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Ksià˝ka w salonach

od 1 paêdziernika 2004 r.



¸àczàc tradycj´ W∏adcy PierÊcieni 
i Monthy Pytona, otrzymuje groteskowà
Histori´ Ludzkiego Szaleƒstwa.

Piotr Sarzyƒski, „Polityka”

Pomys∏owoÊç i absurdalne poczucie
humoru autora sà niewyczerpane.

¸ukasz Radwan, „Wprost”

Niewielu jest pisarzy potrafiàcych
pisaç z poczuciem humoru tak
niewymuszonym, tak umiej´tnie
dawkowaç momenty serio, dajàce
do myÊlenia, i tak pi´knie ca∏e to danie
okrasiç w∏aÊciwà iloÊcià emocji, 
˝e i ∏ezka si´ mo˝e czytelnikowi 
w oku zakr´ciç, choç to przecie 
komedia pe∏nà g´bà.

„G∏os Wielkopolski”

Si∏a tego cyklu le˝y w niezwyk∏ym
pomieszaniu fantazji z rzeczywistoÊcià.
Pratchett, jako jedyny twórca fantasy,
nie jest oderwany od codziennoÊci.
Widzi jà i opisuje w przewrotny,
groteskowy i bardzo cyniczny sposób.
To rzeczywistoÊç w gruncie rzeczy
bardzo bliska brytyjskiemu kabaretowi
intelektualnemu spod znaku trupy 
Monty Pythona.

Tomasz Lada, „˚ycie Warszawy”

Akcja ka˝dej powieÊci jest wciàgajàca,
dynamiczna i konsekwentna, bohaterowie tworzà niezapomnianà galeri´ typów,
a przes∏anie kolejnych tomów sk∏ada si´ na spójnà ocen´ natury ludzkiej
i wspó∏czesnej kultury.

„Fantasy”

Jest szaleƒczo zabawny. Jest inteligentny. Ma styl.
„Daily Telegraph”

JeÊli ktoÊ nie zna jeszcze tej Pratchettowskiej niezwyk∏ej mieszanki filozoficznych
˝artów, przeplatanych slapstickowà komedià, w∏aÊnie zyska∏ wyjàtkowà okazj´
poszerzenia horyzontów.

„Financial Times”

Najzabawniejszy piszàcy obecnie autor brytyjski – w dowolnym gatunku.
„Yorkshire Post”

Najlepszy pisarz-humorysta dwudziestego wieku.
„Oxford Times”

B∏yskotliwy bajarz z poczuciem humoru równie zabawnym, co ironicznym. 
Jest moralistà, filozofem i humanistà... Dickens dwudziestego wieku.

„Mail on Sunday”
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Poznajcie Rincewinda (o ile dotàd nie mieliÊcie okazji).
Niezwyk∏a z niego postaç. W∏aÊciwie to nawet mo˝na
powiedzieç, ̋ e wyjàtkowa. Poliglota – umie b∏agaç o litoÊç
w kilkunastu j´zykach. Ceniàcy spokój, wprost uwielbia-
jàcy nud´, której tak wielu z nas ca∏kiem nierozsàdnie
stara si´ uniknàç. 

Na swoje nieszcz´Êcie Rincewind jest ponadto magiem.
W dodatku jedynym w swoim rodzaju. W bardzo teore-
tycznym znaczeniu tego s∏owa. No bo, spójrzmy prawdzie
w oczy, co to za mag, który nie umie rzuciç ˝adnego
zakl´cia? To jak ∏ucznik, który nie jest w stanie nacià-
gnàç ci´ciwy. S∏owo „nieudacznik” pasuje do Rincewinda
jak ula∏. 

Jednak to pochopna ocena i z gruntu b∏´dna. Rince-
wind dzi´ki bogatemu doÊwiadczeniu, zdobywanemu
zawsze wbrew woli, doprowadzi∏ do perfekcji niezmiernie
wa˝nà umiej´tnoÊç – zdolnoÊç prze˝ycia. Ârodek do
osiàgni´cia celu stanowi zwykle ucieczka, którà ów
pseudomag mo˝e bez przesady uznaç za swój odruch
bezwarunkowy. 

Nieomylny instynkt natychmiast podpowiedzia∏by
Rincewindowi, ˝e najgorsze przekleƒstwo u˝ywane
w Imperium Agatejskim: „ObyÊ ˝y∏ w ciekawych

czasach!” jest znacznie groêniejsze, ni˝ mog∏oby si´ wydawaç mniej doÊwiadczonym
tchórzom. Nasz mag bowiem nigdy nie szuka k∏opotów – one same go znajdujà. Tym razem
jednak troch´ im w tym dopomóg∏ (no có˝, wszyscy pope∏niamy b∏´dy). 

Kapelusz jest dla ka˝dego maga przedmiotem niezwykle cennym. To symbol przynale˝noÊci
do elitarnej kasty, czytelny dla wszystkich, którzy w jej obr´b nie wchodzà (np. skrytobójców
– upewnia ich, ˝e zlikwidowali w∏aÊciwego klienta). 

Rincewind postanowi∏ dodatkowo oznaczyç swój kapelusz napisem MAGGUS – zapewne
w ramach akcji ratowania w∏asnego skurczonego ego. Co da∏o efekt zbli˝ony do „mas∏a
maÊlanego” wplàta∏o go – niespodzianka! i – w k∏opoty. 

Lekkie, humorystyczne ksià˝ki Pratchetta, ze znakomitym wyczuciem dowcipu j´zykowego prze-
t∏umaczone przez Piotra Cholew´, pomi´dzy wierszami podejmujà wa˝ne zagadnienia, w tym
przypadku: wp∏yw w∏adzy totalitarnej na spo∏eczeƒstwo. Jego Âwiat Dysku, mimo ˝e opiera si´
na grzbietach czterech s∏oni, stojàcych z kolei na skorupie ogromnego gwiezdnego ˝ó∏wia, tylko
pozornie ró˝ni si´ od trzeciej planety odleg∏ej od S∏oƒca. 

W rzeczywistoÊci jego mieszkaƒcy, choç nie zawsze sà nimi ludzie czy choçby ma∏py cz∏eko-
kszta∏tne, majà charaktery i problemy podobne do tych, które sà nieod∏àcznymi sk∏adnikami
naszej szarej codziennoÊci. 

„Ciekawe czasy” polecam wszystkim, bo któ˝ nie lubi poczytaç o kimÊ, kto jest wi´kszym
niezdarà i pechowcem od niego, a mimo to mo˝e od czasu do czasu liczyç na uÊmiech losu? 

Agnieszka Chojnowska, „Wirtualna Polska” 

Ksià˝ka „Ciekawe czasy" otrzyma∏a tytu∏ 
Asa Empiku 2003, w kategorii Fantastyka Zagraniczna

Prze∏o˝y∏ 
Piotr W. Cholewa
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widzia∏ rzeczy inaczej ni˝ inni ludzie, by∏ ten, ˝e
w innych ludziach widzia∏ tylko rzeczy. (Póêniej
lord Downey z Gildii Skrytobójców powiedzia∏: „Zli-
towaliÊmy si´ nad nim, poniewa˝ w tak m∏odym wie-
ku straci∏ oboje rodziców. MyÊl´ teraz, ˝e powinno
nas to bardziej zastanowiç”). 

CoÊ jeszcze zacz´∏o si´ wczeÊniej, o wiele wcze-
Êniej, kiedy ludzie zapomnieli, ˝e najstarsze opo-
wieÊci mówià – tak czy inaczej – o krwi. Usun´li t´
krew, ̋ eby opowieÊci bardziej si´ nadawa∏y dla dzie-
ci, a przynajmniej dla ludzi, którzy je dzieciom czy-
tajà – bardziej ni˝ dla samych dzieci (które na ogó∏
ca∏kiem lubià krew, pod warunkiem ˝e przelewana
jest przez tych, którzy zas∏u˝yli*). A póêniej si´ dzi-
wili, dokàd prowadzà te opowieÊci.

