powiedziała, że wtedy trochę lepiej mnie potraktują. 

Nastąpiła dziwna cisza. – Już chwileczkę. – Zniknęła. Zastąpiło ją nagranie jakiegoś 
pacana z piszczałkami. Wróciła zanim owładnęły mną myśli samobójcze. 

– Panie Gingold, może pan przyjechać o piątej. Opiekun Nowego Życia wyjdzie do 
pana, żeby się z panem powitać. Czy wie pan, jak nas znaleźć? 

– Mam waszą wizytówkę – powiedziałem, podziękowałem jej za pomoc i odwiesiłem 
słuchawkę. Odwróciłem się do Elmo. 

– To ci się nie spodoba... 
 
Rozdział 14 
 
Udałem się estakadą na zachód. Elmo postanowił zostać w biurze, żeby pilnować 

telefonu. Tak właśnie myślałem, że to zrobi. Jeśli przejazd przez Składowisko nie był 
uciechą dla żyjących, to dla umarłych musiał być koszmarem. 

Dzień był szary, podobnie jak każdy inny w Greasetown. Poza tym był tak samo 
zimny, wilgotny i śmierdzący. Nieskończona chmura zdawała się przytrzymywać każdy 
wyziew spalin, każdy wydech powietrza. Na estakadzie świeciło pustką. 

Od czasu Zmiany jazda poza miastem straciła swój urok. 
Zerknąłem na zegarek – czwarta trzydzieści. Ulewa zerwała się już z sześć razy. 

Wycieraczki piszczały i szurały. Wsparta kolumnami droga wyrastała jakieś dziewięć 
metrów nad przewijającym się pode mną wiejskim krajobrazem – monument 
nieuchronnej ludzkiej krótkowzroczności. Uśmiechnąłem się w zadumie. 

Kiedy umarli zaczęli stawać w kolejkach do urzędu pracy, pojawiać się w bankach i 
w barach, naukowcy czym prędzej wzięli się za badanie tego zjawiska. Nie mogli znaleźć 
żadnego sensownego wyjaśnienia na cokolwiek, ale przynajmniej byli w stanie ważyć i 
mierzyć, opisywać związki przyczynowo-skutkowe. 

Umarli zachowywali swoją osobowość i większość zmysłów zależnie od ilości 
ocalałej szarej materii. Krótko mówiąc, umarli mieli takie same pragnienia i potrzeby, co 
żyjący – póki tylko mieli minimalną ilość tkanki mózgowej. Nie musiała to być nawet 
dobra tkanka; nawet wysuszona, zmielona czy zgnieciona się nadawała. Nic naukowego, 
ale jednak było to już coś. 



Pomijając wszelkie naukowe dociekania, trzeba było zadać oczywiste pytanie: co by 
się stało, gdyby martwemu nie zostało wystarczająco dużo szarej materii? 

Dziwny krajobraz pode mną był na to odpowiedzią. Wiedziałem, że jeśli zatrzymam 
auto i spojrzę w dół, to być może zobaczę niezdarne kształty i kawałki ciał stąpające, 
pełzające, bądź wijące się pośród cieni. 

Władza wpadła na pomysł, żeby składować resztki po rozczłonkowanych i 
pozbawionych głów ciałach pojawiających się w tym coraz bardziej okrutnym świecie. 
Wkrótce stało się oczywiste, że osoby u władzy nie miały bladego pojęcia na temat życia 
i śmierci po Zmianie, bo już po kilku latach w Ośrodkach Specjalnych Władzy roiło się 
od godnych pożałowania ruchomych resztek zwłok. Ponieważ ze zwierzętami było 
podobnie, one również dołączyły do pulsującej masy. 

Jeśli dodać do tego jeszcze zdziczałe wilki, kojoty i stada wściekłych psów, żywych i 
martwych, siejące postrach na tych terenach, utrzymywanie porządku w Ośrodkach 
Specjalnych stało się zbyt niebezpieczne. 

Martwa tkanka, niegdyś ostrożnie zakopywana, była teraz wywalana z jeszcze 
mniejszą troską niż kiedyś śmieci. Przyzwoici ludzie narzekali na piekielną scenę w jaką 
zamieniła się wieś, dlatego Władza postanowiła zbudować wokół miast mury, a miasta 
połączyli siecią estakad. 

Wszystko inne zostawiono na pastwę dziczy i śmierci. 
Greasetown, podobnie jak większość ocalałych miast, zostało zabezpieczone od 

strony lądu przez barierę wysoką na dziewięć metrów. Dzięki temu mieszkańcy mogli 
martwić się o swoje potępione istnienie bez potrzeby myślenia o tym wielkim, żywym 
cmentarzu rozrastającym się za ich plecami. 

Mówi się, że Składowisko jest przystanią dla osób ściganych przez Władzę oraz dla 
grup poskładanych do kupy bandytów. Między umarłymi krążyła historia o tym, że na 
ziemiach tych znajdowała się nadzieja na lepsze jutro. Pewnego dnia zostaną wezwani, i 
wyruszą. 

Jak najbardziej rozumiałem, że te ziemie skrywały przyszłość ludzkości. Dla mnie 
było to wystarczająco proste. Pewnego dnia wszyscy tam trafimy – prędzej czy później. 

Kolejnym plusem Zmiany było to, że żyjący nie starzeli się. A nawet jeśli, to w zbyt 
wolnym tempie, żeby można to było dostrzec. Naukowcy – szybko stający się tematem 
większości dowcipów – również i tego nie potrafili wyjaśnić.  

Bycie żywym najwyraźniej oznaczało nieśmiertelność, ale tylko pozornie; im dłużej 
żyjesz, tym większa szansa, że zginiesz brutalną śmiercią. Wtedy nastawał niechlubny 
koniec – niegdyś dumny rodzaj ludzki zostaje zredukowany do wleczenia się po Ziemi 
jako wysuszone zwłoki. 

Westchnąłem. Tego typu myśli były nieuchronne, gdy przejeżdżało się przez 
Składowisko. Dlatego zawsze brałem ze sobą butelkę whisky, którą trzymałem zaciśniętą 
między nogami. Wizja nieumarłych płuc wyjących do księżyca tańczyła mi po głowie. 

Pociągnąłem łyka whisky i pozwoliłem, żeby gorące pieczenie w gardle przepaliło mi 
umysł na inne tory. 

Jeśli ten Simon jak-mu-tam naprawdę siedzi w centrum terapii, to już wie, że ktoś 
dowiedział się czegoś o Jan Van Reydner. Pan Adrian, będąc prezesem, zapewne nie 
odbierał telefonów od Simona, dlatego byłem całkiem pewien, że to ta sama osoba. 
Niedługo się o tym przekonam. 



Przygotowując się do roli Gingolda Subtelnego, martwego mima, wsmarowałem 
szary makijaż w dłonie, żeby stały się wystarczająco posępne. Starałem się także jak 
mogłem, żeby przyozdobić mój klauni makijaż ciekawymi zakrętasami – delikatnie 
wyrażając tym swoją „awangardowość”. 

