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Oli!– mojej "onie



Nigdy nie zapominaj:
Chodzimy nad piek!em,

Ogl"daj"c kwiaty*.

Issa Kobayashi
haiku (1823)

 * Przek!ad"– Czes!aw Mi!osz.
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Jestem Miyapre. Z!plemienia Kaneczua. Z!wielkiej rodziny 
Pó"nocy. Syn Tugurów, Kulonów, Mapuczów, Bororo i!wielkich 
przodków z!Quibaya.

Mówi# teraz do Ciebie, wszechpot#$ny Diosuyage. I!do 
Twoich synów. I!do Twoich braci.

Stoj# tu, pod wielk% ceib#*. To pod ni% tyle deszczów temu 
odda"e& mnie mojej ziemi, ludowi Kaneczua i!Kueli, przy 
której stoj#. Tu po raz pierwszy dosta"em pikadu, by sta' si# 
m#$czyzn%.

Powiedzia"e&, $e mam nie tylko patrze' na rosn%ce $ycie!– 
z!traw ziemi przodków Bowagindy!– ale i!unosi' wzrok ku 
niebu, sk%d przyby"o, i!&piewa' z!Ksi#$ycem. Bo kiedy S"o(ce 
musi odpocz%', to Ty dajesz nam ch"ód nocy i!widok Ksi#$yca, 
a!on daje si"# jaguarowi. Gdy jednak &piewamy, On s"yszy nas 
i!pozwala si# nie l#ka', gdy$ noc tak dobra jest jak i!dzie(.

My, Twoje dzieci, chodzimy po ziemi nie d"u$ej ni$ sto wiel-
kich deszczów, ale troski nasze s"ycha' tu jeszcze po tysi%cach… 
Jeste&my mali i!mamy s"aby wzrok. Nasze uszy s"ysz% niewiele. 
Dlatego Ty, Diosuyage, czasem budzisz przodków, by mówili. 
Ich oczy na zawsze ju$ s% Twoimi, a!uszy s"ysz% wszystko.

Dlaczego wi#c teraz milcz%, gdy najwi#kszy 

 * Wyja#nienie znaczenia niektórych poj$% napisanych kursyw& czytelnik 
znajdzie w"S!owniku podr"cznym na ko'cu ksi&(ki.



z!nas!– Mantu!– nie mo$e znale)' &cie$ki do domu?
Cho' kiedy& przyby" zza wodospadów i!nie jest synem 

przodków Quibaya, jego serce jest jak Twoja ceiba, a!dusza 
pi#kniejsza ni$ wielkie wody.

Lud, który wyda" Mantu na &wiat, nazywa go Kap"anem. 
Ale on ju$ jest nasz, a!moje serce mówi mi, $e nie wadzisz si# 
z!jego Bogiem. I!pozwolisz mi tak$e i!jemu odda' kilka s"ów. 
Wi#c teraz mówi# do Ciebie, co jeste& w!trzech osobach i!znasz 
&cie$ki Kap"ana lepiej ni$ najstarsze drzewa. Mówi# do Cie-
bie, Synu Boga naszego Mantu, który umar"e& na krzy$u, by 
zmartwychwsta'. Znajd) swojego s"ug# i!poka$ mu &cie$k# do 
domu. B#d# tak$e i!Tobie &piewa" z!Ksi#$ycem, bo jak mówi" 
Kap"an, jeste& dobry i!pot#$ny, kochasz ka$de stworzenie. 
Ty, Matko syna Boga, Mario… O!Tobie te$ opowiada" mi nasz 
Mantu. Pozwala" mi z!Tob% rozmawia'. Mówi", $e patrzysz 
na nas i!dajesz pokój. Znajd) kobiet#, któr% nazwali&my Ua. 
Ona tak$e jest z!ludów zza wodospadów. Odesz"a z!Kap"anem, 
by sta' u!jego boku.

Mówi# do Was wszystkich, bogowie, bo ca"a rodzina Kane-
czua straci"a si"y, by ta(czy', a!nasze serca krwawi% i!t#skni%. 
Wznosz# do Was d"onie wyk%pane w!ayahuasca. Obud)cie 
przodków, by do nas przemówili, otwórzcie oczy w#drowcom, 
a!ja, Miyapre z!plemienia Kaneczua, oddam Wam wszystko, 
czego za$%dacie, aby tylko nad g"ow% Mantu i!Uy nigdy nie 
gas"o s"o(ce…
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Luigi Balea d"ugo milcza". Zastyg" na kilka chwil, jakby prze-
sta" oddycha'.

