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Czekając na wejście do samolotu, odetchnęłam głębiej kilka razy. Docierało bowiem           

do mnie, co właśnie zrobiłam – a raczej co zdecydowałam się zrobić. Wszystko zaczęło się               

od tego idiotycznego marcowego poranka raptem kilkanaście dni wcześniej, gdy byłam           

wyjątkowo zdołowana zarówno monotonią życia, jak i brakiem sensownego mężczyzny przy           

boku. 

Przed wyjściem do pracy utknęłam na ładnych kilka minut przed lustrem, uważnie            

przyglądając się nie tylko twarzy, ale i przy okazji ogarniając sylwetkę w całości. I              

bynajmniej nie spowodowało to, że poczułam się lepiej. Długie włosy – wcześniej blond, a              

teraz w odcieniu kasztanowym – nie wyglądały może idealnie, ale i tak prezentowały się o               

niebo lepiej niż te dane przez naturę, a w mojej ocenie zbyt siermiężne w odbiorze blond                

kosmyki. W sumie dzięki temu wyeksponowałam przy okazji drugą rzecz, która mi się             

podobała i była rzeczywiście piękna – błękitnoszare oczy. Sylwetkę określiłam jako puszystą,            

a mając metr sześćdziesiąt, zbyt duży biust i sześćdziesiąt pięć kilogramów wagi, nie mogłam              

tego ująć bardziej dyplomatycznie. Tak prezentowałam się ja – trzydziestodziewięciolatka,          

poznanianka pracująca w korporacji i żyjąca z dnia na dzień. Ukoronowaniem tego            

wszystkiego był charakterek stanowiący połączenie wiedźmy, jędzy i wściekłej harpii –           

straszna mieszanka charakteru i frustracji będącej pochodną m.in. lęku, że już nic się nie              

zmieni i powinnam się pogodzić z tym, że moje życie do samego końca właśnie tak będzie                

wyglądać. Nic dziwnego, że nie znalazł się amator chętny na taki okaz. Potem dzień              

wyglądał tylko lepiej – nie mogłam odpalić samochodu, spóźniłam się do biura i zaliczyłam              
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wyjątkowo nieprzyjemne starcie ze współpracownikiem. W drodze powrotnej do domu          

miałam ochotę już tylko wyć. 

Kiedy wieczorem zaczął padać śnieg, osiągnęłam limit wytrzymałości i możliwości.          

Umysł zbuntował się i powiedział dość. Wiedziałam jedno – jeśli nie wyjadę gdziekolwiek,             

nie wyrwę się chociaż na chwilę z tego bagna, to zwariuję i zabiję wszystkich albo siebie.                

Wtedy mnie olśniło, że przecież tak dawno nie miałam urlopu, że wyjazd nawet na kilka dni                

był jak najbardziej uzasadniony, a mój przełożony nie będzie protestował – zwłaszcza że sam              

wielokrotnie wcześniej nakłaniał mnie do odpoczynku i tym samym nabrania dystansu do            

tego, co się wokół mnie dzieje. I co jak co, ale tych kilka złotych wysupłam – tygodniowe                 

wakacje wcale nie leżą poza zasięgiem moich możliwości. Kilka dni w innym miejscu, gdzie              

oderwę się od pracy i otaczającej mnie szarości. 

Noc zawsze była moim sprzymierzeńcem, zwłaszcza jeśli chodzi o realizację tych           

bardziej zwariowanych planów i podobnie było i tym razem. Kiedy tylko zaświtał mi w              

głowie pomysł o urlopie, natychmiast usiadłam do laptopa. Co prawda zdawałam sobie            

sprawę, że przy moich obecnych oszczędnościach i przede wszystkim ze względu na porę             

roku za dużego wyboru nie mam, ale szłam już siłą rozpędu. Zresztą samo to, że chociaż na                 

chwilę mogłam oderwać myśli od rzeczywistości, poprawiło mi nastrój. Pieniądze z           

koszyczka „zbytki i inne głupie wydatki” ograniczyły mój wybór najpierw do Polski, ale             

potem pomyślałam, że może trafi się jakaś okazyjna zagraniczna oferta. Nic           

ekstrawaganckiego czy szalonego, a coś, co leżało w zakresie moich możliwości. Może            

Egipt? Wiadomo, że masówka, ale to mnie nie zniechęciło, zwłaszcza że na razie i tak tylko                

chciałam zobaczyć, co i za ile może wchodzić w grę. 

Nie mam pojęcia, dlaczego zamiast wejść na strony biur podróży, zerknęłam na portal             

z informacjami o samych biletach lotniczych. Nie było powodu, bym tam wchodziła, bo też              

nie miało prawa być tam nic dla mnie. Jednak jakoś mnie to nie zniechęciło. Akceptowałam               

zgody, jak szło, a ponieważ korzystałam ze standardowo skonfigurowanego służbowego          

laptopa, to system sam założył, że moim krajem pochodzenia są Stany Zjednoczone. Jakim             

cudem? Nie miałam zielonego pojęcia, ale nie kopałam się z koniem, jakim w tej chwili była                

sztuczna inteligencja, która wiedziała lepiej. Zresztą było mi wszystko jedno, w jakim kraju             

umieści mnie program i w jakim języku będę z niego korzystać. Dlaczego kontynuowałam i              

co stało za tym, żeby sprawdzić, ile w interesującym mnie terminie kosztują bilety do              
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Nowego Jorku, nie umiałam wyjaśnić. Chwilę coś się mieliło, zrezygnowana – bo dotarł do              

mnie absurd tego, co robię – wzruszyłam ramionami, ale nadal czekałam. Chyba tylko po to,               

by sprawdzić, na co mnie nie stać i co mogę sobie podarować nie tylko teraz, ale ogólnie i na                   

wieki wieków. 

Sprawdziłam. I powtórzyłam to jeszcze trzy razy, bo byłam święcie przekonana, że            

coś źle widzę albo robię, a w zbiegi okoliczności nie wierzyłam. 

Okazało się, że jednak nie. Może to był błąd na tym portalu lub w systemie samej linii                 

lotniczej, ale za każdym razem wychodziło to samo. Jeden z biletów do Nowego Jorku              

drastycznie odstawał cenowo od reszty: z Poznania przez Frankfurt. W dwie strony, za             

bezcen. Coś mnie tknęło i zmieniłam bilet z klasy ekonomicznej najpierw na biznes, a potem               

na pierwszą. Wszędzie indziej ceny skoczyły drastycznie, ale Lufthansa nadal zachowywała           

się, jakby przeprowadzała wyprzedaż po pożarze. I cały czas wychodziło mniej niż za             

ostatnio oglądane łóżko w Ikei. 

Było tuż przed północą i szansa, że taka opcja będzie dostępna jutro, była bliska zeru.               

Chwilowo w nosie miałam hotel czy inne wydatki związane z taką eskapadą. Mogłam za              

bezcen znaleźć się w miejscu, które tylko cudem znalazło się w moim zasięgu. Przerażała              

mnie trochę perspektywa tak długiego lotu, bo przy mojej chorobie lokomocyjnej byłby to             

koszmar, ale z drugiej strony aviomarin zawsze się sprawdzał. Co z tego, że będę naćpana?               

Zresztą miało to też swoje pozytywy, bo przynajmniej nie będę mieć problemu z zaśnięciem i               

tym sposobem lot minie szybko i bezboleśnie. 

Sięgnięcie po paszport i sprawdzenie terminu ważności wizy służbowej było ostatnią           

przemyślaną rzeczą, jaką zrobiłam. Potem mózg przestał przetwarzać dane i zablokował się            

całkowicie na logikę. Nie było zresztą o niej mowy, gdy trzęsącymi się z emocji dłońmi               

akceptowałam po kolej wszystkie kroki w zamówieniu i płatnościach. W przypływie           

szaleństwa, a raczej zaniku rozsądku, wybrałam opcję, której nigdy wcześniej nie brałam            

nawet pod uwagę – klasa kabiny: pierwsza. 