Krzyczało to Paryż; krzyczało to Francja. 
Kwadrans przed piątą zjechałem z estakady na nadziemną drogę, która biegła do 

otworu w dużym, kamiennym murze. Otaczał on willę z czarnego kamienia, wzbijającą 
się wiele pięter ku zachmurzonemu niebu, którą zbudowano na naturalnym granitowym 
wzniesieniu. Zakładałem, że mur miał zatrzymać spokój i ciszę wewnątrz, a harmider 
umarłych na zewnątrz. Nasłuchiwałem, czy wilk nie zawyje. 

Zajechałem na parking niedaleko wielkiej, żelaznej bramy. Wiedziałem, że daleko, 
daleko pode mną, wokół podstawy muru, przesuwały się szare, drżące, robaczywe 
kształty. Zatrwożyłem się na myśl o tak makabrycznym widoku, włosy zjeżyły mi się aż 
po koniuszki. Psychika Tommy’ego radowała się dziko. Nadstawiłem uszu chcąc zgłębić 
panującą ciszę; z oddali dobiegł mnie odgłos pukania, jakiś szmer, jakby chirurg grzebał 
w czyichś flakach. Jeszcze raz pociągnąłem z butelki whisky, i poszukałem papierosów. 

Wyobraźnia nie zawsze się przydawała. 
Żelazna brama nagle stanęła otworem. Podłużna, czarna ciężarówka bez okien, za 

wyjątkiem szparki w kartoflowatym nosie, jechała bezgłośnie na twardych, gumowych 
oponach. Przywodziła mi na myśl te stare pociągi typu Super Chief, które widziałem na 
zdjęciach. Ciężarówka przyśpieszyła i zostawiła mnie samego przy zamykającej się 
bramie. 

Wyobraziłem sobie siedzących w ciężarówce szczęśliwych umarłych klientów, 
wszyscy o różowych policzkach i świeżo po specjalnej terapii w Salonie Simpsona. Gdy 
już wrócą do domu, rozpocznie się dla nich reżim dbania o ciało w oczekiwaniu na obłęd, 
który w końcu się o nich upomni. Rozumiem czemu brakowało okien. Nie można było 
przecież pokazywać klientom tego, co znajdowało się na Składowisku. Natychmiast 
popadliby w amok. 

Przeszył mnie dreszcz, gdy rozmyślałem nad powodem, dla którego Salon Simpsona 
znajdował się w takiej okolicy. 

Schowałem broń do schowka na rękawiczki, wysiadłem z auta – i zacząłem 
odstawiać umarłego. Nie było to trudne; usztywniłem mięśnie i ruszałem się 
mechanicznie, starałem się również mrugać powoli i miarowo. Codzienne obserwowanie 
Elmo nie służyło tylko przypominaniu mi o mojej śmiertelności. 

Podszedłem do miedzianego panelu, na którym widniał napis „goście”, a poniżej 
duży, czerwony guzik. Nacisnąłem go, jednocześnie gniotąc papierosa butem. 

Czułem, że ktoś mi się przyglądał. Osadzone w wielkiej bramie były drzwi w bardziej 
ludzkim rozmiarze, które otworzyły się automatycznie. Ruszyłem w ich stronę, 
zastanawiając się, co mogło wywołać taką korporacyjną paranoję, żeby zbudować tę 
masywną bramę. Chyba raczej nie ze strachu przed mieszkańcami Składowiska. 

Konkurencja w przemyśle śmierci była ostra. 
Za drzwiami przywitał mnie wysoki, chudy mężczyzna w czarnym uniformie. 

Marynarka miała wysoki, wojskowy kołnierzyk, a pod nią płonęła biała koszulka o 
czerwonych zdobieniach. Mężczyzna uśmiechał się do mnie różowymi ustami, stulonymi 
w pożądaniu matczynej piersi. Zdumiewał mnie jego młody wygląd. Skóra na twarzy w 



kształcie orzeszka wyglądała na miękką, jakby była pokryta lekkim puchem. Starałem się 
nie okazywać żadnej miny. 

– Jestem Gingold Subtelny. – Starałem się także mówić beznamiętnym głosem. 
– Nazywam się Tobias, witam Pana w Salonie Opieki nad Skórą Zmarłych Simpsona, 

Panie Gingold. – Uśmiechnął się małymi, perlistymi ząbkami. Jego oddech niósł ze sobą 
woń formaliny, na podstawie czego stwierdziłem, że nie żyje. W Salonie Simpsona znali 
się na rzeczy, jeśli pan Tobias miał być przykładem ich kunsztu. 

– Przepraszam, że przyjechałem w makijażu, ale... – Przystawiłem palce do policzka. 
– Twarz pod spodem mam taką… zniekształconą. 

Tobias pokiwał głową, uśmiechnął się słodko pod nosem, niby z Piotrusia Pana, a 
potem zaśmiał się z wigorem godnym cherubinka. – Och, doskonale Pana rozumiem. 
Sam byłem w takim stanie, kiedy dopiero co wkroczyłem w swoje nowe życie. Proszę się 
nie obawiać. Niech Pan spróbuje się odprężyć. Przybył Pan do właściwego miejsca. – 
Wyciągnął rękę w stronę małego, zmotoryzowanego wózka. – Jeśli Pan pozwoli, 
podwórze jest ogromne. Zabiorę Pana do Pańskiego Opiekuna Nowego Życia. 

– Dziękuję – powiedziałem i udałem się za nim do pojazdu. Przebyliśmy odgrodzony 
obszar, w którym znajdowały się fontanny, altanki z dwuspadowymi dachami i ścieżki 
dla spacerowiczów zawijające po trawie i ogrodzie. Zastanawiałem się, jak utrzymywali 
kwiaty w rozkwicie. Było mnóstwo wody, ale brakowało słońca, a przez ten mur 
podwórze było tym bardziej zacienione. Gdy tak obok niego siedziałem, naszła mnie 
ochota na papierosa – nie byłem pewien, czy to ja chciałem zapalić, czy Tommy. 

Willa rosła przed nami ku niebu, niby zamczysko ozdobione minaretami i wieżami. 
W licznych oknach jaśniały światła, za zasłoną przesunął się okazjonalny zarys cienia. 
Pomrukiwałem cicho, przyglądając się temu wszystkiemu. Wreszcie świat biznesu odkrył 
niszę doskonałą. Śmierć zapewniała stały podaż i popyt. 

 
Rozdział 15 
 
Prowadzono mnie przez wymyślne lobby i salon, udekorowane tysiącem rzeźbionych 

aniołków. Krwawoczerwona perska wykładzina pokrywała setki metrów kwadratowych 
podłóg i schodów. Wielkie skórzane kanapy i fotele zajmowały osobliwe miejsca pod 
palmami w doniczkach, albo przy rozpalonym kominku, w którym można było 
zaparkować ciężarówkę. U stóp misternie wyrzeźbionych kolumn, na sofach z kółkami i 
na fotelach, wylegiwały się zwłoki – niektórzy umarli czytali książki, bądź czasopisma. 