 – Mistrzu…!– szepn%" nie&mia"o Alain Forteil, jego sekretarz 
i!wierny przyjaciel.

Balea uniós" znacz%co d"o(, $%daj%c ciszy. Po d"u$szym 
czasie ruszy" wolno w!stron# okna, by spojrze' na ogród pod 
zamkiem Châtillon.

Forteil postanowi" opu&ci' komnat#, ale Mistrz ponownym 
uniesieniem d"oni zatrzyma" go.

 – To pewne?!– spyta" cichym g"osem, nie odwracaj%c si# 
od okna.

 – Czekali przy wyspie trzy dni. Nikt nie wróci". Ani Ka-
p"an, ani Haiku, ani ten osobliwy cz"owiek z!Polski, który 
im doradza".

Balea opu&ci" bezradnie g"ow#.
 – Mo$emy spróbowa' tam wkroczy'…!– zaproponowa" 

sekretarz.
 – Nie mo$emy!– us"yszeli spokojny, g"#boki g"os Andrei 

Villona, który w"a&nie wszed" do komnaty.
 – Dzi#kuj#, $e przyszed"e&.!– Luigi odwróci" si# od okna.!– 

Zak"adam, $e s"ysza"e& nowiny.
 – Tak, Mistrzu.
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 – Co radzisz?
 – Nie mo$emy tam wkroczy'. Ta wyspa to, jak mnie po-

wiadomiono, ostatnie miejsce, w!którym przetrwa"a prehi-
storyczna kultura tak zwanych Sentinelczyków. Zak"ada si#, 
$e mieszka(cy nie go&cili nikogo od sze&'dziesi#ciu tysi#cy 
lat. Ci ludzie nie maj% poj#cia o!cywilizacji, kulturze masowej, 
polityce czy wojnach. *yj% jakby na osobnej planecie.

 – Wiemy na pewno, $e Kap"an, Haiku, ten tajemniczy 
ch"opiec oraz ich doradca naukowy dotarli na wysp#!– wtr%ci" 
Alain Forteil.

 – To prawda.!– Villon pokiwa" g"ow%.!– Wcze&niej przybili 
tam te$ Xavril Ganti i!jego dwumetrowy przyjaciel, o!którym 
do dzisiaj nie mo$emy si# absolutnie niczego dowiedzie'.

 – No… co& tam wiemy!– mrukn%", wci%$ powa$nie zamy-
&lony, Balea.!– Alain, powiadom pana Aleksaha Thaksina, $e 
chc# z!nim rozmawia'. B#d# oczekiwa" jego telefonu o!sie-
demnastej naszego czasu.

 – Tak, Mistrzu.!– Forteil sk"oni" si# i!wyszed".
 – Przykro mi, Luigi!– odezwa" si# wyra)nie przej#ty Villon, 

gdy tylko drzwi zamkn#"y si# za!sekretarzem.!– Wierz#, $e 
mo$e jednak $yj% i!jeszcze wróc%.

 – Jeste& ode mnie znacznie starszy i!bardziej do&wiadczony, 
nauczycielu!– odpar" spokojnie Balea.!– Widzia"e& w!$yciu 
wi#cej ni$ ja. Jestem najm"odszym przywódc% naszej rodziny 
w!ca"ej jej historii. Ale chyba nawet ty zastawiasz si#, jak to 
mo$liwe.

 – Trudno zaprzeczy'!– przyzna" szczerze Andrea.
 – W!równej walce zabicie Kap"ana jest w"a&ciwie niemo$li-

we. Ma"o prawdopodobna jest te$ bro( palna na wyspie, której 
nigdy nie dotkn#"a stopa cywilizowanego cz"owieka. A!mia" 
przecie$ przy sobie Haiku, która bywa nawet skuteczniejsza 
ni$ on, bo mniej idealistyczna.!– Gorzko si# u&miechn%".

 – Z!wyspy nie wróci" tak$e Ganti, nie mówi%c o!tym po-
t#$nym m#$czy)nie i!ch"opcu, którego tak konsekwentnie 
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szuka"!– dopowiedzia" Villon.!– Je&li wi#c oni nie $yj%… to 
najprawdopodobniej wszyscy.