Pozostawały drobiazgi w postaci znalezienia hotelu, ogarnięcia wszystkiego na         

miejscu, jeśli chodzi o lokalne atrakcje, załatwienia urlopu i wmówienia mojemu szefowi, że             

potrzebuję jeszcze oficjalnej delegacji, by móc tam wjechać zgodnie z posiadaną wizą, a             

potem mogłam rozpocząć wakacje życia. Dotarło do mnie, że może będę musiała wybierać:             
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bilet wstępu do muzeum albo jedzenie, ale jeszcze szybciej machnęłam na to ręką. Bez              

przesady, dam radę przeżyć tydzień o chlebie i wodzie, a w ostateczności tylko na tym               

ostatnim. A może przy okazji bym trochę schudła? 

Kolejne dni minęły ekspresowo. Tak na dobrą sprawę miałam wrażenie, że jestem            

obserwatorem jakiegoś filmu, a nie swojego życia. To, co spędzało mi sen z powiek i co                

uważałam za najtrudniejszą część, okazało się banalnie proste. 

Załatwienie urlopu było formalnością, podobnie jak zatwierdzenie oficjalnego        

powodu mojego wyjazdu. A potrzebowałam tego, bo musiałam mieć pewien papierek.           

Rozmowa z szefem przebiegła bardzo dziwnie, bo uważałam za zasadne poinformować go,            

że w naszym nowojorskim biurze wcale nie zamierzam się pojawić i jedyne, co od niego               

potrzebuję, to ten głupi kwitek potwierdzający, że tam będę i tak na dobrą sprawę to jest                

jedyny powód mojej podróży. Oficjalny oczywiście. 

Przełożony zadziwiająco szybko wyraził zgodę na taki manewr, ale raczej          

obstawiałabym to, że kompletnie nic z tego nie zrozumiał. Bał się nawet odetchnąć i              

podpisałby prawie wszystko, byleby się mnie pozbyć – z wariatami się w końcu nie              

dyskutuje. Papier dał i poprosił tylko, żebym niezależnie od tego, co tam będę robić, jednak               

wypoczęła, nie narozrabiała za dużo i wróciła w jednym kawałku. 

– Aniu, masz wręcz niesamowity talent, by pakować się w kłopoty. Uważaj na siebie. 

Gdy tylko dostałam to, czego potrzebowałam, zrobiło mi się lżej na duszy, a ponieważ              

oznaczało to ogromne odprężenie, to bezmyślnie oznajmiłam, że kłopotów to ja nigdy nie             

szukam, co najwyżej to one znajdują mnie. Zostawiłam oniemiałego szefa w gabinecie, w             

przypływie jasnowidzenia pomyślawszy, że za tak głupią wypowiedź zostanę ukarana i to            

szybciej, niż mi się wydaje. Znalezienie i rezerwacja atrakcyjnego cenowo hotelu w Soho             

były częścią dalszą cudu i nie tylko poprawiło mi to i tak dobry nastrój, ale dało                

nieoczekiwany skutek uboczny. Odpuściłam, a raczej doszłam do wniosku, że raz się żyje i              

naruszyłam żelazną rezerwę przeznaczoną na remont mieszkania. 

Zaskakująca jest logika, jaką się kierujemy. Moja była taka, że skoro taki cud się              

zdarzył, należy korzystać z tego, ile można. A co będzie dla mnie ważniejsze?             

Odremontowana łazienka czy wspomnienie szalonych wakacji? Z mocnym postanowieniem,         

że postaram się za bardzo nie przesadzić i nie rozpuścić wszystkich oszczędności z             
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koszyczka remontowego, umówiłam się od razu do fryzjera i kosmetyczki, a potem            

wyruszyłam na zakupy. 

  

  

* 

  

  

Na sam lot uszykowałam się jak na wielką galę – śmiechu warte, bo wykazałam się               

wyjątkowym wręcz zaćmieniem umysłu. Elegancki kostium, wymuskana fryzura, szykowne         

buty na niebotycznie wysokim obcasie – wszystko piękne i wyjątkowo niewygodne. Jeszcze            

podczas przelotu z Poznania do Frankfurtu byłam oszołomiona i niejako szłam siłą rozpędu,             

nie zauważając drobnych na początku niedogodności. 

Jednak na lotnisku w Niemczech trochę oprzytomniałam. Mimo iż to był dopiero            

początek podróży, to już zaczęły mnie boleć stopy, kostium – nie tracąc nic ze swojego               

wyglądu – przestał być taki wygodny i trochę mnie ścisnęło, kiedy pomyślałam o ponad              

ośmiogodzinnym locie w tych niewątpliwie eleganckich, ale i koszmarnie sztywnych          

rzeczach. Przy sobie nie miałam nic oprócz książki i podstawowych kosmetyków. Czy dam             

radę przetrwać w tym, co mam na sobie, kolejnych kilka godzin? Zdecydować o tym, co               

mam zrobić, musiałam szybko, bo ostatnią szansą, by czemukolwiek zaradzić, były zakupy            

na niemieckim lotnisku i to w dodatku poczynione ekspresowo, bo przerwa w podróży trwała              

tylko dwie godziny. Na przeszkodzie mogły stać jeszcze tylko ceny, ale czy to mnie mogło               

powstrzymać? 

– Najwyżej wrócimy do opcji wyżywienia o chlebie i wodzie – mruknęłam, nie             

dopuszczając do siebie myśli, że może to dotyczyć zwłaszcza mojej egzystencji po powrocie             

z tych wakacji, po czym ruszyłam na polowanie. 

Wbrew pozorom takie zakupy na lotnisku za rozsądną cenę nie są łatwe, a przy              

dużym ograniczeniu czasowym stanowią niezłe wyzwanie. Stał się kolejny cud i w końcu             

wyszłam z jednego ze sklepów z wypakowaną torbą. W środku był prosty, ale pożądany              

zestaw: T-shirt, jeansy i zakupiony w ostatniej chwili kaszmirowy sweter. 
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Kiedy zerknęłam na zegarek, przestałam beztrosko iść, tylko zaczęłam biec.          

Kompletnie straciłam rachubę czasu i po prostu przeleciał mi on między palcami. Nie             

zważając już na to, gdzie powinnam się udać z takim biletem, podeszłam do normalnej              

odprawy. I właśnie wtedy, kiedy czekałam w kolejce z innymi pasażerami, zaczęło do mnie              

docierać całe szaleństwo tej ekspedycji. Czy to było mądre? Cóż, było zdecydowanie za             

późno na tego typu rozważania, a i tak cudem udało się wszystko załatwić w ten sposób.                

Przynajmniej wydawałam pieniądze, które miałam – bo na szczęście kartę kredytową           

schowałam wcześniej tak, że mimo usilnych prób nie udało mi się jej znaleźć przed              

wyjazdem, a na wyrobienie nowej zabrakło mi czasu. Może skończę goło, ale z jakimi              

wspomnieniami! 

Zupełnie nie myślałam o tym, że zawsze w moich poczynaniach była równowaga sił,             

więc taka kumulacja cudów powinna mnie przynajmniej odrobinę zaniepokoić. Za dużo           

rzeczy układało się pomyślnie i po takiej ilości słońca powinnam spodziewać się            

przynajmniej gwałtownej burzy z piorunami. 

Kiedy nadeszła moja kolej, jedna z przeprowadzających odprawę kobiet, widząc kartę           

pokładową, obrzuciła mnie zdziwionym spojrzeniem. Nic dziwnego, bo zwykle posiadacze          

biletów kosztujących ponad dziesięć tysięcy dolarów nie wsiadają ot tak z pozostałymi            

pasażerami, a przecież kwoty, którą zapłaciłam za przelot, nie było nigdzie widać. Dopiero             

teraz dotarło do mnie, że chyba na pokład powinnam też dostać się inaczej. Nawet o tym                

wcześniej nie pomyślałam, ale z drugiej strony to był mój pierwszy taki przelot. Z Poznania               

leciałam zwykłym rejsowym samolotem, gdzie klasy oddzielono przy wykorzystaniu małej          

zasłonki, i dopiero teraz miałam w pełni doświadczyć, jak się lata pierwszą klasą. No cóż,               

zdaje się, że zaczęłam od niezłej wpadki. Odstałam swoje przy stopniach, ale gdy znalazłam              

się na pokładzie, schowałam dumę do kieszeni i chcąc uniknąć kolejnego blamażu,            

pokazałam kartę pokładową. 