I jeszcze wczeÊniej, kiedy coÊ w mroku najg∏´b-
szych jaskiƒ i najciemniejszych puszcz pomyÊla∏o:
Co to za istoty? B´d´ je obserwowaç...

I jeszcze o wiele, wiele wczeÊniej – kiedy
formowa∏ si´ Dysk, dryfujàcy przez kosmos
na grzbietach czterech s∏oni, stojàcych na

skorupie ogromnego ˝ó∏wia, Wielkiego A’Tuina.
Mo˝liwe, ˝e w swym ruchu wplàtuje si´ – jak

Êlepiec w domu pe∏nym paj´czyn – w te wysoce spe-

54

* To znaczy tych, którzy zas∏u˝yli, ˝eby przelewaç krew. A mo˝e

i nie. Z niektórymi dzieçmi nigdy nic nie wiadomo.

szystko si´ gdzieÊ zaczyna, choç wielu fizyków
ma inne zdanie.
Ludzie jednak zawsze niejasno zdawali sobie

spraw´ z problemu, jakim sà poczàtki. Zastanawia-
li si´ g∏oÊno, jak dociera do pracy kierowca p∏uga
Ênie˝nego albo gdzie autorzy s∏owników sprawdza-
jà pisowni´ s∏ów. Mimo to istnieje odwieczne pra-
gnienie, by w skr´conych, splàtanych, sk∏´bionych
sieciach czasoprzestrzeni znaleêç taki punkt, który
mo˝na wskazaç metaforycznym palcem i stwierdziç,
˝e tutaj w∏aÊnie wszystko si´ zacz´∏o...

CoÊ zacz´∏o si´ w dniu, gdy Gildia Skrytobój-
ców przyj´∏a pana Herbatk´, który widzia∏ rzeczy
inaczej ni˝ inni ludzie, a jednym ze sposobów, w jaki
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Skinà∏ na Moda, uniwersyteckiego ogrodnika
i krasnoluda do wszystkiego, który sta∏ w pobli˝u
z ∏omem w r´ku.

– Bierz si´ do roboty, ch∏opcze.
Ogrodnik zasalutowa∏.
– Si´ robi, prosz´ pana.
Przy akompaniamencie trzasków ∏amanego

drewna Ridcully ciàgnà∏ dalej:
– Z planów wynika, ˝e to by∏a ∏azienka. Prze-

cie˝, na mi∏oÊç bogów, nie ma w ∏azienkach nicze-
go strasznego. Chc´ mieç ∏azienk´! Mam ju˝ doÊç
chlapania si´ razem z wami, ch∏opcy. To niehigie-
niczne. Mo˝na coÊ z∏apaç. Ojciec mi mówi∏. Kie-
dy du˝o ludzi kàpie si´ razem, Gnom Kurzajka
biega dooko∏a ze swoim workiem.

– To ktoÊ w rodzaju Wró˝ki Z´buszki? – zapy-
ta∏ sarkastycznie dziekan.

– Ja tu jestem szefem i mam prawo do osobnej
∏azienki – oÊwiadczy∏ stanowczo Ridcully. – I tyle na
ten temat, jasne? Chc´ mieç ∏azienk´ na Noc Strze-
˝enia Wiedêm, zrozumiano?

I na tym polega k∏opot z poczàtkami. Czasem,
kiedy ma si´ do czynienia z domenà okultyzmu,
która ca∏kiem inaczej traktuje czas, skutek nast´-
puje troch´ wczeÊniej ni˝ przyczyna.

SkàdÊ, na samej granicy s∏yszalnoÊci, zabrzmia-
∏o delikatne „dzyƒ, dzyƒ, dzyƒ”, jakby dêwi´cza∏y
ma∏e srebrne dzwoneczki.

7

cjalizowane cienkie w∏ókna czasoprzestrzeni, któ-
re usi∏ujà si´ mno˝yç w ka˝dej napotkanej historii,
rozciàgaç jà, roz∏amywaç, uk∏adaç w nowe formy.

A mo˝liwe, ˝e nie, naturalnie. Filozof Didacty-
los streÊci∏ alternatywnà hipotez´ jako: „Rzeczy po
prostu si´ zdarzajà. A co tam...”.

Najstarsi magowie Niewidocznego Uniwer-
sytetu stali wokó∏ i przyglàdali si´ drzwiom.
Nie by∏o ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e ten, kto

je zamknà∏, chcia∏, by pozosta∏y zamkni´te. Dzie-
siàtki gwoêdzi mocowa∏y skrzyd∏o do framugi.
W poprzek ktoÊ przybi∏ deski. W dodatku a˝ do dzi-
siejszego ranka by∏y ukryte za biblioteczkà, którà
ktoÊ przed nimi ustawi∏.

– I jest jeszcze kartka, Ridcully – przypomnia∏
dziekan. – Czyta∏eÊ jà, jak przypuszczam. No wiesz,
ta kartka, co jest na niej napisane: „Pod ˝adnym
pozorem nie otwieraç tych drzwi”.

– Pewnie ˝e czyta∏em – potwierdzi∏ Ridcully. –
MyÊlicie, ˝e czemu chc´ je otworzyç?

– No... czemu? – zapyta∏ wyk∏adowca run
wspó∏czesnych.

– ˚eby sprawdziç, dlaczego sà zamkni´te, oczy-
wiÊcie*.

6

* Ta rozmowa zawiera w sobie niemal wszystko, co nale˝y wie-

dzieç o ludzkiej cywilizacji. Przynajmniej o tych jej kawa∏kach, które

le˝à teraz na dnie morza, sà ogrodzone lub wcià˝ jeszcze dymià.



A potem znikn´∏y, w ich miejsce zaÊ pojawi∏y
si´...

– Z´by? – odezwa∏a si´ g∏oÊno Susan. – Znowu
z´by?

Mrugn´∏a. I kiedy otworzy∏a oczy, okno by∏o –
wiedzia∏a, ˝e tak b´dzie – szczelnie zamkni´te. Za-
s∏ony wisia∏y spokojnie. P∏omieƒ Êwiecy niewinnie
stercza∏ pionowo. Nie, znowu si´ zaczyna... Choç ty-
le czasu min´∏o i wszystko tak dobrze si´ uk∏ada∏o...

– Siuzian...
Obejrza∏a si´. W uchylonych drzwiach sta∏a

ma∏a dziewczynka – bosa i w nocnej koszuli.
Susan westchn´∏a.
– Tak, Twylo?
– Boj´ si´, bo w piwnicy ceka potwól. On chce

mnie pozleç.
Susan zatrzasn´∏a ksià˝k´ i ostrzegawczo unio-

s∏a palec.
– Pami´tasz, Twylo, co powiedzia∏am o takim

przymilnym, dziecinnym mówieniu?
– Powiedzia∏aÊ, ˝e mam tak nie robiç – odpar-

∏a dziewczynka. – Powiedzia∏aÊ, ˝e takie przesadne
seplenienie jest karalne, i ˝e robi´ tak tylko po to,
˝eby zwróciç na siebie uwag´.

– Zgadza si´. Wiesz, jaki to potwór tym razem?
– Taki wielki, futsasty i...
Susan znów podnios∏a palec.
– No? – ostrzeg∏a.
– Futrzasty – poprawi∏a si´ Twyla. – I ma osiem

∏ap.

9

Mniej wi´cej w tym samym czasie, gdy nad-
rektor tworzy∏ nowe prawo, Susan Sto-Helit
siedzia∏a na ∏ó˝ku i czyta∏a przy Êwieczce.