 – Ale je$eli tam jest tylko chmara dzikusów, to w"a&ciwie 
niemo$liwe.!– Balea wci%$ kr#ci" g"ow% z!niedowierzaniem.

 – Co zamierzasz?
 – B#dziemy ca"y czas dyskretnie obserwowa' wysp#. W!ra-

zie konieczno&ci nawet miesi%c, dwa. A$ uwierz#, $e najpot#$-
niejszy wojownik na &wiecie, jego uczennica oraz Ganti, czyli 
aurelita, który by" do niedawna w!naszych szeregach, dali si# 
zaskoczy' przez zgraj# prehistorycznych pó"ludzi!

Villon przesun%" d"oni% po swoich siwych w"osach, ci#$ko 
westchn%", a$ wreszcie usiad" w!jednym z!foteli.

 – Cz#&' braci b#dzie ci# naciska"a, aby jednak tam wkro-
czy'!– przypomnia" z!pewno&ci% nie bez przyczyny.

 – Pos"ucham twojej rady.!– Balea rozwia" w%tpliwo&ci.!– 
Dyskretne wej&cie na wysp# to, jak wida', pewna &mier'. 
Musieliby&my uderzy' ca"% armi%, a!to nie w!naszym stylu. 
Szybko straciliby&my to, co od setek lat trzyma nas przy tak 
wielkiej w"adzy. Nie zaryzykuj# zdekonspirowania bractwa 
i!niemal otwartej wojny z!czym&, czego nie umiemy oceni', 
pozna' ani nawet nazwa'. Tam musi by' co& wi#cej ni$ ci cali 
Sentinelczycy. A! je&li tak, to musimy czeka'. Tego nauczy" 
mnie niegdy& stary Mistrz Aureil: nigdy nie zadawaj przeciw-
nikowi pyta(, na które nie znasz odpowiedzi, i!nie wychod) 
na otwarte pole walki, je&li nie wiesz o!wrogu wi#cej, ni$ on 
sam wie o!sobie.

 – Jak to zorganizujemy?!– spyta" Villon.
 – Bracia z!Syjamu szukaj% kawa"ka l%du dogodnego do 

urz%dzenia bazy. To archipelag, ponad pi#'set wysp, z!czego 
wi#kszo&' jest ma"ych i!niezamieszkanych. Trzeba znale)' 
miejsce, na które nikt postronny nie zwróci uwagi. Za"o$y' 
dyskretnie baz# i!prowizoryczny port dla co najmniej trzech 
niewielkich statków. Sentinel oficjalnie nale$y do Indii. Jest 
pod &cis"% ochron% rz%du. Zabroniono komukolwiek zbli$a' 
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si# do tej wyspy, a!ju$ szczególnie przybija' do wybrze$y. Im 
si# uda"o i!jak mi doniesiono, raczej nie zostali zauwa$eni. Ale 
gdyby kto& podj%" tam dzia"ania nieco bardziej spektakularne, 
natychmiast mia"by na g"owie armi#, Greenpeace, Survival 
International i!tysi%ce innych pot#$nych organizacji, które 
przez lata naciska"y na Hindusów, by obj#li &cis"% ochron% re-
zerwat. Ostatnia rzecz, do której t#skni#, to my na pierwszych 
stronach gazet. Dobra wiadomo&' jest taka, $e w!stosunkowo 
niewielkiej odleg"o&ci istniej% niezamieszkane wyspy, które 
nikogo nie obchodz%. Na jednej z!nich dyskretnie si# ulokujemy.

 – W!pe"ni si# z!tob% zgadzam, Luigi.!– Do&wiadczony An-
drea Villon wiedzia", $e Mistrz z!pewno&ci% nie wezwa" go 
tylko po to, by utwierdzi' w!przekonaniu, $e obaj s% nieomylni. 
Balea mia" mu do przekazania wa$n% wiadomo&'. My&l%c tak, 
stary nauczyciel!– jak to cz#sto bywa"o!– tak$e i!w!tej kwestii 
mia" racj#.

 – Andrea, drogi nauczycielu!– rozpocz%" po d"u$szej chwili 
ciszy Mistrz.!– Chc# si# z!tob% podzieli' wiedz%, która jeszcze 
do nikogo tu nie dotar"a… i!wola"bym, aby tak zosta"o.