Mimo iż szansa na to, że nie ogarnę się i tu, była mała, to nikt z personelu nie                  

ryzykował, że znowu im się gdzieś podzieję. Jedna ze stewardes przejęła mnie i zaprosiła do               

przedniej części samolotu. Nie wiem jak oni, ale ja miałam już dosyć swoich pomyłek i               

podążyłam za nią. Poza tym nie ukrywam, że myślałam już o czymś innym – byłam ciekawa                

tego, jak będą wyglądali bogacze nawykli do podróżowania w takich warunkach. Bo o ile              
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wcześniej nie trafiłam na nikogo wyjątkowego, tak na tej trasie spodziewałam się zobaczyć             

crème de la crème. 

Przeszliśmy przez pełną już klasę biznes i w duchu nastawiłam się na wielkie wejście              

do części przeznaczonej dla klasy pierwszej. Na nastawieniu się skończyło. 

Najpierw mnie trochę zablokowało, bo jedynym snobem, który tu wszedł, byłam ja.            

Potem dotarło do mnie, że może jest tu i luksusowo, ale spodziewałam się czegoś więcej niż                

ośmiu foteli. Opuszczone zasłony między siedzeniami zapewniały przestrzeń, ale         

informowały o jeszcze jednej rzeczy – nie było konieczności, by rozdzielać pasażerów, bo             

najwidoczniej w czasie tego lotu będę tu tylko ja. Po czym poczułam coś, czego kompletnie               

się nie spodziewałam – rozczarowanie. Zupełnie jakby ominęło mnie coś wyjątkowego.           

Czyżby nocne loty w środku tygodnia nie cieszyły się aż taką popularnością? 

Zanim zdążyłam wysnuć jakąkolwiek związaną z tym teorię, asystująca mi cały czas            

kobieta zapytała, czy zakupy były udane i czy życzę sobie napić się czegoś przed startem?               

Rany boskie, czyli jednak znajdowałam się w innym świecie. Czy ja sobie czegoś życzyłam?              

Świętego spokoju, ale słowo „prosecco” samo wyrwało mi się z ust. Może zadziałała siła              

wyższa, która stwierdziła, że procenty są tym, czego akurat moje ciało potrzebuje            

najbardziej? Cokolwiek to spowodowało, ustawiło mnie do pionu, bo ostatnią rzeczą, na jaką             

miałam prawo narzekać, były takie warunki. Zajęłam miejsce pod oknem, założywszy, że w             

przy takim obłożeniu to chyba wszystko jedno, gdzie złożę swoje cztery litery. 

I wtedy się zaczęło. 

Buzująca cały czas adrenalina zaczęła odpuszczać, a wzięty jeszcze w Polsce           

aviomarin chyba powoli przestawał działać. A może zrobiło mi się niedobrze, bo zaczął do              

mnie docierać ogrom szaleństwa, na jaki się porwałam? Stres – nie stres, ale ryzykować nie               

zamierzałam, bo choroba lokomocyjna w moim przypadku mogła śmiało nosić miano           

epickiej. Przynosząca kieliszek stewardessa wstrzeliła się idealnie w moment, gdy          

zastanawiałam się, czym ewentualnie mogę popić gorzkie tabletki. Przez sekundę zawahałam           

się, czy alkohol jest dobrym rozwiązaniem, ale to była tylko chwila. Lada moment powinni              

zakończyć boarding, więc mogła nie zdążyć z przyniesieniem tym razem wody, a chciałam to              

cholerstwo zażyć jak najszybciej. Założyłam, że tak delikatne wino musujące nie ma prawa             

mi zaszkodzić, powstrzymałam ją więc przed odejściem gestem dłoni, wypiłam wszystko           
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jednym haustem, włożywszy uprzednio do ust małą białą tabletkę, po czym oddałam pusty             

kieliszek. Dopiero po chwili dotarło do mnie, jak mogło to wyglądać, ale było mi już               

wszystko jedno. Nie takich rzeczy się pewnie naoglądała, a popijanie tabletek alkoholem nie             

było chyba niczym ekstremalnym – zwłaszcza że nie poprosiłam o wódkę. Czekał mnie             

ostatni i najdłuższy zarazem etap podróży. Zapięłam pasy i, zamknąwszy oczy, odpłynęłam            

w myślach do Stanów, zastanawiając się nie tylko nad tym, co mnie tam czeka, ale czy uda                 

mi się przeżyć coś naprawdę wyjątkowego. 

Z oddali dobiegły mnie odgłosy małego zamieszania, ale zignorowałam to,          

zakładając, że i tak mnie to już nie dotyczy. Po chwili harmider przycichł, usłyszałam osobę z                

personelu potwierdzającą, że boarding został zakończony, a samolot rozpoczął kołowanie.          

Nie było powodu, dla którego powinnam się rozejrzeć, i tym bardziej nie potrafię             

wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłam. Nagle otworzyłam oczy i szybko odwróciłam głowę, a            

to, co zobaczyłam, sprawiło, że Nowy Jork, senność i w sumie wszystko przestało mieć              

znaczenie. 

Pośrodku kabiny dwóch pasażerów, którzy musieli wejść na pokład w ostatniej           

chwili, zajmowało właśnie miejsca. Ale o matko, jakich pasażerów! Najprawdopodobniej          

byli to biznesmeni wracający do Nowego Jorku albo lecący tam w interesach – ale to były                

tylko moje domysły związane nie tylko z ich ubiorem, ale też z pewnością i swoistą               

nonszalancją, które zawsze szły w parze nie tylko z dużymi pieniędzmi, ale i władzą. Jednym               

z nich był przystojny blondyn, który kompletnie przestał się liczyć, gdy spojrzałam na jego              

towarzysza. 

Bezwiednie wstrzymałam oddech. Mojej babci kiedyś się wyrwało: 

– Raz z takim i umrzeć! 

Byłam wtedy nastolatką, nie zrozumiałam kompletnie, o co jej chodziło, ale teraz, gdy             

zobaczyłam drugiego mężczyznę, to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Fala             

igiełek biegnąca od karku wzdłuż kręgosłupa zaskoczyła mnie – nigdy jeszcze nie            

zareagowałam w tak fizyczny sposób, patrząc na obcą mi osobę. 

Nie był młody, mógł mieć jakieś czterdzieści pięć – czterdzieści sześć lat. Nie był też               

gładko przystojny jak jego kompan, ale miał w sobie coś, co powodowało, że kobiety              

zaczynały w jego obecności szybciej oddychać, rumieniły się i przestawały widzieć           
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kogokolwiek poza nim. Smagła karnacja sugerowała latynoskie pochodzenie, ale         

jednocześnie był całkiem wysoki. Może Włoch albo Hiszpan? Nie byłam pewna, ale to nie              

miało znaczenia. Było w nim coś groźnego. Nawet bardzo groźnego. Nie wyglądał na             

zwykłego biznesmena. Ci przypominają często farmerów – a to był myśliwy. Mroczny, nie             

tylko ze względu na wygląd czy czarne ubranie. Coś w nim sprawiało, że czuło się niepokój.                

Jeśli diabeł chciałby przybrać postać mężczyzny, żeby móc uwodzić kobiety i zabierać im             

dusze, to wyglądałby dokładnie tak jak on. Fascynował i przyciągał w ten niepokojący             

sposób, który sprawiał, że zapominało się o wszystkim – z zasadami włącznie. Wysłannik             

piekieł jak nic. Diabeł to musiało być jego drugie imię. A nawet jeśli nie, to właśnie go tak                  

ochrzciłam. 

Ten mroczny wizerunek przełamywał jeden element widoczny w rozcięciu koszuli          

mężczyzny – niesamowity amulet z zielonych kamieni. Z jednej strony zupełnie do niego nie              

pasował, ale z drugiej powodował, że noszący go właściciel jeszcze bardziej zdawał się             

zaprzeczać utartym schematom. Samiec alfa noszący tak wyrafinowaną ozdobę? Czy to           

właśnie spowodowało, że postanowiłam przyjrzeć mu się bliżej? Ile było w tym świadomego,             

a ile bezmyślnego działania, sam Bóg raczy wiedzieć. Im dłużej wpatrywałam się w tę              

niezwykłą biżuterię, tym bardziej mnie nie tylko hipnotyzowała, ale i niepokoiła. Zawiesiłam            

się wpatrzona w oryginalne kamienie i z tego stanu wyrwało mnie dopiero parsknięcie. 

Podniósłszy wzrok, kilka centymetrów wyżej zobaczyłam wpatrzone w siebie oczy          

Diabła z tak mrocznym i paraliżującym przekazem, z jakim się jeszcze nie spotkałam.             