Mróz wymalowa∏ szronem dziwne desenie na
szybach.

Lubi∏a te wczesne wieczory. Kiedy ju˝ po∏o˝y-
∏a dzieci do ∏ó˝ek, mia∏a czas tylko dla siebie. Pani
Gaiter, choç przecie˝ p∏aci∏a Susan pensj´, by∏a
przera˝ona na samà myÊl o wydawaniu jej poleceƒ.

Pensja zresztà nie by∏a wa˝na. Liczy∏o si´ to, ˝e
Susan jest Osobà Samodzielnà, wykonujàcà Praw-
dziwà Prac´. Praca guwernantki na pewno by∏a
prawdziwa. Jedyny problem to owo zak∏opotanie,
jakie wynikn´∏o, kiedy jej pracodawczyni odkry∏a,
˝e Susan jest ksi´˝nà. Poniewa˝ wed∏ug ksià˝ki
(a w przypadku pani Gaiter by∏a to ksià˝ka raczej
krótka, z kartkami pokrytymi du˝ym, r´cznym pi-
smem), wy˝sze sfery nie powinny pracowaç. Powin-
ny byç pró˝niacze. Susan z najwy˝szym trudem sk∏o-
ni∏a jà, by nie dyga∏a, gdy si´ mija∏y.

Âwiat∏o zamigota∏o. P∏omieƒ Êwiecy wyciàgnà∏
si´ poziomo w bok, jak gdyby dmucha∏ huragano-
wy wicher.

Susan odwróci∏a g∏ow´. Zas∏ony wzdyma∏y si´
przy oknie, które...

...otworzy∏o si´ z trzaskiem.
Ale nie by∏o wiatru.
A przynajmniej nie by∏o w tym Êwiecie.
JakieÊ obrazy formowa∏y si´ w myÊlach. Czer-

wona kula... Ostry zapach Êniegu... 

8



– Tak – odpar∏a krótko Susan.
– Susan to nasza guwernantka – wyjaÊni∏a pa-

ni Gaiter. – Opowiada∏am o niej.
Nastàpi∏a jednoczesna zmiana wyrazu twarzy

za drzwiami. Pojawi∏ si´ na nich rodzaj rozbawie-
nia i szacunku.

– Odp´dza potwory pogrzebaczem? – odezwa∏
si´ ktoÊ.

– Prawd´ mówiàc, to znakomity pomys∏ –
stwierdzi∏ ktoÊ inny. – Ma∏a wbija sobie do g∏owy,
˝e w piwnicy czeka powtór, wi´c idzie si´ tam, stu-
ka g∏oÊno par´ razy, gdy dziecko s∏ucha, a potem
wszystko ju˝ jest w porzàdku. Dobrze kombinuje ta
dziewczyna. Bardzo rozsàdnie. Bardzo nowocze-
Ênie.

– To w∏aÊnie chcesz zrobiç? – spyta∏a niepew-
nie pani Gaiter.

– Tak, prosz´ pani – odpowiedzia∏a pos∏usznie
Susan.

– Na Io, musz´ to zobaczyç. Nie co dzieƒ mo˝-
na spotkaç takie pannice, co t∏ukà pogrzebaczem
potwory – oÊwiadczy∏ jakiÊ m´˝czyzna zza pleców
pani Gaiter.

ZaszeleÊci∏ jedwab i wyp∏yn´∏a chmura tytonio-
wego dymu, gdy goÊcie wysypali si´ z jadalni na ko-
rytarz.

Susan westchn´∏a znowu i ruszy∏a w dó∏, do
piwnicy. Twyla usiad∏a grzecznie u szczytu schodów,
obejmujàc r´kami kolana.

Drzwi otworzy∏y si´ i zamkn´∏y.

11

– Znowu? No dobrze...
Wsta∏a i w∏o˝y∏a szlafrok. Dziecko patrzy∏o na

nià, wi´c stara∏a si´ zachowywaç spokój. A wi´c to
wraca, myÊla∏a. Nie, nie ten potwór w piwnicy. To
zwyk∏a codziennoÊç. Ale najwidoczniej znowu za-
cznie pami´taç przysz∏oÊç.

Potrzàsn´∏a g∏owà. Niewa˝ne, jak daleko by
cz∏owiek uciek∏, zawsze sam siebie dogoni.

Przynajmniej potwory by∏y ∏atwe. Ju˝ nauczy∏a
si´ sobie z nimi radziç. Wzi´∏a pogrzebacz sprzed
kominka w dziecinnym pokoju i tylnymi schodami
zesz∏a na dó∏. Twyla ruszy∏a za nià.

Paƒstwo Gaiter przyjmowali goÊci. Zza drzwi
jadalni dobiega∏a st∏umiona rozmowa.

I w∏aÊnie kiedy Susan przekrada∏a si´ obok,
ktoÊ otworzy∏ te drzwi. ZajaÊnia∏o ˝ó∏te Êwiat∏o i ja-
kiÊ g∏os zawo∏a∏:

– Na bogów, jest tu jakaÊ pannica w nocnej ko-
szuli i z pogrzebaczem!

Dostrzeg∏a sylwetki wyrysowane w ˝ó∏tym Êwie-
tle i rozpozna∏a niespokojnà twarz pani Gaiter.

– Susan? Eee... Co tu robisz?
Susan spojrza∏a na pogrzebacz, a potem na

pracodawczyni´.
– Twyla mówi, ˝e boi si´ potwora w piwnicy,

prosz´ pani.
– I ty chcesz go przep´dziç pogrzebaczem? –

domyÊli∏ si´ któryÊ z goÊci.
Z jadalni dochodzi∏ wyraêny zapach brandy

i cygar.

10



– To dobrze.
Wróci∏a do piwnicy, a po chwili wynurzy∏a si´,

wlokàc coÊ wielkiego, kud∏atego i z oÊmioma ∏apa-
mi. Zdo∏a∏a jakoÊ zawlec to coÊ po schodach i bocz-
nym korytarzem do wyjÊcia, gdzie wykopa∏a to na
dwór. Wyparuje przed Êwitem.

– Tak za∏atwiamy sprawy z potworami – rzek∏a.
Twyla obserwowa∏a jà uwa˝nie.
– Teraz biegiem do ∏ó˝ka, moja ma∏a – powie-

dzia∏a Susan, bioràc jà na r´ce.
– A mog´ na noc zabraç pogrzebacz do sypialni?
– Pewnie.
– On zabija tylko potwory, prawda...? – spyta∏a

sennie dziewczynka.
– Zgadza si´. Wszystkie odmiany.
U∏o˝y∏a ma∏à do ∏ó˝eczka obok brata i opar∏a

pogrzebacz o szafk´ dla lalek.
Pogrzebacz by∏ tani, metalowy, z mosi´˝nà ga∏-

kà na koƒcu. Susan wiele by da∏a, by móc go u˝yç
na poprzedniej guwernantce.

– Dobranoc.
– Dobranoc.
Wróci∏a do swojego ma∏ego pokoiku i po∏o˝y-

∏a si´ do ∏ó˝ka, podejrzliwie zerkajàc na zas∏ony.
Mi∏o by by∏o uwierzyç, ̋ e sobie to wyobrazi∏a. Ale

te˝ by∏oby to g∏upie. Lecz mia∏a za sobà ju˝ prawie
dwa lata normalnoÊci, kiedy ˝y∏a samodzielnie w re-
alnym Êwiecie i w ogóle przysz∏oÊci nie pami´ta∏a.

Mo˝e to wszystko jej si´ Êni∏o? Chocia˝ sny te˝
mogà byç realne...

13

Nasta∏a krótka chwila ciszy, przerwana straszli-
wym wrzaskiem. KtóraÊ z kobiet zemdla∏a, a jakiÊ
m´˝czyzna upuÊci∏ cygaro.