 – Jak sobie $yczysz, Luigi!– odpar" Villon, sk"aniaj%c g"ow#. 
Mistrz przesta" spacerowa' i!usiad" w!fotelu naprzeciwko 
Villona.

 – Kap"an zawar" ze!mn% uk"ad!– powiedzia" ciszej ni$ do 
tej pory.!– Obieca"em mu pomoc w!zamian za!informacje, 
których sami nie byliby&my w!stanie zdoby'.

 – Rozumiem!– przytakn%" Andrea.
 – U$y"em swoich wp"ywów, by móg" bez przeszkód po-

dró$owa', zaopatrzy"em go w!dokumenty, wys"a"em naszych 
ludzi, $eby chronili bliskie mu osoby.

Balea wsta" i!podszed" do sza+i, w!której sta"o jego ulubione 
wino. Spojrza" pytaj%co na nauczyciela, ale ten uprzejmie po-
dzi#kowa". Andrea by" ca"kowitym abstynentem, o!czym Mistrz 
doskonale wiedzia". Zawsze w!takich momentach jednak 
grzeczno&ciowo proponowa" mu kieliszek czterdziestoletniego 
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château pétrus i!zawsze otrzymywa" t# sam% odpowied). Luigi 
nala" sobie jedn% trzeci% kieliszka i!ponownie usiad" w!fotelu.

 – Ten pot#$ny, dwumetrowy towarzysz podró$y Xavrila 
Gantiego nazywa si# Tyhron. Nikt nic o!nim nie wie. Zjawi" 
si# znik%d. Nie widnieje w!aktach $adnej instytucji na &wiecie, 
do których mamy wgl%d. Nie jest nigdzie zarejestrowany. Do 
tej pory nie odnale)li&my jego rodziny, przyjació" czy cho-
cia$by jakichkolwiek ludzi, którzy by go widzieli, znali lub 
sk%dkolwiek pami#tali.

Villon otworzy" szerzej oczy.
 – Ale nie to jest najciekawsze!– ci%gn%" Mistrz.!– Pami#tasz 

swój pojedynek z!Xavrilem Gantim?
 – Trudno zapomnie'!– przyzna" Andrea.
 – W"a&nie. ,rednio zdolny ucze( pokona" mistrza fech-

tunku.!– Luigi g"#boko westchn%".!– Nie"atwo w!to uwierzy'. 
Tyle tylko, $e to nie by" uczciwy pojedynek, drogi nauczycielu.

Villon rzuci" natychmiast Mistrzowi pytaj%ce spojrzenie.
 – Ganti by" tylko narz#dziem. Naprawd# walczy"e& w"a&nie 

z!Tyhronem.
 – Bo$e mój…!– j#kn%" Andrea. Pog"adzi" siwe w"osy i!za-

mkn%" na chwil# oczy.!– Poprosz# o!kieliszek wina.
Tym razem Balea nieco si# zaniepokoi", ale maj%c pe"ne 

zrozumienie dla swego dawnego nauczyciela, bez wahania 
podszed" do sza+i, wyj%" kolejny kielich, nape"ni" go w!jednej 
trzeciej i!poda" Villonowi.

 – Ten… ten kto& potrafi wp"ywa' na ludzi. I!to w!do&' kon-
kretny sposób!– kontynuowa" Mistrz.!– Nie jest w!stanie ulep-
szy' techniki tego, komu pomaga, ale umie… przy&pieszy' jego 
ruchy, a!to daje fenomenaln% przewag# nad przeciwnikiem.

Villon odwa$nie poci%gn%" "yk wina.
 – Trudne do uwierzenia, jednak widzia"em to w"asne oczy.
 – Trudne, bo w!naszym &wiecie niespotykane czy raczej… 

rzadko spotykane. Ale Tyhron nie pochodzi st%d.
 – Nie jest cz"owiekiem?!
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 – Tego nie powiedzia"em. Ale nie jest taki jak my. I!urodzi" 
si# w!innym &wiecie. Nie tym.

 – Luigi… wiesz to od Kap"ana?
 – Tak. Mam… czy raczej: mia"em z!nim ograniczony kon-

takt, dlatego dane s% nie&cis"e. Zreszt% Kap"an sam, jak s%-
dz#, nie ma jeszcze dok"adnych informacji. Wiemy tylko, $e 
zarówno Tyhron, jak i!ch"opiec, którego prze&laduje, nie s% 
st%d. By' mo$e w"a&nie jest to kwestia nie tyle przestrzeni, 
ile czasu.