Powinnam poczuć się nikim, zerem, zniknąć. To, że śmiałam na niego spojrzeć, już samo w               

sobie było niewłaściwe, ale tak otwarte przypatrywanie się przekraczało dopuszczalne          

granice i było niewyobrażalnym w jego postrzeganiu afrontem. 

I naprawdę nie wiem, jak to się stało i dlaczego tak się zachowałam, ale mogę złożyć                

to jedynie na karb stresu, zmęczenia i zakręcenia spowodowanego nie tylko sytuacją, ale             

również przyjętymi lekami. Całkiem możliwe, że spanikowałam, bo dałam się przyłapać jak            

nastolatka przyglądająca się z ukrycia podobającemu się jej mężczyźnie. Najzwyczajniej w           

świecie zrobiłam zeza i wystawiłam język, po czym odwróciłam głowę w drugą stronę, jasno              

dając do zrozumienia, że cokolwiek chciał mi przekazać, to mam to gdzieś – podobnie jak               

jego samego. 
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Oddychałam miarowo, ale cała reszta mnie zamarła w oczekiwaniu. Jedyne, czego się            

teraz spodziewałam, to usłyszeć wypowiedziane sykiem żądanie usunięcia mnie z tej części            

samolotu. Najgorsze nie było to, że miałam to naprawdę w głębokim poważaniu, bo już              

pogodziłam z tym, że moja przygoda będzie przebiegać z przeszkodami, ale że poczułam żal,              

iż nie będę mogła na niego od czasu do czasu spojrzeć. 

Tymczasem nie stało się nic, cisza. Całkiem możliwe, że go zamurowało, ale w sumie              

mu się nie dziwiłam. Dorosła i elegancka kobieta – a przynajmniej miałam nadzieję, że tak               

mnie w pierwszej chwili odebrał – w szykownym kostiumie i siedząca na miejscu, które              

kosztowało konkretną sumkę, okazuje swoją dezaprobatę jak rozpuszczony bachor. Pewnie          

wolał nie tykać wariatki. Nie zniżył się nawet do tego, by podnieść zasłonę i tym samym                

odgrodzić się ode mnie chociaż w ten sposób. 

Chwilowa ulga została zastąpiona przez głos rozsądku, który brutalnie oznajmił, że to            

nie z mojego powodu, ale pewnie dlatego, że robiąc tak, tym samym odseparowałby się od               

swojego towarzysza. A na mnie najprawdopodobniej nie chciało mu się marnować czasu. 

Musiałam pogodzić się z faktem, że przed chwilą skreśliłam się całkowicie w oczach             

tego człowieka, chociaż wątpiłam, czy miałabym tak czy inaczej jakąkolwiek szansę, być            

zostać przez niego zauważoną w ten sposób, w jaki kobieta chce być odebrana przez              

podobającego się jej mężczyznę. Przypomniałam sobie bowiem chwilę, gdy patrząc w lustro,            

obiektywnie oceniłam to, co widziałam, i dotarło do mnie, jak naprawdę wyglądam i co on               

mógł zobaczyć. Eleganckie ubrania to jedno, ale tego, co znajdowało się w ich środku,              

zmienić się nie dało. Jeszcze chwilę pożaliłam się nad sobą i swoim beznadziejnym losem, a               

potem zwyciężyło życie. A dokładniej kostium. 

Każdym centymetrem ciała zaczęłam czuć szwy, plisy i cholerny materiał. To, że w             

nim przyzwoicie wyglądałam, to jedno, ale musiałam jeszcze w nim siedzieć i to przez kilka               

kolejnych godzin lotu. Nie było o tym mowy, bo wszystko zaczęło mnie uwierać, drażnić,              

dusić i z minuty na minutę było tylko gorzej. W myślach złożyłam sobie gratulacje za zakupy                

na frankfurckim lotnisku, ale zanim wstałam, dyskretnie rozejrzałam się, czy nikt mnie nie             

obserwuje. 
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Co za bzdury, jakie nikt – miałam nadzieję, że ten męski ideał siedzący obok spogląda               

w moją stronę. Nadzieja umarła śmiercią naturalną, bo obiekt westchnień miał zamknięte            

oczy, miarowo oddychał i najprawdopodobniej miał mnie gdzieś. 

Szybko złapałam torbę i wyskoczyłam do znajdującej się z przodu toalety, będącej            

jedynym miejscem, gdzie mogłam się w spokoju przebrać. I zderzyłam się z rzeczywistością.             

Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to próba ogarnięcia, jak ludzie mogą tu uprawiać seks.               

Chyba raczej chodziło tylko o zaliczenie numerka w przestworzach, bo na wygody nie mieli              

co liczyć. W sumie na miejsce też nie. Trudno – przestrzeń była bardzo ograniczona, ale               

zbytniego wyboru nie miałam i tylko tutaj mogłam się przebrać. 

Zamknęłam za sobą drzwi, kompletnie ignorując to, że powinnam również je           

zablokować, i zaczęłam walczyć z ubraniami, bo do wymiany było wszystko za wyjątkiem             

bielizny. Pomijam, że na nic ciekawego z tej kategorii nie trafiłam w czasie zakupowego              

szału na lotnisku, ale też specjalnie niczego nie szukałam. Poza tym ta bielizna, którą miałam               

na sobie, była zbyt piękna i czułam się w niej zbyt wyjątkowo, by się jej pozbyć. 

Właśnie ona była jedną z rzeczy, których nie umiałam sobie odmówić podczas            

uszczuplania budżetu remontowego. Oszalałam co prawda, widząc cenę, ale jeszcze bardziej,           

gdy się w tym komplecie zobaczyłam. Francuski Elixir – niby tylko staniczek i figi, trochę               

koronki w kolorze szampana, ale gdy to założyłam, zrozumiałam, że są rzeczy warte każdych              

pieniędzy. Moje ciało było, jakie było – fałdki, brzuszek, pełne uda, zbyt duży biust, ale w                

tym komplecie wyglądało apetycznie. 

– Chociaż jedna rzecz wygląda na mnie dobrze, ale spróbowałaby nie za takie             

pieniądze. – Sapnęłam, bo po ściągnięciu butów, spódnicy i żakietu zaplątałam się w koszulę.              

Jak jakaś ostatnia kretynka założyłam przepiękną bluzkę, którą swobodnie mogłam zdjąć           

tylko przy pomocy drugiej osoby. Samodzielne ściąganie skutkowało albo jej rozerwaniem –            

i wiedziałam o tym, bo tak już kiedyś zrobiłam – albo wygibasami epileptyka. 

Zaklinowałam się w kawałku materiału z rękami uwięzionymi nad głową i gdy            

walczyłam, usiłując się niego wyślizgać, poczułam coś, czego teoretycznie nie powinnam           

poczuć w tej klitce – podmuch chłodniejszego powietrza. Nie zareagowałam, tylko           

kontynuowałam walkę z tą szmatą, przeklinając przy okazji, na czym świat stoi. W końcu              
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udało mi się ściągnąć to cholerstwo, sapnęłam, podniosłam wzrok i w lustrze oprócz siebie –               

zgrzanej, potarganej i okrytej tylko bielizną, zobaczyłam odbicie stojącego za mną Diabła. 

Chyba powinnam jakoś zareagować, ale nie zdążyłam. Zanim się odezwałam, wycofał           

się i delikatnie zamknął drzwi. Dopiero wtedy, odwróciwszy się o sto osiemdziesiąt stopni,             

zablokowałam zamek. Lepiej późno niż wcale, ale na litość boską, jak miałam się teraz              

zachować? Przecież nie zrobiłam tego specjalnie. On może myśleć, że tak, ale spójrzmy             

realnie: jak taka kobieta jak ja może nie tylko sądzić, że uwiedzie takiego mężczyznę jak on,                

ale i próbować to zrobić? Jak mam mu wytłumaczyć, że to przypadek, a nie celowe działanie                

i próba sama już nie wiem czego? 

Odetchnęłam głębiej, ubrałam się w nowe rzeczy, zmyłam makijaż, który do kostiumu            

pasował, ale teraz nie miał już racji bytu, po czym rozczesane dokładnie włosy związałam w               

koński ogon. Już nie musiałam udawać kogoś, kim nie byłam – a tak nie tylko pewniej się                 

poczułam, ale o dziwo wyglądałam młodziej. 