– Nie ma si´ o co martwiç, wszystko b´dzie do-
brze – uspokoi∏a ich Twyla. – Susan zawsze wygry-
wa. Wszystko b´dzie dobrze.

Us∏yszeli stuki i brz´ki, potem jakiÊ warkot, a˝
w koƒcu coÊ w rodzaju bulgotania.

Susan otworzy∏a drzwi. Pogrzebacz by∏ pogi´ty
w kilku miejscach. Zabrzmia∏y nerwowe oklaski.

– Dobra robota – pochwali∏ jeden z goÊci. –
Bardzo sykologiczna. Sprytny pomys∏ z tym skrzy-
wieniem pogrzebacza. Pewnie ju˝ si´ wcale nie bo-
isz, co, dziewuszko?

– Nie.
– Bardzo sykologiczne.
– Susan mówi, ˝eby si´ nie baç, tylko z∏oÊciç –

wyjaÊni∏a Twyla.
– Ehm... Dzi´kuj´, Susan – powiedzia∏a pani

Gaiter, b´dàca w tej chwili rozedrganym k∏´bkiem
nerwów. – A teraz, eee, sir Geoffreyu, pewnie ze-
chcà paƒstwo wróciç do salonu... to znaczy do ga-
binetu...

Wszyscy odeszli. Ostatnie s∏owa, jakie us∏ysza∏a
Susan, brzmia∏y:

– WÊciekle przekonujàcy ten pogi´ty pogrze-
bacz...

Odczeka∏a jeszcze troch´.
– Poszli ju˝ sobie, Twylo?
– Tak, Susan.
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i tykaniem stojàcego przy drzwiach zegara z waha-
d∏em – dyskretne, domowe odg∏osy, tylko pod-
kreÊlajàce cisz´.

Przynajmniej tak si´ dzia∏o, dopóki ktoÊ nie
odchrzàknà∏.

Dêwi´k ten sugerowa∏, ˝e celem owej czynno-
Êci nie jest eliminacja obecnoÊci w gardle k∏opotli-
wego okruchu ciasta, tylko wskazanie – w najuprzej-
miejszy mo˝liwy sposób – na obecnoÊç gard∏a.

Downey przesta∏ pisaç, ale nie podnosi∏ g∏owy.
Wreszcie – po chwili namys∏u – odezwa∏ si´ rzeczo-
wym tonem:

– Drzwi sà zamkni´te na klucz. Okna zakrato-
wane. Psy, jak sàdz´, si´ nie zbudzi∏y. Skrzypiàce de-
ski pod∏ogi nie skrzypn´∏y. Inne drobne aran˝acje,
o jakich nie chc´ tu szczegó∏owo wspominaç, zo-
sta∏y najwyraêniej omini´te. Mocno ogranicza to
dost´pne mo˝liwoÊci. Szczerze wàtpi´, czy jesteÊ du-
chem, a bogowie na ogó∏ nie anonsujà si´ tak
grzecznie. Móg∏byÊ byç Âmiercià, naturalnie, ale on
raczej nie przejmuje si´ konwenansami, a poza tym
czuj´ si´ ca∏kiem dobrze. Hm.

CoÊ pojawi∏o si´ w powietrzu przed jego biur-
kiem.

– Z´by mam w doskona∏ym stanie, wi´c nie je-
steÊ te˝ Wró˝kà Z´buszkà. Zawsze uwa˝a∏em, ̋ e kie-
liszek brandy przed snem usuwa zapotrzebowanie
na us∏ugi Piaskowego Dziadka. A ˝e ca∏kiem dobrze
potrafi´ trzymaç rytm, raczej nie Êciàgn´ na siebie
uwagi Starego Biedy. Hm.
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Stara∏a si´ nie zwracaç uwagi na d∏ugi sopel
wosku, sugerujàcy, ˝e p∏omieƒ Êwiecy – przez kilka
chwil tylko – odchyli∏ si´ na wietrze.

Gdy Susan próbowa∏a zasnàç, lord Do-
wney w swoim gabinecie stara∏ si´ nadgo-
niç papierkowà robot´.

Lord Downey by∏ skrytobójcà. A raczej Skryto-
bójcà. Skrytobójcy sà ca∏kiem inni od tych opryszków,
co to krà˝à po ulicach i mordujà ludzi dla pieni´dzy.
Sà d˝entelmenami, którzy czasem – za op∏atà – udzie-
lajà konsultacji innym d˝entelmenom, chcàcym usu-
nàç niewygodne ostrza z cukrowej waty ˝ycia.

Cz∏onkowie Gildii Skrytobójców uwa˝ali si´ za
ludzi kulturalnych, wielbicieli dobrej muzyki, kuch-
ni i literatury. Znali te˝ wartoÊç ludzkiego ˝ycia.
W wielu przypadkach co do pensa.

Gabinet lorda Downeya by∏ wy∏o˝ony d´bowy-
mi panelami, a na pod∏odze le˝a∏ dywan. Meble wy-
dawa∏y si´ stare i zu˝yte, ale zu˝ycie takie charakte-
ryzowa∏o tylko meble wysokiej klasy, u˝ywane z wielkà
elegancjà przez wieki. To by∏y dojrza∏e meble.

W kominku p∏on´∏y grube polana. Przy ogniu
spa∏y dwa psy – w tych splàtanych pozycjach, jakie
zawsze i wsz´dzie przyjmujà psy wielkie i kud∏ate.

Poza rozbrzmiewajàcym z rzadka psim chrapni´-
ciem albo trzaskiem ognia panowa∏a cisza, zak∏ó-
cana jedynie skrzypieniem pióra lorda Downeya
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Downey zastanowi∏ si´. Sprawa nie by∏a a˝ tak
niezwyk∏a, jak mog∏oby si´ wydawaç. Ka˝dy móg∏
kupiç us∏ugi Gildii Skrytobójców. W przesz∏oÊci
zdarza∏o si´, ˝e anga˝owali gildi´ na przyk∏ad
zombi, chcàcy wyrównaç rachunki ze swymi za-
bójcami. W istocie gildia, jak lubi∏ myÊleç, prak-
tykowa∏a absolutnà demokracj´. By jà wynajàç,
zb´dne by∏y inteligencja, pozycja towarzyska, uro-
da czy wdzi´k. Wystarczy∏y pieniàdze, które –
w przeciwieƒstwie do innych atrybutów – by∏y do-
st´pne dla ka˝dego. Oprócz biedaków, natural-
nie, ale niektórym ludziom zwyczajnie nie da si´
pomóc.

Doprowadziç do koƒca... Dziwne okreÊlenie. 
– Mo˝emy... – zaczà∏.
Zap∏ata b´dzie odpowiednia do trudnoÊci za-

dania.
– Nasz zakres cen...
Zap∏ata wyniesie trzy miliony dolarów.
Downey wyprostowa∏ si´. To cztery razy wi´cej

ni˝ dowolne honorarium uzyskane przez cz∏onka
gildii, a i tamto by∏o specjalnà stawkà rodzinnà,
uwzgl´dniajàcà te˝ zostajàcych na noc goÊci.

– I ˝adnych pytaƒ, jak przypuszczam – rzek∏,
by zyskaç na czasie.

˚adnych odpowiedzi.
– Proponowane wynagrodzenie sugeruje ist-

niejàce trudnoÊci. Czy klient jest dobrze strze˝ony?
Wcale nie jest strze˝ony. Ale niemal na pewno

niemo˝liwy do wymazania bronià konwencjonalnà.
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Postaç przedryfowa∏a nieco bli˝ej.
– Przypuszczam, ˝e gnom móg∏by si´ przeci-

snàç przez mysià dziur´, ale rozstawi∏em pu∏apki –
ciàgnà∏ Downey. – Strachy potrafià przenikaç Êcia-
ny, lecz ujawniajà si´ bardzo niech´tnie. Doprawdy,
nie potrafi´ odgadnàç. Hm?