Część umarłych była obandażowana od stóp do głów; od wszystkich wyraźnie było 
czuć smród środków antyseptycznych. W powietrzu unosił się także wyraźny aromat 
pieniędzy. Tobias pokierował mną obok trójki umarłych, pochłoniętych dyskusją o 
religii, ku szerokim schodom o złoconej poręczy. Ostatecznie dotarliśmy do dużych 
drzwi. 

W miedzi wytłoczono staranną reprodukcję obrazu Bruegela, Triumf śmierci. Nie 
znałem się na sztuce. Po prostu ten konkretny obraz stał się wyjątkowo popularny od 
czasu Zmiany. Widać było na nim ludzi biegnących w przerażeniu przez scenerię niezbyt 
odległą od tej, jaką widziałem na Składowisku. Zastępy kościotrupich demonów 
dokonywały wyrafinowanej rzezi na żyjących – tego powiesili, temu ucięli głowę, tu 
czaszka, tam też czaszka – wszędzie czaszka na czaszce. 



Na obrazie umierali wszyscy – chłop, biznesmen, święty i król. Nieważne dokąd by ci 
ludzie nie uciekli, ginęli – każdy bez godności wartej wzmianki. Przez chwilę 
wyobraziłem sobie postać klauna w szmince aktorskiej, tańczącego radośnie pośród tej 
masakry. Tommy podekscytował się na ten widok. Czułem jak jego wzwód naciskał o 
brezent kombinezonu. 

– Przepiękne – wyszeptał Tobias, gdy zauważył, że przyglądam się drzwiom. 
Zatrzepotał leniwymi powiekami. – Pan Adrian kolekcjonuje rzadką sztukę. Kazał to 
wytłoczyć na podstawie oryginału. – Machnięciem ręki wskazał na drzwi. – Być może 
jest to ponury widok dla skromnych żyjących, ale w śmierci nie ma niczego wstydliwego; 
wszyscy zdajemy sobie sprawę z zaprzeczenia, jakim jest życie. – Popchnął lekko drzwi, 
które cicho stanęły na oścież. 

– Biuro pana Adriana. – Ukłonił się nieznacznie, zakrywając czoło gęstą czupryną. 
Zostawiłem go i wszedłem do pokoju. Rogi pomieszczenia chowały się przede mną w 

czarnym cieniu. Podążyłem wzrokiem za łagodnym blaskiem lamp sufitowych, aż w 
końcu ujrzałem zarys mężczyzny za dużym biurkiem. Wyłoniło się ono z ciemności 
niczym duży tankowiec. Było tak duże, że do popielniczki trzeba było się przejść. Stałem 
tak przez chwilę w udawanym podziwie i przyglądałem się panu Adrianowi w miękkim 
świetle. 

Jego głowa błyszczała od sztucznej opalenizny; złote kępki włosów okalały 
odsłonięty czubek, tworząc przy tym półobręcz. Adrian patrzył na mnie bystrymi, 
niebieskimi oczami, osadzonymi blisko dużego nosa. Ramiona miał szerokie, a że 
właśnie palił, jego grube ręce napinały się pod równo skrojoną marynarką. Nosił 
ciemnozieloną, co było dziwne, bo pozostałe osoby pracujące w tym miejscu były całe 
ubrane na czarno. 

– Proszę usiąść. – Naszkicował w powietrzu linię dymem z cygara. Gdy sadzałem 
swoje pośladki na grubej, skórzanej poduszce, poczułem znajomy aromat. 

Adrian zaczął mówić. 
– Nie wiem kim jesteś, ani czemu masz na sobie ten durny makijaż, ale siedzę w tym 

interesie wystarczająco długo, żeby umieć z miejsca stwierdzić kto jest martwy, a kto 
tylko udaje. A ty udajesz. Zakładam więc, że nie jesteś panem Gingoldem. 

– A ty nie jesteś Simon – powiedziałem zastanawiając się, jak rozegrać tę scenę. – 
Mogę zapalić? Nie mogłem nie zauważyć zapachu twojego cygara. Drogie jest? – 
Zapaliłem papierosa i przyglądałem się jak dym z niego tańczy mi na dłoni niczym 
kobra. Kołysała się powoli. 

– Niespecjalnie, są holenderskie, Henry Winterman Cafe Cream Mild. Zaczynam 
tracić cierpliwość. – Zdawał się w pełni panować nad swoim głosem. Dostatecznie 
podniósł ton i dodał emfazy, żeby uczynić z tego taką groźbę, jakby trzymał w ręku 
pistolet. 

– Wildclown – powiedziałem z południowym akcentem, wypuszczając powoli dym i 
starając się, żeby wyglądało, że panuję nad sytuacją. – Jestem prywatnym detektywem. 

– Powiedz mi, na co ci ten śmieszny strój? 
– Przebranie detektywa numer 118. Kostium umarłego mima. Dziwię się, że nie 

miałeś z nim wcześniej styczności. 
– Nie dowcipkuj sobie, panie Wildclown. Pewnie o tym nie wiesz, ale ja nie mam 

poczucia humoru. Mam za to przyjaciół, którzy mają trochę władzy. – Uśmiechnął się, 
gdy powiedział to ostatnie słowo. Zacząłem się czuć jak szczur na rożnie. 



– Ja nie próbuję tutaj dowcipkować. Staram się nie być chamskim. – Tommy czuł się 
coraz bardziej obrażony. 

– Oczywiście – Adrian powiedział z wyraźną zmianą tonu w głosie, zanim dodał pod 
nosem. – Wyrafinowanie przede wszystkim... – Spojrzał na mnie spokojnie. – Masz 
ochotę na drinka? 

– Nie było chwili, kiedy nie miałem. 
– Szkocka... Czy to nie jest typowy drink detektywów? – powiedział pogardliwie, 

prosząc przez interkom o dwie czyste szklaneczki dżinu, a potem oparł się w swoim 
ogromnym krześle, żeby lepiej mi się przyjrzeć. Odpowiedziałem mu tak ognistym 
spojrzeniem, jaki tylko mogłem z siebie wykrzesać, uważając, żeby nie wypuścić 
Tommy’ego. 

Minęło kilka chwil mierzenia siebie nawzajem wzrokiem, zanim ciszę przerwało 
otwieranie drzwi, a następnie drażniące tykotanie kroków. Sekretarka weszła ze stukotem 
pantofli o tak wysokim obcasie, że przed ich założeniem musiała wpierw przystawić do 
nich drabinę. 

Przyniosła nasze drinki, jeden podała Adrianowi, drugi mnie. Światło zaskrzyło i 
dostrzegłem dziwny, czarno-brązowy talizman na czerwonym łańcuszku zwisającym jej z 
nadgarstka. Wyglądał jak swastyka osadzona w owalnej części egipskiego symbolu ankh. 
Nie kojarzyłem talizmanu. Sekretarka miała czarne oczy – usta pełne i czerwone. 

Uśmiechnąłem się. 
W odpowiedzi zmarszczyła nosek i odeszła. 
Spojrzałem na mojego drinka, kilka razy zadźwięczałem kostkami lodu i 

nonszalancko powąchałem go. Nie czuć było żadnej trucizny. Smakował jak dżin. Znad 
brzegu szklaneczki spostrzegłem, że Adrian patrzył się na mnie znad swojej. Popiół z 
mojego papierosa spadł na podłogę – przeprosiłem pod nosem. 