I wszystko wyszłoby prawie idealnie, gdyby nie jeden drobiazg – nie miałam            

właściwych butów. Nie, to nie tak. Nie miałam przy sobie żadnych butów poza tymi              

narzędziami tortur na obcasach, których się niedawno pozbyłam ze stóp. Robiąc zakupy, po             

prostu o nich zapomniałam. Pewnym rozwiązaniem byłoby wskoczenie znowu w szpilki, ale            

patrząc na zmaltretowane stopy, stwierdziłam, że chyba sobie to podaruję. I tak już nic nie               

zaszkodzi bardziej mojej reputacji, którą sama zresztą zrujnowałam z niesamowitym wręcz           

talentem, więc ta jedna ekstrawagancja większej krzywdy mi nie zrobi. Zapakowałam           

wszystkie rzeczy do torby i na bosaka wróciłam na miejsce, gratulując sobie w duchu wizyty               

u kosmetyczki tuż przed wyjazdem. Może wyglądałam głupio, ale przynajmniej stopy były            

zadbane. 

Kiedy usiadłam, nogi tak jakoś same z siebie mi się wyprostowały i zaczęłam             

przebierać w powietrzu palcami u stóp. Nagle usłyszałam ciche parsknięcie, ale kiedy się             

rozejrzałam, nie zauważyłam w pobliżu nikogo z obsługi. 

Obaj siedzący po drugiej stronie kabiny mężczyźni mieli przymknięte oczy, ale na            

ustach Diabła błąkał się cień uśmiechu. Odwróciłam się do nich plecami i przykryłam             

dostarczonym przez obsługę pledem. Nie robiłam sobie żadnej nadziei – przy takim samcu             

kręcą się modelki, a ja nie pasowałam do niego ani ze względu na wygląd, ani wiek, o                 
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zasobności portfela nie wspominając. A po dołożeniu ostatnich popisów będę miała           

szczęście, jeśli nie stanę się tematem anegdot. 

Paradoksalnie to, co się stało, mi pomogło. Po raz pierwszy od dawna nie zaczęłam              

rozmyślać o tym, co może się teraz wydarzyć, tylko stwierdziłam, że przyjmę wszystko, co              

przyniesie mi los, z całym dobrodziejstwem inwentarza. W końcu gorzej już nie będzie.             

Panująca w samolocie cisza, szum silników i zmęczenie, które w końcu mnie dopadło,             

zrobiły swoje. Zamknęłam oczy i zasnęłam. 

  

  

* 

  

  

Ze snu wyrwały mnie krzyki i dziwne zamieszanie. Nic nie widziałam, ale to, co              

dobiegało z tylnej części samolotu, nie brzmiało za dobrze. Zupełnie jakby ktoś wydawał             

rozkazy. Zanim ogarnęłam, że chyba coś jest bardzo nie tak, kotara rozdzielająca klasy             

została rozsunięta i pojawiło się dwóch mężczyzn ciągnących ze sobą stewardessę. 

– Cisza! – krzyknął jeden z nich. Po angielsku, ale ze strasznie dziwnym akcentem. –               

Niech nikt nie wstaje i nie próbuje być bohaterem. 

Po czym został z naszą trójką, natomiast drugi mężczyzna razem ze stewardessą            

skierował się w stronę kokpitu załogi. Cały czas lekko zamroczona patrzyłam bezmyślnie na             

trzymaną przez tego człowieka broń. Nie do końca obudzona, niezbyt bystro ogarniałam            

rzeczywistość, ale wniosek mogłam wysnuć tylko jeden... Porwanie samolotu? To się chyba            

działo naprawdę. Ale dlaczego? Rany boskie, to miały być zwykłe wakacje, może trochę             

drogie, ale nadal zwyczajne. Jakim cudem się w coś takiego wpakowałam? Chociaż jeśli             

chciałam mieć niespodziankę, to właśnie ją otrzymałam. 

Odetchnęłam i spojrzałam tym razem trochę uważniej na porywacza. Jeżeli nie miał            

zasłoniętej twarzy, nikomu to dobrze nigdy nie wróżyło. Swoją wiedzę czerpałam głównie z             

literatury i filmów – a tam, gdy przestępcom nie zależało na ukryciu tożsamości,             

zakładnikom gwarantowało to krótkie życie. A jak jest w prawdziwym świecie? 
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Cóż, nie wiedziałam, jak to bywa w rzeczywistości, bo nie byłam nigdy uczestnikiem             

czy świadkiem takiej sytuacji, ale wiedziałam za to, co jest z reguły dalej w kinie akcji. A                 

tam na pokładzie tego typu samolotów był obecny również pracownik ochrony, który            

wszystkich w odpowiedniej chwili ratował. Czy teraz też tak jest, a jeśli tak, to kim on był i                  

gdzie się teraz znajdował? Może ten tajniak siedział w klasie ekonomicznej? Albo to któryś z               

moich towarzyszy? Z tego, co jeszcze kojarzyłam, z reguły pomagał mu ktoś z pasażerów.              

Może przez przypadek na mnie trafi? 

Kolejną błyskotliwą myślą był pomysł, żeby zorientować się, ilu właściwie jest tych            

porywaczy. Tak na wszelki wypadek. Na pewno dwóch, ale naiwnością byłoby sądzić, że są              

tylko oni. Siedziałam w takim miejscu, które ułatwiało mi przynajmniej częściowy           

rekonesans i w sumie grzechem byłoby taką możliwość zmarnować – zawsze lepiej wiedzieć             

coś niż nic. Kotara oddzielająca klasy pozostała rozsunięta i, obracając się ze            

zdezorientowanym wyrazem twarzy, mogłam zobaczyć, co się dzieje przynajmniej w części           

klasy biznes. 

Przy okazji zauważyłam dziwną rzecz – pilnujący nas mężczyzna zwracał o wiele            

baczniejszą uwagę na mnie niż na pozostałych dwóch pasażerów. Musiałam być nieźle            

zamroczona lekami, skoro w takiej sytuacji przychodziły mi do głowy takie głupoty, ale             

umysł nie zważał na drobiazgi i działał po swojemu. Zignorowałam nietypowe zachowanie            

porywacza, skupiając się bardziej na tym, żeby moje wiercenie się wyglądało naturalnie.            

Jeszcze dwóch mężczyzn stojących z bronią – tylu zauważyłam, ale możliwe, że w drugim              

przejściu znajdował się ktoś jeszcze. A dalej? Przecież tu musiało być łącznie ponad dwustu              

pasażerów. Zdecydowanie potrzeba było więcej ludzi, by nad nami zapanować. Jak mogłam            

to potwierdzić? Teoretycznie gdybym poszła do toalety, która znajdowała się między           

klasami, mogłabym zobaczyć więcej, ale czy mnie puszczą? 

Pomysł, który mi przyszedł do głowy, był tak głupi, że miał szansę na realizację. W               

sumie nic, co jest głupie i zadziała, nie może być jednak głupie. Zaczęłam gwałtownie              

przełykać ślinę i oddychać głęboko, tak jakbym próbowała powstrzymać narastające mdłości. 

I udało się. Pilnujący nas człowiek zareagował błyskawicznie. 

– Co jest, do cholery?  

Spojrzałam na niego w najbardziej zbolały sposób, w jaki mogłam, i wyszeptałam: 
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– Niedobrze mi. Toaleta. Muszę. – Zlustrował mnie. Nie tłumaczyłam nic więcej,            

tylko starałam się wyglądać, jakby tylko krok dzielił mnie od pokazania mu, jak bardzo jest               

mi niedobrze. Musiał dojść do wniosku, że bogata i ekscentryczna lala – w końcu siedziałam               

w pierwszej klasie i wyglądałam jak wyglądałam – nie zrobi nic głupiego. 

– Przepuście ją – krzyknął w przestrzeń. Nie zwlekając ani sekundy, zerwałam się z              

miejsca i z dłonią przy ustach, lekko się zataczając, ruszyłam w stronę przejścia. Liczyłam, że               

go zaskoczę, i się udało. Przy okazji zahaczyłam wzrokiem po wszystkim, co się dało, ale               

miałam nadzieję, że z niczym się nie zdradzę. Tylko oprócz ludzi z bronią zauważyłam, coś               

jeszcze – Diabła patrzącego z uwagą na moje popisy. 