Dopiero wtedy uniós∏ wzrok.
W powietrzu wisia∏a szara szata. Zdawa∏o si´,

˝e jest kimÊ wype∏niona, poniewa˝ mia∏a kszta∏t,
chocia˝ jej lokator nie by∏ widoczny.

Downey odniós∏ nieprzyjemne wra˝enie, ˝e
ów lokator nie jest niewidzialny, ale po prostu –
w sensie fizycznym – wcale go tam nie ma.

– Dobry wieczór – rzek∏.
Dobry wieczór, lordzie Downey, odpowiedzia-

∏a szata.
Jego mózg zarejestrowa∏ te s∏owa. Uszy mog∏y-

by przysiàc, ˝e ich nie s∏ysza∏y.
Ale cz∏owiek nie dlatego zostawa∏ przewodni-

czàcym Gildii Skrytobójców, ˝e ∏atwo ogarnia∏ go
strach. Zresztà goÊç nie budzi∏ l´ku. By∏ – zdaniem
Downeya – niewiarygodnie nudny. Gdyby mono-
tonna bezbarwnoÊç mog∏a przyjàç jakiÊ kszta∏t, w∏a-
Ênie taki by wybra∏a.

– Wydajesz si´ widmem – oÊwiadczy∏.
Nasza natura nie jest tematem do dyskusji, po-

jawi∏a si´ w jego g∏owie odpowiedê. Proponujemy
panu zlecenie.

– ˚yczycie sobie kogoÊ inhumowaç?
Doprowadziç do koƒca.
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Downey skinà∏ g∏owà. Nie musia∏o to powodo-
waç istotnych problemów. Przez lata dzia∏alnoÊci
gildia zebra∏a spory asortyment broni niekonwen-
cjonalnych. Wymazanie? Dziwny dobór s∏owa...

– Lubimy wiedzieç, dla kogo pracujemy.
JesteÊmy pewni, ˝e lubicie.
– Chc´ przez to powiedzieç, ̋ e musimy poznaç

paƒskie nazwisko. Albo nazwiska. OczywiÊcie, gwa-
rantujemy poufnoÊç tej informacji. Musimy coÊ
wpisaç w naszych aktach.

Mo˝e pan myÊleç o nas jako... Audytorach.
– Doprawdy? A czego audyty przeprowadza-

cie?
Wszystkiego.
– Chyba musimy dowiedzieç si´ o was czegoÊ

wi´cej.
JesteÊmy tymi, którzy majà trzy miliony dola-

rów.
Downey zrozumia∏ sugesti´, choç wcale mu si´

nie spodoba∏a. Trzy miliony dolarów mogà kupiç
wiele niezadanych pytaƒ.

– Doprawdy? – powtórzy∏. – W takim razie, po-
niewa˝ jesteÊcie nowymi klientami, chcielibyÊmy
otrzymaç wynagrodzenie z góry.

Jak pan sobie ˝yczy. Z∏oto jest w waszym skarb-
cu.

– Chce pan powiedzieç, ˝e wkrótce znajdzie
si´ w naszym skarbcu...

Nie. Zawsze by∏o w waszym skarbcu. Wiemy, bo
w∏aÊnie je tam umieÊciliÊmy.
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Przez chwil´ Downey wpatrywa∏ si´ w pusty
kaptur. Potem, nie odwracajàc wzroku, si´gnà∏ do
rury komunikacyjnej.

– Pan Winvoe? – zapyta∏, kiedy ju˝ w nià gwizd-
nà∏. – Aha. Dobrze. Prosz´ mi powiedzieç, ile ma-
my w tej chwili w naszym skarbcu. Wystarczy w za-
okràgleniu. Powiedzmy, do milionów. – Na chwil´
odsunà∏ wylot rury od ucha, po czym znów si´ do
niej odezwa∏. – Niech pan b´dzie taki mi∏y i jednak
sprawdzi, dobrze?

Odwiesi∏ rur´ i p∏asko u∏o˝y∏ d∏onie na blacie
przed sobà.

– Póki czekamy, czy mog´ panu zaproponowaç
coÊ do picia?

Tak. Sàdzimy, ˝e tak.
Downey wsta∏ z poczuciem ulgi i przeszed∏ do

sporego barku. Jego d∏oƒ zawis∏a nad cennymi za-
pasami gildii, w starych karafkach opisanych Mur,
Nig, Otrop i Yksihw*.

– A czego si´ pan napije? – spyta∏, zastanawia-
jàc si´, gdzie Audytor ma usta. Jego d∏oƒ zatrzyma-
∏a si´ na moment nad niewielkà butelkà opisanà ja-
ko Anzicurt.

Nie pijemy.

* To smutne i straszne, ale wysoko urodzeni naprawd´ wierzy-

li, i˝ s∏u˝ba da si´ oszukaç, jeÊli karafki zostanà podpisane od pra-

wej do lewej. W licznych momentach historii niejeden politycznie

uÊwiadomiony kamerdyner równie˝ zak∏ada∏ – majàc lepsze ku te-

mu podstawy – ˝e jego pracodawcy nie zauwa˝à, jeÊli whisky zosta-

nie dope∏niona ànyru.



– Wielu jest takich, którzy twierdzà, ̋ e... ta oso-
ba... nie istnieje – powiedzia∏.

Musi istnieç. Inaczej w jaki sposób rozpozna∏-
by go pan tak szybko? Wielu te˝ prowadzi z nim ko-
respondencj´.

– No tak. W takim sensie rzeczywiÊcie istnieje...
W jakimÊ sensie wszystko istnieje. Nas interesu-

je raczej zaprzestanie istnienia.
– Odszukanie go mo˝e byç k∏opotliwe.
Na ka˝dej ulicy spotkacie osoby, które poda-

dzà wam jego przybli˝ony adres.
– Tak, naturalnie – zgodzi∏ si´ Downey. Nie by∏

pewien, dlaczego ktoÊ chcia∏by je nazywaç „osoba-
mi”. Dziwny dobór s∏ów. – Ale, jak pan wspomnia∏,
nie wydaje mi si´, by potrafi∏y wskazaç to miejsce
na mapie. A gdyby nawet, to w jaki sposób... Gru-
bas... mo˝e byç inhumowany? Szklaneczkà zatrutej
sherry?

Kaptur nie mia∏ twarzy, która mog∏aby si´
uÊmiechnàç.

Nie zrozumia∏ pan natury zatrudnienia, za-
brzmia∏o Downeyowi w g∏owie.

Zje˝y∏ si´. Skrytobójcy nie byli zatrudniani. By-
wali anga˝owani, przyjmowani, otrzymywali zlece-
nia, ale nigdy zatrudniani. Zatrudnia si´ s∏u˝àcych.

– A czegó˝ takiego nie zrozumia∏em?
My p∏acimy. Wy znajdujecie sposoby i Êrodki.
Kaptur zaczà∏ si´ rozwiewaç.
– Jak mam si´ z panem kontaktowaç? – rzuci∏

jeszcze Downey.
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– Ale w∏aÊnie pan powiedzia∏, ˝e mog´ panu
zaproponowaç...

Istotnie. Uwa˝amy, ̋ e jest pan zdolny do wyko-
nania tej czynnoÊci.

– Aha.
Downey zawaha∏ si´ nad karafkà whisky, ale

zrezygnowa∏. W tej w∏aÊnie chwili gwizdn´∏a rura
komunikacyjna.