– Czego pan chce, panie Wildclown? 
– Och, no wiesz, takie tam dyrdymały. Na przykład, czy słyszałeś płacz niemowlęcia 

w czwartek wieczorem w hotelu Maroko? – Oczy rozszerzyły mu się aż po białka. 
A przynajmniej moje tak zrobiły. Nie ja zadałem to pytanie. Tommy prześlizgnął je 

przez wszystkie moje bariery i umieścił mi je na brzegu języka, skąd też mogło jedynie 
wypaść. Przez kilka chwil byłem osłupiały – zbyt przerażony, żeby cokolwiek 
powiedzieć. 

To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. 
– Nie – powiedział Adrian, otrząsnął się tak szybko, że prawie udało mu się 

zamaskować ślad strachu w jego głosie. – Oczywiście, że nie! To niedorzeczne. Wszyscy 
wiedzą, że nie ma czegoś takiego jak niemowlaki. Nie od czasu Zmiany. – Wziął głęboki 
oddech, postawił szklaneczkę. – Sądzę, że ta rozmowa dobiegła końca. 

– Nic nie szkodzi – powiedziałem. Czułem, że Tommy dopominał się o wolność. – 
To było tylko takie pytanie testowe. Tak naprawdę chciałem powiedzieć... zapytać cię... – 
Przerwałem na moment, żeby odzyskać panowanie nad Tommym. Oblał mnie zimny pot, 
który spłynął mi po szmince aktorskiej. Serce mi waliło. – Chciałem zapytać, czy znasz 
kobietę nazwiskiem Jan Van Reydner. – Ręka mi drżała, gdy unosiłem szklaneczkę do 
ust. Widziałem po jego oczach, że to nazwisko nie było mu obce. 

Kiedy zaczął mówić, zachowywał się, jakby był z granitu. 



– Panie Wildclown, poświęciłem panu wystarczająco dużo mojego cennego czasu. 
Nie wiem, kim jest ta osoba, a nawet gdybym wiedział, to z pewnością nie czułbym się 
zobowiązany, żeby panu o niej powiedzieć. 

– Przestań chrzanić! – Warknąłem. – Już i tak się przyznałeś. Czemu inaczej 
zgodziłbyś się na spotkanie ze zmyślonym umarłym mimem? Czy to ja jestem głupi, czy 
może zbiłeś tę fortunę będąc fajtłapą? Wiedziałeś, że wiem coś o tym, w co jesteś 
zamieszany i chciałeś się dowiedzieć, co wiedziałem – wiem. – Przerwałem na moment, 
żeby sprawdzić składnię. – Wiesz o co mi chodzi. Dorośnij, panie Adrianie, wpuściłeś 
mnie tylko dlatego, że znałem te magiczne imiona. Wiem, że to ty jesteś Simon i że to ty 
wynająłeś Jan Van Reydner, żeby zabiła Konrada Billingsa. Rozumiem, że stał się twoim 
nowym klientem. – Adrian siedział w bezruchu. – I gdzie jest Van Reydner? Dalej 
rozwija interes, czy może uznałeś, że nie jest ci już potrzebna? 

– Nie wiem, gdzie jest pani Van Reydner. – Adrian spuścił wzrok, podniósł 
szklaneczkę i dopił jej zawartość. Niechcący siorbnął jak dziecko; uśmiechnął się, po 
czym przechylił się w stronę popielniczki i starł cygaro na płasko. – Zniknęła. Jan 
powinna była się już do mnie odezwać. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Prowadziliśmy 
przyszłościowy interes, ona i ja. Nie zdążyłem jej nawet zapłacić. 

Nagle obszedł mnie zimny dreszcz. Kiedy ktoś zaczyna się przyznawać... 
– Przykro mi, panie Wildclown, ale obawiam się, że jestem całkiem ponad prawem, 

jeśli w ogóle reprezentuje pan coś temu podobnego. Tak, pan Billings jest naszym 
nowym klientem i zapewniam pana, że dobrze przystosowuje się do swojej sytuacji – 
powiedział i przerwał. – A tak, udało się może panu znaleźć panią Van Reydner? –  
Skinął głową, a ja dałem się wyrolować. Jak głupi zignorowałem to skinięcie i zacząłem 
odpowiadać na pytanie. Nie wiem, jak mogłem się nie zorientować. 

Słoń usiadł mi na potylicy. Ucisk był niesamowity – gdy już miało mi rozsadzić 
czaszkę, pochłonęła mnie fala czerni. 

 
Rozdział 16 
 
Byliśmy w Chryslerze. Głowa Tommy’ego opadała jak pijana; ślina zwisała mu z ust 

długą nitką. Bujała się i podskakiwała niczym sonda geodety-amatora. Tommy siedział 
ściśnięty między dwoma dużymi zbirami w tanich garniturach. Wyglądali jak kiepsko 
wytresowane małpy udające gangsterów. 

Chryslerem trzęsło i rzucało po starej drodze, która była popękana i pomarszczona 
jak po kiepskiej opaleniźnie. Podczas gdy gangsterzy na tylnym siedzeniu ćwiczyli się w 
brzydocie, auto prowadził spasiony umarły o spojrzeniu świni. Tułów miał tak potężny, 
że wyglądał na pożyczony. Czarna skórzana czapka z wygiętym daszkiem spoczywała na 
okrągłej głowie, ujawniając z tyłu przepoconą łysinę. Zarost prawie jak broda nadawał 
jego policzkom koloru. Prowadził Chryslera chudymi rękoma rozciągającymi się jak 
gumki recepturki. 

– Spokojna głowa, cykory! – Pokazał swoje szczurze zęby w uśmiechu. – 
Wpakujemy mu wystarczająco ołowiu w łeb, to nie wróci, poza tym... – Przerwał na 
moment, żeby ominąć kamulce wystające z drogi. – Mamy piłę łańcuchową. 

Jeden z żołdaków na tylnym siedzeniu szturchnął Tommy’ego i chrząknął. – Lecisz 
na Składowisko, koleżko. – Jego towarzyszowi widocznie spodobał się ten dowcip, bo 
zza jego paleolitycznych zębów wydobył się śmiech. 



Wróciłem do roli przyjaznej małej chmurki, fruwając przez i wokół ich zarośniętych 
łbów. Próby odzyskania kontroli nad Tommym były udaremniane. 

Kiedy naskoczono na mnie w biurze Adriana, doświadczyłem kilku dziwnych chwil 
przejścia, gdy wyrzuciło mnie z ciała Tommy’ego. Pierwsze, co zobaczyłem z nowego 
punktu widokowego, to tych dwóch gangsterów, którzy siedzieli teraz po obu stronach 
Tommy’ego niczym darwińskie podpórki na książki. Czaili się w cieniu w czasie mojej 
rozmowy i wyłonili się, żeby uderzyć mnie pałką w tył głowy. Ten duży bandzior, co 
mnie uderzył, już podnosił rękę, żeby dokończyć dzieła, ale Adrian go powstrzymał. 
Zapewne niepokoił się, że będzie miał na dywanie rozpaćkany czyjś mózg. 