Wparowałam do ubikacji, jeszcze szybciej zamknęłam i tym razem zablokowałam          

drzwi. Tkwiłam chwilę w bezruchu, zastanawiając się, co teraz mam zrobić, ale po chwili              

życie samo podpowiedziało mi dalsze działania. 

Samolotem szarpnęło, a ja przypomniałam sobie, że na mnie aviomarin raz działa, a             

raz nie. Tym razem chyba nie zadziałał do końca. Od momentu, kiedy to sobie              

uświadomiłam, do chwili, kiedy zawartość żołądka stwierdziła, że trzeba się pokazać na            

zewnątrz, minęły sekundy. Niestety choroba lokomocyjna była jedną z moich wstydliwych           

przypadłości, bo takie chwile nie należały do przyjemnych, a już na pewno nie do              

spokojnych. Ledwo zdążyłam. 

Dopiero kiedy nie miałam już czym wymiotować, wypłukałam usta, ale nawet po            

obmyciu twarzy i tak wyglądałam jak siedem nieszczęść. Miałam dość własnych popisów i             

zachowywania się, jakby mnie żywcem przeniesiono z planu filmowego. Musiałam dojść do            

siebie w czymś przestronniejszym niż ta klitka. 

Odblokowałam drzwi i na tym się skończyło, bo stanęłam twarzą w twarz z jednym z               

porywaczy – tym samym, który kazał mnie wcześniej przepuścić. Oczy rozszerzyły mi się z              

przerażenia i zarówno na skutek zdenerwowania, jak i pewnie osłabienia będącego           

następstwem torsji, zaczęłam drżeć. Zdałam sobie bowiem sprawę, że ten człowiek musiał            

nie tylko cały czas stać pod drzwiami, ale również nasłuchiwał, co robię w środku. I gdybym                

nie zwymiotowała, to nie wiadomo, jak by się to dla mnie skończyło. 

Mężczyzna tylko mnie zlustrował i skinął głową, jasno dając do zrozumienia, że            

powinnam zająć z powrotem jak najszybciej swoje miejsce. Tym razem bez żadnych            
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dziwnych manewrów zrobiłam to, co chciał, i gdy tylko usiadłam, nagle pojawiła się przede              

mną ręka z butelką wody mineralnej. 

– Masz. Pomoże. 

Wziąwszy wodę, starałam się siedzieć cicho i rzeczywiście przez chwilę się nie            

ruszałam, ale wścibstwo zwyciężyło. Dyskretnie zerknęłam na bok i zdążyłam zauważyć coś            

dziwnego. Pilnujący nas mężczyzna spojrzał w stronę Diabła i jego towarzysza, po czym             

przeszedł do tyłu, zostawiając nas tym samym bez żadnego nadzoru. 

Nie miałam inklinacji samobójczych, więc nie zaryzykowałam i nie zerknęłam w           

stronę pozostałej dwójki, bo cokolwiek takie zachowanie miało znaczyć, byłam już więcej            

niż pewna, że oni nie zaliczają się do grupy zwykłych pasażerów. A wnioskując po tym, co                

się właśnie stało, nie byli też w tej historii pozytywnymi bohaterami.  

Do licha. W co i jakim cudem się władowałam? O co w ogóle chodziło z tym                

porwaniem? Przecież to zwykły samolot rejsowy. Kogo chcieli porwać? No przecież nie            

pasażerów! Grube ryby siedziały tu, a co jak co, ale do takich się nie zaliczałam. Ładunek?                

Ale co niby cennego przewozi się w taki sposób? 

W trakcie snucia tych teorii spiskowych doszłam do jednego wniosku. Dopóki będą            

mnie uznawać za niegroźne i nieszkodliwe stworzenie, to nie będę im zawadzać. A jak nie               

będę im przeszkadzać, to nie będą się mną zajmować, a przynajmniej nie w pierwszej              

kolejności. Może i planowali nas finalnie utłuc, ale nie w powietrzu. I tak im nie mogliśmy                

uciec, a ewentualne próby strzelania do spanikowanych ludzi w znajdującym się w powietrzu             

samolocie dla samych porywaczy mogły się źle skończyć. Czyli tak długo, jak lecieliśmy,             

było w miarę bezpiecznie i zdecydowanie im później zacznę ich wkurzać i im przeszkadzać,              

tym lepiej. 

Podkuliłam pod siebie nogi, objęłam się ramionami i w myślach jak mantrę zaczęłam             

powtarzać: 

– Nie denerwuj ich, zachowuj się spokojnie. Nie prowokuj. Nie zwracaj na siebie             

uwagi. – Jak zwykle moje postanowienia szlag trafił szybciej, niż przypuszczałam. 
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* 

  

  

Samolot przechylił się trochę mocniej, zupełnie jakbyśmy zmieniali kierunek lotu.          

Temu manewrowi towarzyszył hałas spowodowany przez jednego z pasażerów pierwszej          

klasy. Blondyn, nieniepokojony przez nikogo, podniósł się i ruszył w stronę kokpitu. Czyli             

zostaliśmy tu tylko we dwoje. 

To był odruch, bezwiednie spojrzałam w stronę Diabła i zaskoczona rozchyliłam usta.            

Cała uwaga mężczyzny skupiona była na mnie. Przez dłuższą chwilę patrzył mi prosto w              

oczy, aż w końcu podniósł się i ruszył w moją stronę. Jestem zdrowo pogięta, bo zamiast się                 

martwić o to, co zamierza zrobić, byłam tylko w stanie obserwować, jak płynnie się porusza.               

Wyglądał zupełnie jak drapieżnik chcący nie spłoszyć za wcześnie swojej ofiary. 

Byłam kompletnie nieprzygotowana na to, co się stało, a już na pewno nie na taką               

reakcję swojego ciała. Gdy zatrzymał się obok i zapytał o moje imię, nagle zrobiło mi się                

duszno i zdecydowanie zbyt ciepło. Już sama jego obecność tak blisko była przytłaczająca, a              

niski i lekko zachrypnięty głos wprowadził chaos. Dotarł do klatki piersiowej i wdarł się w               

głąb ciała jak fala. Musiałam z całej siły się zmobilizować, by zachować spokój. Nigdy              

wcześniej nie spotkałam się z tak intensywną reakcją ciała na inną osobę. 

– Cholera, o co się pytał? Weź się, idiotko, w garść. – Wzięcie w garść w moim                 

wykonaniu okazało się żałosne. – Anna. A ty? – Zabrzmiało to jak dialog z podrzędnego               

romansu, ale potem było jeszcze gorzej. Jego bliskość zaszkodziła mi bardziej niż trochę, bo              

ciało konsekwentnie reagowało głupio i najzwyczajniej w świecie się zarumieniłam. To, że            

podniósł brew i usta skrzywiły się w coś na kształt uśmiechu, było gwoździem do trumny.               

Mimo to uważałam, że dam radę, że jakoś się zamaskuję, ale nie. Musiał zauważyć, że coś                

się ze mną dzieje. Może złoży to na karb złego samopoczucia, a nie żenującego              

pensjonarskiego zauroczenia? 

– Raoul. 
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Byłam w stanie tylko skinąć głową. Jakimiś resztkami trzymającego się mnie           

rozsądku czułam, że będzie ciąg dalszy. Skoro podszedł, to nie po to, żeby się przedstawić i                

aby konwenansom stało się zadość. 

Nie to miejsce, czas, zdarzenie i przede wszystkim nie ta kobieta. A już na pewno nie                

ten mężczyzna. Myślałam, że to chwilę potrwa, zanim przejdzie do sedna, ale nie bawił się w                

żadne gierki. 

– O co chodziło z tym wyjściem? I to do tamtej toalety? – Nawet przez chwilę nie                 

chciało mu się udawać, że jest dobrym gliną. Może powinnam zrobić z siebie idiotkę, ale               

zaskoczył mnie. Tak to sobie tłumaczyłam, bo za żadne skarby nie przyznałabym, że to nie               

arogancka bezczelność, a zbytnia bliskość ma na mnie taki wpływ. Zresztą, jaki byłby tego              

sens? I cel? Chociaż raczej powinnam się przyznać, że przestawałam przy nim myśleć. 

Naprawdę kompletnie nie wiem, dlaczego powiedziałam to, co powiedziałam. Może          

w normalniejszych warunkach albo innemu człowiekowi bym nie udzieliła takiej          

odpowiedzi, a może było mi już wszystko jedno. 