– Tak, panie Winvoe? Doprawdy? Rzeczywi-
Êcie? Ja sam cz´sto znajduj´ jakieÊ drobne mi´dzy
poduszkami sofy; a˝ dziw, ile si´ tego mo˝e nazbie...
Nie, nie, to nie by∏a iro... Owszem, mia∏em pewne
powody, by... Ale˝ skàd, o nic pana nie obwiniam...
Nie, naprawd´ nie widz´, jak... Tak, prosz´ odpo-
czàç, to dobry pomys∏. Bardzo dzi´kuj´.

Znowu odwiesi∏ rur´. Kaptur nie poruszy∏ si´
nawet.

– Musimy zatem dowiedzieç si´ gdzie, kiedy...
i oczywiÊcie kogo – rzek∏ po chwili pierwszy skryto-
bójca.

Kaptur przytaknà∏. 
Lokalizacji nie ma na ˝adnej mapie. Chcieli-

byÊmy, aby zadanie zosta∏o wykonane w ciàgu tygo-
dnia. To kluczowy warunek. A o kogo chodzi...

Na biurku Downeya pojawi∏ si´ rysunek, a w g∏o-
wie pojawi∏y si´ s∏owa: Nazwijmy go Grubasem.

– Czy to ˝art?
My nie ˝artujemy.
Nie, na pewno nie, pomyÊla∏ Downey. Zab´b-

ni∏ palcami o blat.
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dowaç niczego tak ludzkiego, tak ∏atwo podrabia-
nego jak waluta. To z∏oto! – krzycza∏y do jego pal-
ców. Bierz je albo zrezygnuj.

Siedzia∏ i myÊla∏, gdy Winvoe sta∏ i si´ martwi∏.
– Weêmiemy je – postanowi∏.
– Ale...
– Dzi´kuj´, panie Winvoe. Podjà∏em decyzj´. –

Downey spojrza∏ w sufit, a po chwili si´ uÊmiech-
nà∏. – Czy pan Herbatka jest jeszcze w budynku?

Winvoe cofnà∏ si´.
– MyÊla∏em, ˝e rada zgodzi∏a si´, by go usunàç

– przypomnia∏ oschle. – Po tej sprawie z...
– Pan Herbatka widzi rzeczy inaczej ni˝ inni

ludzie – odpar∏ Downey. Podniós∏ z biurka obrazek
i przyjrza∏ mu si´ z uwagà.

– Faktycznie. Sàdz´, ˝e to z ca∏à pewnoÊcià
prawda – zgodzi∏ si´ Winvoe.

– Prosz´ go tu przys∏aç.
Gildia przyciàga∏a ró˝ne osoby, myÊla∏ Downey.

Odkry∏, ˝e zastanawia si´, w jaki sposób przyciàgn´∏a
takiego na przyk∏ad Winvoe’a. Trudno sobie wyobra-
ziç, ̋ eby wbi∏ komuÊ nó˝ w serce, bo przecie˝ krew mo-
g∏aby poplamiç portfel ofiary. Za to pan Herbatka...

K∏opot polega∏ na tym, ̋ e Gildia Skrytobójców
przyjmowa∏a m∏odych ch∏opców i zapewnia∏a im
doskona∏e wykszta∏cenie, a przy okazji uczy∏a zabi-
jaç w sposób czysty i oboj´tny, dla pieni´dzy albo
dla dobra spo∏eczeƒstwa, a w ka˝dym razie dla do-
bra tej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, która mia∏a pieniàdze;
a jaka inna cz´Êç spo∏eczeƒstwa si´ liczy?
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My skontaktujemy si´ z panem. Wiemy, gdzie
pan mieszka. Wiemy, gdzie mieszka ka˝dy.

Postaç znikn´∏a. W tej samej chwili drzwi otwo-
rzy∏y si´ gwa∏townie i w progu stanà∏ bardzo zde-
nerwowany pan Winvoe, skarbnik gildii.

– Przepraszam, lordzie, ale naprawd´ musia-
∏em przyjÊç! – Rzuci∏ na biurko kilka niedu˝ych dys-
ków. – Prosz´ je obejrzeç.

Downey ostro˝nie podniós∏ jeden ma∏y krà˝ek.
Wyglàda∏ jak niedu˝a moneta, ale...

– Nie ma wybitej wartoÊci! – stwierdzi∏ Wi-
nvoe. – Ani awersu, ani rewersu, ani rade∏kowa-
nia! G∏adkie dyski! To tylko g∏adkie dyski!

Downey otworzy∏ usta, by spytaç: „Bezwarto-
Êciowe?”. UÊwiadomi∏ sobie nagle, ˝e skrycie na to
w∏aÊnie liczy. JeÊli oni – kimkolwiek byli – zap∏acili
bezwartoÊciowym metalem, to nie ma nawet cienia
zawartego kontraktu. Widzia∏ jednak, ˝e nic z tego
– skrytobójcy ju˝ na wczesnych etapach kariery
uczyli si´ rozpoznawaç pieniàdze.

– G∏adkie dyski – powiedzia∏ – z czystego z∏ota.
Winvoe przytaknà∏.
– To ca∏kiem wystarczy.
– Na pewno sà magiczne! – zawo∏a∏ skarbnik.

– A nigdy nie przyjmujemy magicznych pieni´dzy!
Downey rzuci∏ monet´ na blat; odbi∏a si´ kilka

razy z satysfakcjonujàcym, bogatym brz´kiem. Nie,
nie by∏a magiczna. Magiczne pieniàdze wyglàda∏y-
by jak prawdziwe, poniewa˝ ich g∏ównym zadaniem
by∏o oszukanie odbiorcy. Ale te nie musia∏y naÊla-

22



Nigdy nie zaszkodzi wzbudzenie odrobiny re-
spektu u innych cz∏onków gildii.

W drzwiach stanà∏ jednak któryÊ ze s∏u˝àcych.
Trzyma∏ tac´ z herbatà.

– O, Carter... – Lord Downey znakomicie nad so-
bà panowa∏. – Postaw to na tamtym stoliku, dobrze?

– Tak, prosz´ pana. – Carter odwróci∏ si´ i ski-
nà∏ g∏owà. – Przepraszam, sir. Zaraz pójd´ po dru-
gà fili˝ank´.

– Co?
– Dla paƒskiego goÊcia, prosz´ pana.
– GoÊcia? Ach, znaczy, kiedy zjawi si´ pan

Herba...
Urwa∏. Obejrza∏ si´.
M∏ody cz∏owiek siedzia∏ przed kominkiemi ba-

wi∏ si´ z psami.
– Panie Herbatka!
– To si´ wymawia Herr-bat-ká, z akcentem na

„a”, sir – rzek∏ Herbatka tylko z cieniem wyrzutu. –
Wszyscy si´ mylà.

– Jak pan to zrobi∏?
– Ca∏kiem prosto. Chocia˝ na ostatnim odcin-

ku nieco mnie przypiek∏o.
Na dywanie le˝a∏o kilka p∏atków sadzy. Downey

uÊwiadomi∏ sobie, ˝e s∏ysza∏, jak spadajà, ale nie by-
∏o w tym nic szczególnie niezwyk∏ego. Nikt przecie˝
nie móg∏ zejÊç kominem. Przy koƒcu przewodu
wmurowano ci´˝kà krat´.

– Jest tak˝e zablokowany kominek za dawnà bi-
bliotekà – odpar∏ Herbatka, wyraênie czytajàc mu
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Jednak, choç bardzo rzadko, okazywa∏o si´, ˝e
przyj´to kogoÊ w rodzaju pana Herbatki, dla które-
go pieniàdze stanowi∏y jedynie czynnik zak∏ócajàcy.
Pan Herbatka posiada∏ rzeczywiÊcie b∏yskotliwy
umys∏, lecz b∏yskotliwy niczym rozbite lustro – cu-
downie lÊniàce od∏amki i t´cze, ale przecie˝ coÊ, co
jednak jest p´kni´te.