Dlatego rozkazał im, żeby wyrzucić pana Wildclowna na Składowisko, kawałek po 
kawałku. 

Pomimo jego wyrafinowania, nie przepadałem za panem Adrianem. 
Zanieśli Tommy’ego do windy towarowej, zjechali w dół, a potem przeszli przez 

kręty, słabo oświetlony korytarz. Prowadził on do podziemnego parkingu, który 
wychodził na powierzchnię jakieś trzydzieści metrów od miejsca, gdzie zaparkowałem 
Chryslera. Zataszczyli Tommy’ego do auta, wraz ze mną unoszącym się w powietrzu, 
ciągniętym za niewidzialne nici przyczepione do nieprzytomnego klauna. 

Niski umarlak o świńskim ryju czekał na nich, pryskając śliną i wrogością. 
Przetrzepali kieszenie Tommy’ego w poszukiwaniu kluczy i po chwili wyjechali jego 
autem na estakadę wiodącą na południe, w kierunku najbliższego zjazdu do Ośrodka 
Specjalnego Władzy. Kiedy już dojechali do bramy, posprzeczali się trochę co do tego, 
jak ją otworzyć. Świniak rozwiązał problem kilkoma strzałami ze swojej strzelby 
automatycznej. 

Przez całą drogę starałem się opętać Tommy’ego, nadaremnie. Kiedy się 
zatrzymaliśmy, zauważyłem, że chmury szybko przybierały ciemny odcień szarości. 
Gdzieś nad nami słońce zsuwało się ze śliskiego, brunatnego nieba. Zapadała noc. 

Zastanowiłem się nad tym, kiedy ostatni raz widziałem gwiazdy. 
W sanktuarium Tommy’ego – kawałek trawy i mchu porastały dach budynku 

tkwiącego w szczelinie powstałej między dwoma opuszczonymi drapaczami chmur. 
Trzem małym cedrom udało się zapuścić korzenie w żwirze i odpadkach, i to pośród nich 
pewnej nocy zobaczyłem gwiazdy wyglądające przez chmury niczym niegrzeczne dzieci 
przez szparę w drzwiach od sypialni. 

Gangsterzy wtarli swoje grube łokcie Tommy’emu w brzuch, czym wywołali u niego 
jęknięcie. Po raz kolejny spróbowałem go przejąć – nic z tego. Pewnie oberwał gorzej niż 
mi się wydawało. Moje seks-obrazki nie działały. 

Nie mogłem ich przedostać przez ścianę bólu. 
– Załatwmy to szybko – burknął kierowca. – Nie chce używać więcej światła niż 

potrzeba. Składowce lęgną do świateł. 
Spojrzał na pobladłe twarze wspólników. – Ofermy jedne, naprawdę boicie się tych 

nocnych mar? Macie przecież się czym bronić! – Machnął strzelbą. – Zajebcie drani! – 
Gangsterzy siedzieli cicho i smętnie, aż w końcu kierowca wywrócił oczami. 

– No do jasnej, czemu muszę się użerać z takimi siusiumajtkami? I wy macie być od 
brudnej roboty? Dawajcie go tam! – Skinął głową i wygrzebał się z Chryslera, trzymając 
w ręku strzelbę. 



Małpa po lewej stronie Tommy’ego odchrząknęła coś w ramach protestu, ale po 
chwili otworzyła drzwi i pociągnęła klauna za sobą. Wspólnik podążył za nim, oczy 
wielkie z przerażenia. 

Musiałem się z nimi zgodzić. Nie było to miejsce, w którym kiedykolwiek chciałbym 
czuć się spokojnie. 

Dziwne szmery i odgłosy wypełniały kruche krzaki rosnące przy drodze. Osnuta mgłą 
góra śmieci i śmierci wyrastała złowieszczo jakieś dziesięć jardów od samochodu. 

Gangsterzy zaciągnęli Tommy’ego przez przydrożną trawę na lewo od samochodu. 
Nagle poczułem, że nerwy mu odpaliły. Klaun szybko stanął na nogi i podciął gangstera 
po prawej, który w mgnieniu oka padł na ziemię. Następnie Tommy runął na niego, a 
potem gangster z lewej na nich obu. Klaun warczał i pluł. Zęby mu zgrzytały. 

Strzelba huknęła i rozwaliła głowę gangsterowi na samej górze – po chwili 
eksplodował mu również tors. 

Świniak postanowił rozwiązać spór rozwalając wszystko w zasięgu linii ognia. Kolbę 
miał przystawioną do martwego biodra. Pozbawiona życia twarz płonęła od złych 
intencji. 

Tommy przyparł stopy o tors gangstera pod nim, próbując wyzwolić się z jego 
uścisku. W samą porę, bo strzelba znów huknęła, zamieniając twarz jego partnera w 
tańcu w papkę. Tommy wyturlał się spomiędzy tej jatki. 

Świniak znowu wystrzelił. Spora część lewego tylnego błotnika, w stronę którego 
Tommy rzucił się po osłonę, odleciała od samochodu. Tommy przykucnął przy prawej 
tylnej oponie, rozglądając się naokoło. 

Unosiłem się nad nim bezradnie. Nie było teraz prawie żadnych szans na opętanie. 
Serce waliło mu jak oszalałe; organizm przesiąkał adrenaliną. 

Strzelba huknęła trzykrotnie, raz za razem, obgryzając dach i drzwi. Przednia szyba 
implodowała w deszczu szkła. Świniak zanosił się śmiechem jak z karabinu 
maszynowego. Ślina przelewała mu się przez zepsute zęby. 

Mój pistolet leżał w schowku na rękawiczki, ale o tym wiedziałem tylko ja. 
Spostrzegłem, że koło prawego biodra Tommy’ego poruszało się coś wiotkiego i 
bladego. 

Odcięta dłoń, kobieca, podskakiwała w miejscu pośród latających odłamków szkła. 
Tommy chwycił ją i przerzucił nad samochodem. Odpowiedział temu zaskoczony krzyk. 
Klaun zaczął szukać kolejnego pocisku. 

Z mojej pozycji obserwowałem Świniaka, który powoli okrążał auto. Podjąłem 
kolejną desperacką próbę opętania, ale zderzyłem się z dławiącą, rozgrzaną do 
czerwoności falą paniki. Tommy z trudem łapał powietrze. Rzucił kamykiem w pobliski 
krzak. Drzewo zostało rozwalone na drzazgi. 

Nagle Tommy zastygł. Spojrzał w górę. Oczy miał jakby nie skupione, jakby 
przerzucał swoją uwagę z chmury na chmurę. Gapił się prosto w przestrzeń, którą 
okupowałem. Potem się ruszył. Szarpnął za drzwi od strony siedzenia pasażera. Jedna 
czwarta tych drzwi zniknęła z donośnym hukiem. Świniak wyszedł zza przedniego 
prawego błotnika. Tommy zanurkował do środka. Jednym sprawnym ruchem otworzył 
schowek na rękawiczki i samopowtarzalna czterdziestka czwórka znalazła się w jego 
dłoni. 