– Chciałam zobaczyć, ile osób stoi. Ale naprawdę zrobiło mi się niedobrze. –             

Dodałam natychmiast, jakby to miało cokolwiek zmienić. Uśmiechnął się pod nosem i            

kontynuował, zachowując poza tym niczym niezmącony spokój. 

– Żeby sprawdzić, ilu nas jest? 

– Mniej więcej to miałam na myśli. – Oparł się o fotel przede mną i kontynuował. 

– I co chciałaś zrobić?  

Znajdowałam się pod ścianą, a on nie odpuszczał. Zaczynało mi brakować powietrza.            

I nie wytrzymałam. Okoliczności okolicznościami, ale wszystko ma swoje granice, a moje            

właśnie były przekraczane. 

– A co niby mogłabym zrobić? Nic. Po prostu uważałam, że taka wiedza nie              

zaszkodzi. Gorzej już nie będzie, prawda? – Nie odpowiedział, tylko zadał kolejne pytanie. 

– Pracujesz dla linii lotniczych? – To powoli zaczynało wyglądać jak przesłuchanie            

połączone z odbijaniem piłeczki. I niezależnie od tego, kto je prowadził, przestawało mi się              

podobać. Możliwe, że znowu warunki przyspieszyły pewne reakcje, ale nastawienie zmieniło           

mi się o sto osiemdziesiąt stopni i wcześniejszy obiekt westchnień zaczął mnie irytować. 
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– Nie. – Co jak co, ale na pewno nie zamierzałam mu niczego uławiać. 

– Dlaczego lecisz w tym samolocie? I dlaczego tu, a nie w klasie ekonomicznej? – No                

cham, po prostu cham. Dając mi w niezbyt subtelny sposób do zrozumienia, że tu nie pasuję,                

zrobił coś, nad czym nigdy nie umiałam przejść do porządku dziennego – upokorzył mnie. W               

tym momencie diabli wzięli wszelkie wcześniejsze postanowienia bycia grzeczną, subtelną i           

nieuciążliwą. 

– Nie przesadzajmy z tym zdziwieniem. W końcu tych kilka euro więcej aż tak dużej               

różnicy nie robi. Chyba że tobie. Ale kompletnie nie wiem, co mi odbiło z Nowym Jorkiem.                

A jeśli jesteś ciekaw, co myślę o tym, co się teraz dzieje, to po prostu klątwa, nic innego. Do                   

tego jeszcze ty, porwanie, dorzućmy jakieś tornado i będzie komplet. Mam dzisiaj po prostu              

ogromnego pecha i spotyka mnie coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. – Jeśli miałam               

nadzieję, że wyprowadzę go w jakikolwiek sposób z równowagi, to się zawiodłam. 

– Nie boisz się mnie – stwierdził, a ja pomyślałam, że ma cholerną rację. To było                

dziwne, ale nie bałam się go, a przynajmniej nie w ten sposób, jaki miał na myśli. Niepokój,                 

nieznane wcześniej aż w takiej intensywności emocje, ale nie strach, który powstrzymałby            

mnie przed takim zachowaniem. Bo dla odmiany do szalejących we mnie uczuć dołączyła             

niemożliwa do opanowania irytacja. Niestety szłam już siłą rozpędu i się nie zamknęłam. 

– Też się sobie dziwię. A co? Masz takie życzenie? Powinnam zacząć zachowywać             

się w określony sposób? – Złość objęła prowadzenie. Zupełnie bezwiednie zmieniłam           

postawę i wyglądałam nie jak dystyngowana dama, ale jak rozzłoszczony, szalejący i            

prychający kociak. Raoul poruszył się, ale zamiast odejść, mocniej się pochylił, tym samym             

jeszcze bardziej zmniejszając dzielący nas dystans. 

– Wiem, że nie zrobisz nic głupiego, ale nie zgrywaj bohaterki. Niezależnie od tego,              

czy mi się podobasz czy nie, jak będziesz sprawiać kłopoty, skończy się to w jeden sposób. –                 

Nie doprecyzował w jaki – i nie musiał. Zrozumiałam go bezbłędnie. Przez chwilę przyglądał              

mi się w milczeniu, jakby chcąc sprawdzić, czy wyraził się wystarczająco jasno. 

– Zostań tu. Jeśli będziesz czegoś potrzebować lub znowu cię zemdli, to najpierw             

zawołaj, zanim się ruszysz. Chłopcy mogą być nerwowi. Zrozumiałaś?  

Złośliwa świnia. Na szczęście tym razem ograniczyłam się do podsumowania go w            

myślach. Przed chwilą ostro przeholowałam i to, że uszło mi to płazem, było cudem. Cuda               
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zdarzają się raz na jakiś czas. Ja swój limit chyba już wyczerpałam. Skinęłam głową, bo               

czułam, że jednak dobrze będzie potwierdzić, że to, co mówił, do mnie dotarło. Ale dotarło               

tak na dobre też coś innego – że to się dzieje naprawdę i że los po raz kolejny zakpił sobie ze                     

mnie. Martwiłam się tym, że stracę tego niesamowitego mężczyznę z oczu. Że przemknę             

obok niego jak kolejna z wielu tysięcy niezapamiętanych kobiet. Niech szlag trafi moje             

prośby do niebios. Chciałam mieć go na karku? Chciałam, by mnie zauważył? Voilà. A to, że                

nie doprecyzowałam, co dokładnie mam na myśli, to już szczegół. Tylko co będzie dalej? 

Umknęło mi zupełnie, że nie jestem z tym kotłującym się w głowie tabunem myśli              

sama. On nie tylko nadal znajdował się tuż obok, ale i bacznie mnie obserwował. Gdy               

dotknął policzka, poczułam się, jakby poraził mnie prąd. Raoul wyglądał na równie            

zaskoczonego co ja. Ale dlaczego? Bo nie oczekiwał, że tak zareaguję? A może sam poczuł               

coś, czego się nie spodziewał? 

Na chwilę przestało się liczyć porwanie i absurdalna sytuacja, w jakiej się znalazłam.             

Zniknął samolot, inni ludzie, byłam tylko ja i znajdujący się tuż obok mężczyzna. Przesunął              

nieznacznie dłoń i kciukiem musnął wargi. Tego było za dużo. 

Gwałtownie szarpnęłam się do tyłu, tym samym tracąc z nim kontakt. Nie byłam             

zupełnie przygotowana na tak intensywne doznania i najzwyczajniej w świecie          

spanikowałam. Nie cofnęłam bowiem głowy dlatego, że bałam się jego dotyku, ale gdyby             

trwało to sekundę dłużej, to oblizałabym jego palec. 

  

  

* 

  

  

Widziałam, jak jego szczęki się zacisnęły, ale nic nie zrobił. Dopiero po dłuższej             

chwili się odezwał, chociaż przyrównałabym to bardziej do syku. 

– Nie musisz tak się wzdrygać. Nie ruszę cię, skoro aż tak ci się to nie podoba. –                  

Dopiero wtedy wstał i skierował się w stronę kabiny pilotów, zostawiając mnie samą. Co              
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miałam zrobić? Krzyknąć, że to nie tak? Że sama tego nie rozumiem? Nie zrobiłam nic.               

Skuliłam się w fotelu, otuliłam szczelniej kocem i zapatrzyłam na niebo widoczne za oknem. 

Nagle z głośników rozległ się głos Diabła: 

– Szanowni państwo, najmocniej przepraszamy za niedogodności związane także ze          

zmianą trasy lotu. Niedługo powinniśmy wylądować i wszyscy pasażerowie zostaną          

przesadzeni do innego środka transportu. Nie zamierzamy nikogo skrzywdzić, ale jeśli           

trafimy na samozwańczego bohatera, nie będziemy ryzykować, tylko podejmiemy radykalne          

kroki. Jakiekolwiek próby ingerencji w nasze plany spowodują zdecydowaną reakcję.          

Państwa rozsądek gwarantuje bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dziękuję           

jeszcze raz za współpracę i życzę spokojnego lotu. – Po tych słowach się rozłączył. 

Czyli taki jest scenariusz tej imprezy? Wszyscy, wliczając w to mnie, won? Jeśli             

nawet same słowa nie uspokoiły wystarczająco przerażonych pasażerów, to zrobił to jego            

głos. Spokojny i pewny gwarantował, że to, co mówi jego posiadacz, jest prawdą. 