Pan Herbatka zbyt dobrze si´ bawi∏. Innymi
ludêmi tak˝e.

Downey prywatnie zdecydowa∏, ˝e jakoÊ tak
nied∏ugo pana Herbatk´ spotka wypadek. Jak wie-
lu ludzi pozbawionych moralnoÊci, lord Downey
przestrzega∏ pewnych norm, a Herbatka budzi∏
w nim odraz´. Skrytobójstwo to ostro˝na gra, pro-
wadzona zwykle przeciwko ludziom, którzy sami
znajà regu∏y, a przynajmniej mogà sobie pozwoliç
na us∏ugi tych, którzy znajà. Czysta inhumacja by∏a
êród∏em uzasadnionej satysfakcji. Nie powinna bu-
dziç przyjemnoÊci inhumacja niechlujna. To pro-
wokuje plotki.

Z drugiej strony, skr´cony umys∏ Herbatki jest
w∏aÊciwym narz´dziem, by rozwiàzaç w∏aÊnie takà
spraw´. A jeÊli mu si´ nie uda... Có˝, to przecie˝
nie b´dzie winà Downeya, prawda?

Wróci∏ do dokumentów. Zadziwiajàce, ile si´
ich zbiera∏o. Ale trzeba tego pilnowaç, w koƒcu nie
sà przecie˝ mordercami...

KtoÊ zastuka∏ do drzwi. Downey odsunà∏ papie-
ry i opar∏ si´ wygodnie.

– Prosz´ wejÊç, panie Herbatka – powiedzia∏.
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– Móg∏by zaczàç szczekaç, kiedy pracowa∏em, sir.
– Niektórzy podaliby mu jakiÊ Êrodek nasenny.
– Och... – Herbatka przez moment wydawa∏ si´

przygn´biony, ale zaraz odzyska∏ humor. – Jednak
stanowczo wype∏ni∏em kontrakt, sir. Nie mo˝e byç
wàtpliwoÊci. Sprawdzi∏em oddech sir Goerge’a lu-
sterkiem, zgodnie z instrukcjà. Napisa∏em o tym
w raporcie.

– Istotnie.
Najwyraêniej g∏owa sir George’a znajdowa∏a si´

w owej chwili o kilka stóp od cia∏a. Przera˝ajàca by-
∏a myÊl, ̋ e Herbatka mo˝e nie dostrzegaç w tym nic
absurdalnego.

– I jeszcze... s∏u˝ba – powiedzia∏.
– Nie mog∏em pozwoliç, ˝eby nagle weszli, sir.
Downey przytaknà∏, na wpó∏ zahipnotyzowany

szklistym spojrzeniem i okiem z dziurkà po szpilce.
Nie, nie móg∏ pozwoliç, ˝eby nagle weszli. Skryto-
bójca mo˝e si´ czasem spotkaç z oporem, mo˝e na-
wet stawianym przez ludzi edukowanych u tych sa-
mych nauczycieli. Ale staruszek i pokojówka, którzy
mieli nieszcz´Êcie znaleêç si´ w tym czasie w domu...

Nie istnia∏a ˝adna formalna regu∏a – Downey
musia∏ to przyznaç. Tyle ˝e przez d∏ugie lata gildia
wypracowa∏a pewien etos i jej cz∏onkowie byli zwy-
kle bardzo schludni w swej pracy. Zamykali nawet
za sobà drzwi i ogólnie sprzàtali przed wyjÊciem.
Krzywdzenie niewinnych by∏o czymÊ gorszym ni˝
naruszeniem moralnej osnowy spo∏eczeƒstwa. By-
∏o naruszeniem dobrych manier. A nawet jeszcze
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w myÊlach. – Przewody ∏àczà si´ poni˝ej kraty. To
zwyk∏y spacer, sir.

– Doprawdy...
– Na pewno, sir.
Downey skinà∏ g∏owà. Stare budynki zwykle by-

∏y podziurawione ca∏ymi labiryntami zablokowa-
nych przewodów kominowych – ten fakt nale˝a∏o
sobie przyswoiç ju˝ na wczesnym etapie kariery.
A potem, myÊla∏, jakoÊ si´ o tym zapomina. Zawsze
op∏aca si´ wzbudziç i u tego drugiego respekt dla
siebie. Tego te˝ uczà – i te˝ si´ zapomina.

– Psy chyba pana lubià – zauwa˝y∏.
– Dobrze si´ dogaduj´ ze zwierz´tami.
Twarz Herbatki by∏a m∏oda, otwarta i przyja-

zna. A przynajmniej przez ca∏y czas uÊmiechni´ta.
Dla wi´kszoÊci rozmówców efekt tego uÊmiechu
psu∏ fakt, ̋ e jego w∏aÊciciel mia∏ tylko jedno oko. Ja-
kiÊ niewyjaÊniony przypadek doprowadzi∏ do utra-
ty drugiego, zastàpionego teraz szklanà kulkà. Re-
zultat okaza∏ si´ niepokojàcy. Jednak lorda
Downeya bardziej niepokoi∏o to drugie oko – to,
które mo˝na by w zasadzie nazwaç normalnym. Ni-
gdy jeszcze nie widzia∏ tak ma∏ej êrenicy. Herbatka
spoglàda∏ na Êwiat przez otworek po szpilce.

Downey zauwa˝y∏, ̋ e wycofa∏ si´ za biurko. Her-
batka mia∏ w sobie coÊ takiego, ˝e cz∏owiek czu∏ si´
pewniej, jeÊli móg∏ si´ czymÊ od niego odgrodziç.

– Lubi pan zwierz´ta, tak? – zapyta∏. – Mam tu
raport stwierdzajàcy, ˝e psa sir George’a przybi∏
pan do sufitu.
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– Tak, sir.
– Tak szybko?
– Tak, sir.
– Na bogów!
– Wie pan zapewne, ˝e zach´ca si´ nas do roz-

wa˝ania problemów filozoficznych?
– O tak. To bardzo cenne çwiczenie... – Do-

wney urwa∏ nagle ze zdumionà minà. – Chce pan
powiedzieç, ̋ e naprawd´ poÊwi´ci∏ pan czas na roz-
wa˝ania, jak inhumowaç Wiedêmiko∏aja? Napraw-
d´ usiad∏ pan i zastanowi∏ si´, jak tego dokonaç?
Wykorzystywa∏ pan swój czas wolny, ˝eby rozwiàzaç
ten problem?

– Tak, sir. I Duchociastnà Kaczk´. I Piaskowe-
go Dziadka. I Âmierç.

Downey zamruga∏ niepewnie.
– To znaczy, ˝e usiad∏ pan i rozwa˝a∏, w jaki

sposób...
– Tak, sir. Zebra∏em sporo interesujàcych da-

nych. W czasie wolnym od zaj´ç, naturalnie.
– Chc´ byç pewien, ˝e dobrze zrozumia∏em,

panie Herbatka. PoÊwi´ci∏... si´... pan... badaniu
sposobów zabicia Âmierci?

– Tylko jako hobby, sir, ale w samej rzeczy.
– No tak, znaczy hobby, owszem... Sam kolek-

cjonowa∏em motyle... – Downey wróci∏ wspomnie-
niem do pierwszych chwil rozkoszy przy u˝yciu tru-
cizny i szpilki. – Ale...

– Prawd´ mówiàc, sir, zasadnicza metodologia
jest taka sama, jak w przypadku istot ludzkich. Okazja,
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gorszym: przejawem z∏ego smaku. Ale formalnej
regu∏y nie by∏o...

– To by∏o w∏aÊciwe, sir, prawda? – upewni∏ si´
niespokojnie Herbatka.