Świniak był coraz bliżej. Jego gumowe kroki szeleściły przerażająco w trawie. 



Syknął: – No, popaprańcu, chodź przywitać się z wujkiem Śmiercią. Zaraz cię 
Zamroczy! – Jego twarz wyglądała na spiętą i tłustą w roztrzaskanych pozostałościach po 
przedniej szybie. – Dobranoc, robale na noc. Niech cię gówna dobrze prze... 

Tommy strzelił. 
Pistolet zastukotał, pożerając Świniakowi głowę i ramię. Czarne kawałeczki 

rozsmarowały się o Chryslera i rozlały się na trawę. Strzelba Świniaka opadła mu 
bezużytecznie w dłoni. Ciało zrobiło kilka niepewnych kroków do tyłu – o mało nie 
upadło. Tommy wyskoczył z auta i wyrwał trupowi broń z martwego uścisku, po czym 
przewrócił go kopniakiem prosto w klatkę piersiową. Trup drapał i skrobał marnie w 
piasku. 

Tommy wrócił do samochodu, wrzucił strzelbę do środka, następnie okrążył pojazd. 
Obaj gangsterzy byli martwi, głęboko w objęciach Zamroczenia. Tommy zabrał im broń, 
samopowtarzalne pistolety kalibru dziewięć milimetrów, i przejrzał zawartość ich 
portfeli. Jakby po namyśle, podszedł do Świniaka czołgającego się w trawie. 

Kopniakiem przycisnął makabryczny tułów do ziemi i, z kolanem na klatce 
piersiowej, przeszukał mu kieszenie. Znalazł portfel i magnum trzysta pięćdziesiąt 
siedem. Kolejna sztuka do kolekcji. Tommy schował obie te rzeczy do kieszeni i puścił 
ciało Świniaka w dalszą tułaczkę ku otchłani. 

Podszedł do Chryslera i wskoczył za kółko, gniotąc przy tym odłamki szkła. 
Roześmiał się. 

– A więc jestem na pieprzonym Składowisku. Jakim kurwa cudem? – Śmiał się, aż 
łzy mu napłynęły do oczu, a potem pogrzebał pod siedzeniem, jakby w poszukiwaniu 
kłębka wełny. Wysiłek ten zaowocował butelką whisky. Dopił ją łapczywie i zapalił 
papierosa. 

– Gdzie, u licha, jest ten Elmo? – Gapił się wściekłym, nieobecnym wzrokiem na 
rozbitą przednią szybę. Ostre, krzywe odbicia wyszczerzyły się do niego. Zachichotał 
dziko na widok tych obrazów – na widok tysiąca obłąkanych klaunów. W międzyczasie 
butelka whisky przesuwała mu się powoli między nogami. 

Wiedziałem, co się teraz stanie, więc odwróciłem wzrok. Cała ta przemoc była dla 
klauna niczym afrodyzjak. Wyjrzałem przez rozbite okno. 

Ciało Świniaka stanęło na nogi. Zachybotało niepewnie, szybko się odwróciło i 
zaczęło wymachiwać jedyną ręką, jakby atakowało je stado nietoperzy. Widziałem ciała 
gangsterów. Leżeli spokojnie pośród rzezi, jakby byli do tego stworzeni. Jeden z nich 
nawet podpierał ramieniem swoją rozbitą czaszkę, tak jakby to był słoneczny dzień, a w 
pobliżu płynął strumyk. Nogi przy kostkach miał skrzyżowane beztrosko. 

Pode mną słyszałem dzikie sapanie Tommy’ego. Szczytował. Opętanie go będzie 
teraz równie proste, co dać się zamordować w Greasetown. 

 
Rozdział 17 
 
Zaparkowałem samochód na krawężniku. Oparł się zdezelowany pod przygaszoną 

latarnią. Auto wypchane Robaczkami Świętojańskimi minęło mnie z rykiem i, kilka 
chwil później, znajdująca się kawałek dalej stara ciężarówka wybuchła żółtym 
płomieniem. Umarły pijaczek gapił się na mnie wystraszonym wzrokiem. Dałem mu 
drobniaka i wspiąłem się niepewnym krokiem po zrujnowanych schodach, nad którymi 
neonowy szyld pulsował słowem Berlinz. 



Po chwili usiadłem przy barze z różowego marmuru, kładąc się na ladzie. Jakiś 
seksowny kociak, o głosie przypominającym szelest prześcieradeł, mruczał piosenkę 
Stormy Weather. Piosenkarka zdawała się być nieświadoma tego, jak wielu facetów 
gapiło się na nią pożądliwym wzrokiem, wylewającym się zza przepełnionych pianą kufli 
z piwem. Pochyliłem się nad swoim drinkiem, wysiorbałem kilka łyków obolałymi 
ustami. Poturlałem wzrokiem jakbym rzucił kośćmi, gdy pomachałem do barmana i 
dźgnąłem o blat baru pustym kieliszkiem. 

– Smakuje to panu, prawda, panie Klaunie? – Był to niski Latynos o rzadkich, 
czarnych włosach, ulizanych na małej główce. Chudymi rękoma przechylił butelkę 
Canadian Club nad moim kieliszkiem. – Ma pan na sobie sporo krwi. – Zmierzył mnie 
wzrokiem. 

– Po prostu nalej, Cezar. To nie moja. – Odwróciłem się zamyślony. Łeb mi nawalał, 
ciało drżało z bólu, flaki płonęły z każdym kolejnym kieliszkiem whisky. Byłem w 
świetnym nastroju – nic tylko położyć się na ulicy. 

Sięgnąłem bokiem po drinka i skupiłem się na piosenkarce. Sukienkę miała rozciętą 
do krocza i przez krótką, zboczoną chwilę bawiłem się w ciuciubabkę z białym, 
jedwabistym króliczkiem, który od czasu do czasu wystawiał swój śliczny nosek. Gdy 
piosenkarka w odpowiedni sposób poruszyła biodrami, jej ogromne, powiększone piersi 
rozpychały się prowokująco w ciasnej, jedwabnej sukience. Zapaliłem papierosa, 
opróżniłem kieliszek i zmusiłem swój zbolały mózg do pracy. 

Świniak i małpie bliźniaki niewątpliwie byli zatrudnieni przez Adriana. Narzuca się 
pytanie, czemu pan Adrian zatrudniłby dżentelmenów o wątpliwym życiorysie, skoro jest 
tylko miłym, podstarzałym, płacącym podatki biznesmenem. W portfelach martwych 
zbirów nie znalazłem nic poza kilkoma banknotami o niskich nominałach; swoją drogą, 
to oni postawili mi kolejkę. 

Nie spodziewałem, że cokolwiek znajdę. W dzisiejszych czasach nikt nie nosił przy 
sobie dokumentów tożsamości. Tak czy owak, to pan Adrian dyktował warunki. Wkrótce 
się dowie, że uciekłem, bo jego chłopcy nie wrócą dzisiaj na noc do domu. 
Postanowiłem, że nie będę się przejmował tym, co może zrobić – i tak to zrobi. 