Wyglądało to pięknie, ale cały czas niepokoiło mnie jedno. Widzieliśmy przecież ich            

twarze i bez trudu mogliśmy w razie czego dokonać identyfikacji, wobec czego to, co mówił,               

nie miało najmniejszego sensu. A może jednak jest coś, o czym nie wiem, i dotrzyma               

obietnicy, a to, co mówił, jest prawdą, i wtedy wkrótce pozbędzie się pasażerów? 

Nagle przyszło mi do głowy coś naprawdę głupiego – i to bardzo, bo ubranie tej myśli                

w słowa sprawiło mi fizyczny ból. 

– A czy pozbędzie się też i mnie? 

Rozmyślania przerwało wyjście Raoula z kabiny pilotów, a raczej jego przejście obok            

mnie. Całkowicie mnie zignorował. 

Nic nie zrobiłam – nie tylko dlatego, że nie wiedziałam, co mogłabym zrobić, ale              

mnie zablokowało. Gdy mnie mijał, poczułam nie tylko powiew powietrza, ale i siejący             

spustoszenie zapach. Dyskretna, ale jednocześnie wprowadzająca zamęt w głowie woda          

toaletowa i coś jeszcze. Tak pachniał on. Mój mózg po raz kolejny się wyłączył i jedyne, co                 

funkcjonowało, to zmysł powonienia, który nawet gdy powód tego zamieszania dawno           

zniknął, cały czas wyczuwał ten aromat. 
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Z tego stanu odrętwienia wyrwał mnie szelest i odgłos kroków. Czyżby wracał?            

Odwróciłam się szybko, ale spotkało mnie niemiłe rozczarowanie. To był jeden z porywaczy,             

ten, który mi wcześniej podał wodę. Tak jak szybko się odwróciłam, tak równie prędko              

zajęłam poprzednią pozycję, tym samym ignorując zbliżającego się mężczyznę. I może           

dlatego zaskoczył mnie dotyk, gdy jego dłoń zacisnęła się na moim ramieniu. To był odruch.               

Wyszarpnęłam się z uchwytu i syknęłam. 

– Nie. – W odpowiedzi tylko się zaśmiał. 

– O proszę, królewna pokazuje rogi. Ale może będziesz miła dla Petera?–             

Odwróciłam się i tym razem, patrząc mu prosto w oczy, powiedziałam: 

– Nie pokazuję rogów, ale nikt nie będzie mnie dotykał bez mojej zgody. 

Mężczyzna się zaśmiał, ale nie zabrzmiało to przyjaźnie. 

– Spokojnie, mała, bądź grzeczną dziewczynką, to nic złego się nie stanie. Szefowi             

chyba się jednak nie spodobałaś, więc może my się zabawimy? – Nic nie działało na mnie                

gorzej niż przymus. Może przymus połączony z prostactwem. Tu miałam komplet i            

wcześniejsze postanowienia, żeby nie robić zamieszania i nie podskakiwać, diabli wzięli – i             

to z hukiem! Zerwałam się z fotela i stojąc naprzeciw tego dupka, dźgnęłam go palcem               

wskazującym w tors. 

Zdaje się, że nic gorszego nie mogłam wymyśleć. 

– To chyba nie twój problem, co myśli o mnie twój szef! I nie zmienia to faktu, że nie                   

dotknie mnie nikt, jeśli tego nie chcę! – Dupek okazał się klasycznym dupkiem i w               

odpowiedzi mocno złapał mnie za ramiona. Zabolało jak jasna cholera, zaczęłam się            

wyrywać, ale był silny. Zrobiłam jedyną rzecz, jaka przyszła mi do głowy, chociaż możliwe,              

że to był odruch – przyładowałam mu ostro kolanem w genitalia. Facet chyba miał jaja z                

żelaza. Fakt, że stęknął, ale jednocześnie wściekł się na poważnie i podniósł rękę, żeby mnie               

uderzyć w twarz. W tym momencie powietrze przecięło jedno słowo wypowiedziane tonem            

niedopuszczającym żadnego sprzeciwu. 

– Wystarczy! – Peter zesztywniał i błyskawicznie się ode mnie odsunął. 
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Spojrzałam w stronę, z której dobiegł rozkaz, i zobaczyłam stojącego w przejściu            

Diabła. Możliwe, że znajdował się tam od dłuższego czasu, a więc najprawdopodobniej            

widział, co się tu działo. 

Czy pozwolił na to, chcąc mnie świadomie upokorzyć? Albo ukarać? A jeśli tak, to              

dlaczego to przerwał? Co ze mną zrobi? 

Teraz zaczęłam się bać. Czy te myśli i emocje znalazły odbicie na mojej twarzy? I czy                

dlatego Raoul zareagował właśnie w ten sposób? Zaczął iść w moją stronę. 

Nie odwracając ode mnie wzroku, rzucił w przestrzeń: 

– Zostaw nas. I niech nikt tu nie wchodzi pod żadnym pozorem. – Wzdrygnęłam się i                

bardziej poczułam niż zobaczyłam, że Peter szybko opuścił pomieszczenie. Widziałam tylko           

Diabła będącego coraz bliżej mnie. Bezwiednie zaczęłam się cofać. Jego oczy nie zdradzały             

żadnych emocji ani uczuć. Tego było za dużo nawet jak dla mnie. Nagle jego twarz zaczęła                

się oddalać, a ja poczułam się, jakbym spadała. Najzwyczajniej w świecie zemdlałam. 

Nie wiem, ile czasu upłynęło, ale kiedy się ocknęłam, znajdowałam się nadal w             

samolocie i leżałam na rozłożonym fotelu przykryta kocem. Zawsze, gdy się budzę, mój             

organizm protestuje ze wszystkich sił i usiłuje wrócić tam, skąd go wyrwano. 

Tym razem nie było inaczej; powiedziałabym nawet, że było o wiele gorzej. O ile              

wcześniej po prostu nigdy mi się nie chciało wstawać, to teraz czułam się oszołomiona i               

zamroczona. Wszystko znajdowało się jakby za mgłą i było przytłumione. Zamknęłam oczy            

i, próbując zapanować nad zawrotami głowy, wyrównałam oddech. Jeśli ktoś mnie           

obserwował, mógł równie dobrze pomyśleć, że ocknęłam się na chwilę, ale znowu zapadłam             

w sen. 

Leżałam spokojnie, ale to dziwne uczucie oszołomienia wcale nie przechodziło.          

Byłam tak otępiała, że dopiero po chwili dotarło do mnie, że może i jestem w samolocie, ale                 

na pewno nie znajduje się on w powietrzu. Jednocześnie uzmysłowiłam sobie, że słyszę             

dobiegające z oddali strzały. Tylko że nadal było mi wszystko jedno. Cokolwiek się ze mną               

działo, spowodowało, że stałam się biernym obserwatorem rejestrującym tylko kolejne          

zdarzenia. Krzyki i strzały dobiegające z oddali w końcu umilkły. Po dłuższej chwili             
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usłyszałam zbliżające się kroki, ale balansując na krawędzi dwóch światów, w żaden sposób             

nie reagowałam na to, co się działo wokół mnie. Nawet na głos mówiący: 

– Ocknęła się tylko na chwilę, ale zaraz znowu zasnęła. Obserwuję ją cały czas. Nie               

wie, co się dzieje. – Pewnie bym się zdenerwowała, gdybym była bardziej przytomna. Ale              

nie byłam. Za to głos Diabła poznałabym wszędzie, nawet w piekle. 

– Słyszała coś? 

– Nie ma szans, dostała końską dawkę. 

Kolejne kroki i znowu Diabeł: 

– Uprzątnęliście na zewnątrz? Zaraz ją wyniosę, a nie chcę, żeby cokolwiek            

zobaczyła. Powinna jeszcze spać, ale jeśli się ocknie… – Oddalili się, więc nie dane mi było                

usłyszeć, co wtedy by się stało. Cokolwiek mi dali, było to niezłe świństwo, które znowu               

przeciągnęło mnie na ciemną stronę. Czułam tylko, jak mnie ktoś bierze na ręce, i              

usłyszałam: 

– Śpi. 

I zanim zdążyłam się dziwić, jakim cudem zrobił to tak łatwo, zasnęłam znowu.  
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