– Hm... Zabrak∏o pewnej elegancji.
– Rozumiem. Dzi´kuj´ panu. Zawsze ch´tnie

przyjmuj´ krytyczne uwagi. Nast´pnym razem b´-
d´ o tym pami´ta∏.

Downey nabra∏ tchu.
– O tym w∏aÊnie chcia∏em porozmawiaç – wy-

jaÊni∏. Podniós∏ obrazek tego... jak ta istota go na-
zwa∏a? Grubasa? – Tak z czystej ciekawoÊci – rzek∏.
– Jak zabra∏by si´ pan do inhumacji tego... d˝entel-
mena?

Ka˝dy inny, Downey by∏ pewien, wybuchnà∏by
Êmiechem. Powiedzia∏by coÊ w rodzaju: „Czy to
˝art, sir?”. Herbatka pochyli∏ si´ tylko w wyrazem
zaciekawienia i skupienia na twarzy.

– To trudne, sir.
– Z pewnoÊcià – zgodzi∏ si´ Downey.
– Potrzebowa∏bym czasu, ˝eby obmyÊliç jakiÊ

plan.
– Naturalnie. I...
KtoÊ zapuka∏ i wszed∏ Carter z fili˝ankà

i spodkiem. Uk∏oni∏ si´ Downeyowi z szacunkiem,
po czym wyszed∏.

– Ju˝, sir – powiedzia∏ Herbatka.
– Przepraszam? – Downey nie zrozumia∏.
– WymyÊli∏em ju˝ plan, sir.
– Tak?
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W∏aÊciwie to by∏ nawet zadowolony. Herbatka
poniesie kl´sk´, mo˝liwe, ˝e wr´cz Êmiertelnà kl´-
sk´, jeÊli jego plan oka˝e si´ dostatecznie g∏upi.
A gildia, byç mo˝e, straci wtedy z∏oto – a mo˝e nie.

– Doskonale – rzek∏. – Nie musz´ wiedzieç, ja-
ki jest paƒski plan.

– To si´ dobrze sk∏ada, sir.
– Co pan ma na myÊli?
– Poniewa˝ nie zamierza∏em go panu zdra-

dzaç. By∏by pan zmuszony do wyra˝enia dezaproba-
ty, sir.

– Zdumiewa mnie paƒskie przekonanie, ˝e
plan b´dzie skuteczny...

– Ja tylko logicznie rozwa˝am problem, sir –
odpar∏ ch∏opak z lekkim wyrzutem.

– Logicznie?
– Przypuszczam, ̋ e widz´ rzeczy inaczej ni˝ in-

ni ludzie.
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lokalizacja, technika... Trzeba tylko wziàç pod uwag´
znane fakty dotyczàce rozpatrywanego osobnika.
OczywiÊcie, na temat tego akurat wiemy bardzo du˝o.

– I opracowa∏ pan to wszystko, tak? – upewni∏
si´ Downey, niemal zafascynowany.

– Och, ju˝ dawno temu, sir.
– A kiedy, jeÊli wolno spytaç?
– To by∏o chyba wtedy, gdy w pewnà Noc Strze-

˝enia Wiedêm le˝a∏em w ∏ó˝ku, sir.
Bogowie! – westchnà∏ w duchu Downey. I po-

myÊleç, ˝e ja wtedy nas∏uchiwa∏em dzwonków saƒ.
– CoÊ takiego – powiedzia∏.
– Mo˝e b´d´ musia∏ sprawdziç pewne szczegó-

∏y. By∏bym wdzi´czny za umo˝liwienie mi dost´pu
do ksià˝ek w Czarnej Bibliotece. Ale istotnie, widz´
ju˝ chyba podstawowe zarysy.

– Jednak˝e... ta osoba... niektórzy uwa˝ajà, ˝e
technicznie rzecz bioràc, jest nieÊmiertelna.

– Ka˝dy ma jakieÊ s∏abe punkty, sir.
– Nawet Âmierç?
– O tak. Absolutnie. Bardzo wiele.
– Naprawd´?
Downey znów zab´bni∏ palcami o blat. Ch∏o-

pak nie mo˝e przecie˝ mieç prawdziwego planu,
przekonywa∏ sam siebie. RzeczywiÊcie, jego umys∏
jest nieco skrzywiony... Skrzywiony? To˝ to prawdzi-
wa spirala! Ale Grubas nie jest przecie˝ kolejnym
celem w jakiejÊ cichej rezydencji. Mo˝na chyba
z du˝ym prawdopodobieƒstwem zak∏adaç, ˝e ju˝
wczeÊniej ludzie zastawiali na niego pu∏apki.



Belgariada – wspania∏a epicka opowieÊç,
rozgrywajàca si´ na tle siedmiu tysi´cy lat

historii walk bogów, królów i ludzi...
O niezwyk∏ych krainach i wydarzeniach...

O losie i proroctwie, które musi si´ wype∏niç.

„Belgariada” Eddingsa jest esencjà prawdziwej fantasy. Jest w niej
magia, przygoda, humor, tajemnica i wiarygodni bohaterowie. 

„Book Description”

Sta∏ si´ legendà za ˝ycia. Ciàgle pami´ta
wspania∏e dni niezwyk∏ych przygód; 
czasy, gdy bohater nie musia∏ 
si´ martwiç o ogrodzenia, prawników 
i cywilizacj´; czasy, kiedy ludzie 
nie krytykowali zabijania smoków. 
Dzisiaj za to nie zawsze mo˝e sobie
przypomnieç, gdzie od∏o˝y∏ swoje z´by...
Teraz wi´c ze staro˝ytnym mieczem, 
nowà laskà i starymi przyjació∏mi 
Cohen Barbarzyƒca 
wyrusza w ostatnià misj´.

Druga cz´Êç bestsellerowej Nauki Âwiata Dysku!
W marcu w ksi´garniach!

Sercem cieszàcej si´ wielkim uznaniem 
„Nauki Âwiata Dysku” by∏a opowieÊç Terry’ego

Pratchetta o magach z Niewidocznego
Uniwersytetu. Przypadkiem stali si´ oni

Êwiadkami kreacji i ewolucji naszego
wszechÊwiata. OpowieÊç przeplata∏a si´

z narracjà Cohena i Stewarta na temat Wielkiej
Nauki. W cz´Êci drugiej, „Glob”, zastosowano t´
samà zasad´, ale tym razem tematem sà nauki

humanistyczne (historia, poczàtki j´zyka,
archeologia, antropologia, psychologia
ewolucyjna), a przede wszystkim waga

OpowieÊci dla naszej kultury. Powszechnie znana
teoria stwierdza, ˝e istnieje tylko siedem

opowieÊci dost´pnych Cz∏owiekowi. Elfy Êwiata Dysku odkry∏y ósmà 
– opowieÊç o przera˝ajàcej mocy. T́  opowieÊç realizujà w Êwiecie Kuli 
(Na Ziemi), próbujàc w ten sposób pokonaç czarownice Âwiata Dysku.
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Zapad∏a noc przed Nocà Strze˝enia Wiedêm. 
I jest zbyt spokojnie.

Jest te˝ Ênieg, latajà rudziki i gile, stojà ubrane
drzewka, ale daje si´ wyraênie zauwa˝yç brak
grubego osobnika, który przynosi zabawki...

Susan musi go odnaleêç przed Êwitem. 
Inaczej nie wzejdzie s∏oƒce.

Niestety, do pomocy ma tylko kruka z apetytem 
na ga∏ki oczne, Âmierç Szczurów i o boga kaca.

Co gorsza, ktoÊ wsuwa si´ jednak przez komin. 
Tym razem niesie worek zamiast kosy, 

ale jest w nim coÊ nieprzyjemnie znajomego...

HO. HO. HO.

To prawda, co mówià: „Lepiej uwa˝aj..."