Ciekawiło mnie zachowanie Tommy’ego. Nigdy wcześniej się nie wtrącił, gdy 
drażniłem lwa, więc czemu teraz? W czasie moich poprzednich opętań miało miejsce 
kilka dziwnych wybuchów, zupełnie jakby odzywał się zespół Tourette’a, ale poza tym 
nigdy nie okazywał świadomości. Na ogół było tak, że gdy już z nim skończyłem, on 
przez chwilę się ogarniał, a potem robił sobie, co mu się tam w tym jego chorym umyśle 
podobało. Ale tym razem wiedział o rozmowie z prawnikiem. Można to było 
wywnioskować na podstawie tego, co powiedział inspektorowi Cane’owi. Sprawa 
niemowlęcia-widmo. Musiał się też, cholera, odezwać, gdy rozmawiałem z Adrianem. I 
znowu ten niemowlak-widmo. Nie mogłem też zapomnieć o innej niespodziewanej 
rzeczy – o moim upadku z hotelu Maroko. Straciłem wtedy przytomność po raz pierwszy 
odkąd stałem się tym, czym jestem. 

Czymkolwiek bym nie był... 
Czyjś głos wdarł mi się między myśli. 
– Hej, kolego, skąd taki makijaż? 
Odwróciłem się, usta złożone do zaczęcia od zgłoski „s”, i ujrzałem twarz bez nosa. 

Powstrzymałem się. 



– Jak się masz, Pogo? – Ale nic mnie to nie obchodziło. Aż byłem zaskoczony jak 
mało mnie to obchodziło. 

– Doskonale, małpeczko! – Wskoczył na stołek obok mojego. – Co cię tu sprowadza 
w taki dzień? 

– Gdybym nie wychodził w takie dni, to w ogóle nigdzie bym nie wyszedł. – Whisky 
odprężyła mnie trochę. Pogo znam od mniej więcej półtora roku. Bywamy w tych 
samych zatęchłych miejscach u podbrzusza tego świata. 

Pogo uśmiał się na swój osobliwy, głupawy sposób. Kiedyś mi powiedział, że był 
pełnokrwistym Indianinem z plemienia Apaczów. To, rzecz jasna, wyjaśniało ten 
wspaniały pióropusz na głowie, służący jako element wykończeniowy drogiego 
garnituru. Temat jego rodowodu pojawił się, gdy oglądaliśmy program dokumentalny w 
telewizorze nad barem. 

Spora część ludzi, najwyraźniej przerażona następstwami Zmiany, porzuciła 
bezbożne miejskie życie i wróciła na łono natury. Niektóre ze starych plemion nawet ich 
do siebie przyjmowały. Pogo śmieszyło całe to zjawisko; powiedział, że nigdy tam nie 
wróci. 

– Filmów nie mają, niczego nie mają w tej tam naturze. Na co to komu, do diabła? 
Potem wpadł w ręce Braterstwa Białej Siły i ucięli mu nos. On jednak przyjął 

przemeblowanie twarzy z pogodą ducha. Pogo spędzał życie pośmiertne jako alfons i 
handlarz egzotyczną rozrywką; uważał, że nowy wygląd napędzał stracha zarówno 
dłużnikom, jak i wierzycielom. 

Dodałem te fakty do listy rzeczy, które nic mnie nie obchodziły. 
– Jesteś szalony jak zawsze, Tommy! – powiedział i zapalił długie, importowane 

cygaro. Dym wykonał kilka zawijasów i został wessany do wilgotnej dziury w twarzy. 
Moje flaki pożonglowały wypitą whisky. 

Mówił dalej: – Ale jak już mówiłem: stary, kurde, co tam u ciebie? 
– To samo, co zawsze, Pogo. Strzelam, obrywam po pysku, wypadam przez okna. – 

Ruchem ręki poprosiłem o dolewkę. 
– Osz kurna, stary, rozumiem cię – zaśmiał się Pogo. – Słyszałem, że nieźle 

przywaliłeś tej Królowej. No wiesz, Królowe lubią, jak się je wali, ale nie z broni... Na 
twoim miejscu trzymałbym swoje kule z dala od Downings, i to na zawsze! Kilka 
dziewczyn stamtąd chętnie zrobiłoby sobie z twoich kolczyki. 

– A na cholerę bym się tam w ogóle wybierał? Pewnie to jakiś inny klaun. – 
Siorbałem nowego drinka. – Wiesz, że nie strzelam do ludzi. W dzisiejszych czasach 
śmierć to poważna sprawa. 

Zauważyłem, że Pogo bawił się czymś w rękach. Była to puszeczka Smarowidła – 
najnowszego koksu na mieście. Wpuścił sobie po kropelce do oczu, zacisnął twarz i 
wyciągnął puszeczkę w moją stronę. 

Poczułem smród etanolu. 
– Nie, dzięki – powiedziałem odpychając puszkę – Pracuję. 
– Stary, nie bądź taki – wymamrotał; głowę wcisnął między kolana. – Będziesz 

wszystko wyraźnie widzieć... – Chwycił się swoimi szerokimi dłońmi za łeb. – O kurna! 
Nooo, to jest to... 

– Może później. – Odwróciłem się od Pogo i jego spazmów, i przyglądałem się 
piosenkarce. Znów zaczęła śpiewać tę samą zmysłową piosenkę. Wciąż nie mogłem 



dojść o czym ona właściwie była. Jakaś smutna pieśń o burzy, że niby czyjaś dziecinka 
odchodzi. 

– Hej, Pompej! – Machnąłem do barmana. – Macie coś do jedzenia? 
– Tylko kanapki, panie klaunie! – Uśmiechnął się bezczelnie, pokazując złoty ząb. 

Zastanawiałem się, czy chciałby, żeby wyciągnęli mu go chirurgicznie z dupy. 
Zacisnąłem pięści, zamiast go nimi trzasnąć. 
– Kanapkę ze sztuczną wędliną, właściwie to dwie, i dorzuć jeden z tych dużych 

ogórków, jeśli je macie. 
– Ze sztuczną, a może prawdziwą, panie klaunie? – Znów zaświecił zębami. – Może 

była dzisiaj w cyrku wypłata? 
Obrzuciłem go wściekłym spojrzeniem, gdy odszedł od baru, żeby szepnąć coś przez 

drzwi na tyłach. Pomachał palcem sygnalizując, że zamówienie będzie gotowe za minutę, 
za godzinę, za dzień, bądź za miesiąc – może nawet za rok. 

Za jedną czegoś na pewno. 
Rozejrzałem się po lokalu. Większość kelnerów to umarli. Stanowili tanią siłę 

roboczą, bo pracowali praktycznie za nic: im bardziej zajęci, tym lepiej. Nastrojem w 
Berlinz cieszyło się łącznie z dziesięć osób. Nie było to duże miejsce – taki długi 
prostokąt, który wyglądał, jakby go przerobiono na dziewiętnaście różnych styli. 

Światła migające za ścianą z dymionego szkła krzyczały: tu jest dyskoteka. Stare 
zdjęcia w kolorach sepii ukazujące czarnoskórych muzyków, trzymających saksofony 
przy brzuchach niczym miedziane jelita, dźwięczały z południowym akcentem: tu jest 
blues bar. Ruchliwy, niski właściciel lokalu w smokingu koloru lawendy, wyglądający 
bardziej na znudzonego niż szczęśliwego, seplenił: tu jest bistro. Za to koła od wozu, 
które zwisały nisko z sufitu i na których zawieszono żarówki w postaci lamp olejnych, 
brzdękały: tu jest bar country. Tak to mniej więcej wyglądało. 

O dziwo, klienci pasowali tu jak ulał. 
Pojawiły się moje kanapki. Ogórka brakowało. Chleb był biały i suchy; choć z 

drugiej strony sztuczna wędlina też była biała i sucha, więc uznałem, że lepiej nie 
narzekać. Po jakimś czasie wszystko i tak się rozpadnie. Było sens utrudniać innym 
życie? 

Spojrzałem na Pogo. Drgawki mu przeszły. Żyły na szyi wyszły mu niczym rury 
ściekowe, a twarz miał czerwoną jak jabłko. 

– No i jak Pogo, mocne to? 
Uśmiechnął się, oczy szerokie jak ocean, i pokiwał głupio głową. 
– Taaaaa! – Głos miał dziki i nieopanowany. – Moooocna rzeeecz, dziecinko. – 

Kiwał głową tak energicznie, że aż musiałem się odwrócić, by parsknąć ze śmiechu. 
– Heee-aj, Tommmmy! – Podążył za mną jego głos. 
– Hej, Pogo. 
– Te-ten twój Elmo, g-gdzie on je-je-jest? 
– W domu, dzieci pilnuje... – Przycichłem. Poprawiwszy sobie humor, uśmiechnąłem 

się do beznosej twarzy Pogo, rzuciłem banknotem dziesięciodolarowym w stronę 
barmana i wyszedłem. 
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Opony Chryslera zapiszczały o krawężnik, na którym zaparkowałem swoje 
zdezelowane auto. Gdy wdrapywałem się po schodach do mojego biura, piosenkarka z 
króliczkiem pod sukienką śpiewała mi z tyłu głowy słowa tamtej piosenki: „Odkąd 
odeszła moja dziecinka...” 

Minąłem po drodze Elmo – siedział znudzony w poczekalni – i w przeciągu kilku 
chwil zacząłem przemierzać wzdłuż i wszerz te kilka metrów brudnego dywanika, który 
trzymałem przed biurkiem, żeby wywrzeć wrażenie na klientach. Whisky nie robiła tego, 
co do niej należało. Z tyłu głowy znowu zaczęło mnie nawalać. Przód głowy również się 
dołączył. 

Elmo wszedł do biura i popatrzył zmartwiony na moje ufajdane krwią ubranie, ale 
uspokoił się z chwilą, gdy pokręciłem głową. Usiadł bez słowa na krześle niczym 
głęboki, mroczny sekret. Dym papierosowy szkicował przed nim wskazówki. 

Zamówiłem telefonicznie kawę, zapaliłem papierosa i usiadłem na skraju biurka. 
Byłem wściekły. Zawsze taki byłem, gdy sprawa dobiegała końca. Może i ułożyłem tę 
układankę, ale sposób w jaki Władza podchodziła do sprawiedliwości budził we mnie 
rozczarowanie. I tutaj tkwił cały problem. Komu mogę zaufać z tym, czego się 
dowiedziałem? 

Tak, nie dopadłem Van Reydner, ale miałem wyznanie od Adriana. Ponieważ 
Billings wynajął mnie, żeby odnalazł tego, kto go zabił, nasza znajomość niedługo 
dobiegnie końca. Moim problemem było znalezienie jakiegoś sposobu, żeby Adriana 
dosięgła sprawiedliwość. Niestety, prawda była taka, jak mi ją Adrian wcześniej 
nakreślił. 

On, podobnie jak większość wpływowych ludzi w historii, był ponad Władzą. 
Znaczyło to tyle, że był w posiadaniu jakiejś jej części. Zapewne dlatego Billings chciał, 
żebym po prostu zabił jego mordercę. Profesjonalny pragmatyzm prawnika musiał mu 
podpowiadać, że niektóre osoby były w posiadaniu zbyt dużej części prawa, żeby mu 
podlegać. 

Poza tym nawet najbardziej zatwardziały przestępca może się wymknąć na wolność 
posługując się jakimś kruczkiem. Nie ukrywam, że trochę mnie korci samemu zabić 
Adriana. Można by powiedzieć, że nie potraktował mnie zbyt dobrze. Sęk w tym, że on 
miał wpływy, a ja nie. 

Życie pośmiertne w celi potrafi się dłużyć. 
Tak czy inaczej, musiałem coś zrobić, choćby tylko dla mojego dobra. Adrian 

dopiero co próbował mnie zabić za zbytnią dociekliwość. Spróbuje ponownie, chyba że 
uda mi się zwrócić na siebie uwagę. W Greasetown było tak wiele wrogich sobie frakcji, 
że przeważnie trzymały siebie nawzajem w szachu. Wyświadczyłem kiedyś Władzy kilka 
przysług. Może warto zaryzykować. 

Wykręciłem numer do centrali. – Proszę mnie połączyć z wydziałem do spraw 
kryminalnych Władzy. 

Telefon dzwonił. Po chwili usłyszałem surowy głos. – Władza, wydział do spraw 
kryminalnych. 

– Cześć, chciałbym pomówić z inspektorem Canem. 
– Proszę zaczekać. Zaraz przełączę do archiwum. 
Więcej oklepanej muzyki. Ze wszystkich rzeczy, które zniknęły wraz ze Zmianą, 

czemu nie... 
– Tu inspektor Cane, kto mówi? 



– Witam, inspektorze Cane. Wildclown po tej stronie. Wiem, że nasze ostatnie 
spotkanie nie poszło najlepiej, ale pamiętam jak mówiłeś, żebym zadzwonił, jak już się 
czegoś dowiem. Chciałbym więc zgłosić próbę morderstwa. 

– Przyjdę do ciebie do biura. 
– Czy takie rzeczy zwykle nie odbywają się u was w kwaterze? Poza tym późno 

trochę. 
– Pracuję do późna, Wildclown. 
– Która teraz godzina? – Wiedziałem, że było w pół do jedenastej, tak mi mówił 

zegarek na biurku. Ale nie mogłem się oprzeć, żeby nie zapytać. Inspektor uchodził mi za 
takiego, który nienawidzi tego typu pytań. 

– Trochę po w pół do jedenastej. – Syknął rozdrażniony. – Będę u ciebie o jedenastej. 
– Dobrze – odparłem, rozłączyłem się i spojrzałem przez biurko na Elmo. – Nic 

lepszego nie możemy teraz zrobić, Gruby. 
Elmo pokiwał smutno głową. 
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