 – Jedno z!drugim si# wi%$e.
 – Nie mam punktu zaczepienia. Ten cz"owiek jest dla mnie 

niczym czarna dziura. Praktycznie nie mo$emy si# dowiedzie' 
niczego o!jego pochodzeniu. Znam teorie zwi%zane z!czaso-
przestrzeni% tylko z!prac Einsteina, wcze&niej z!Kaluzy, Kleina 
troch# Minkowskiego. Chyba $e chodzi tu o!poj#cia z!rzeczy-
wisto&ci w!rozumieniu Hugh Everetta czy teorii superstrun. 
Bo dalej to ju$ tylko czysta fantastyka.

 – Nie wiem tyle o!fizyce teoretycznej, co ty. Wiem tylko, 
$e je&li ten Tyhron potrafi tak wp"ywa' na ludzi, to ma prze-
ogromn% moc!

Balea wsta" z!fotela i!swoim zwyczajem postanowi" si# 
przespacerowa' po komnacie.

 – To szokuj%ca dla nas zdolno&', ale nie przesadza"bym!– 
rzek" wyj%tkowo spokojnie.!– Gdy jest blisko osoby, na któr% 
oddzia"uje, niema"ym podobno wysi"kiem zagina czas p"yn%cy 
dla niej, cho' to kwestia u"amków sekund. Z!twojego punktu 
widzenia to wystarczy, by& przegra" pojedynek, ale postronny 
obserwator mo$e tego nawet nie zauwa$y'.!– Mistrz zatrzyma" 
si# na chwil#, by pomy&le'.!– Kap"an by" oszcz#dny w!s"o-
wach, ale obawiam si#, $e znacznie zdolniejszy jest jednak 
ten ch"opiec.

 – O!tym samym pomy&la"em!– przyzna" Villon.!– Kon-
sekwencja, z!jak% prze&laduj% dzieciaka, to jedno, a!fakt, $e 
Tyhron od tak dawna nie jest w!stanie go pojma', to drugie.
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Mistrz przytakn%" skinieniem g"ow%.
 – Dlatego, mój drogi nauczycielu, nadal wierz#, $e istnieje 

ogromna szansa na to, $e Kap"an powróci, a!wszystko dzieje 
si# zgodnie z!jakim& przemy&lanym planem.

 – Mo$e tylko szkoda, $e nie by" uprzejmy nam go wyjawi'.
Zawsze ukrywa wszystko do ostatniej chwili!
Balea u&miechn%" si# szeroko.
 – Andrea, wierny przyjacielu… czy nie jest w!tym troch# 

podobny do nas?
Do komnaty ponownie wszed" Alain Forteil. Zamkn%" 

za!sob% drzwi, ale przystan%" na chwil#, by si# upewni', czy 
nie przeszkadza. Luigi przywo"a" sekretarza.

 – List!– oznajmi", podaj%c na tacy kopert#.
 – Przeczytam, jak sko(czymy narad#.
 – Przebadali&my go, jest bezpieczny!– rzek" uspokaja-

j%co Alain.!– W!&rodku znajduj% si# )d)b"o trawy i!kilka 
ziarenek!zbo$a.

Mistrz natychmiast si#gn%" po przesy"k#.
Andrea Villon zamar" na chwil#, bo doskonale zdawa" sobie 

spraw# z! tego, kim jest autor listu. Luigi spokojnie rozci%" 
kopert#. Wysypa" na tac# kilka ziaren pszenicy, wyj%" kawa"ek 
po$ó"k"ej ju$ nieco trawy, a!nast#pnie wydoby" powoli, jakby 
w!obawie przed zniszczeniem przesy"ki, kawa"ek ozdobnego 
papieru.

 – Zawsze wam mówi"em, $e jest nie tylko romantyczny, 
lecz tak$e sentymentalny do bólu!– mrukn%" nie bez ironii 
Balea.

Stary nauczyciel nawet nie drgn%". By" poch"oni#ty my&lami 
na temat wie&ci przes"anych przez Kap"ana. Mistrz roz"o$y" 
kartk#, jednak zamiast uwa$nie przeczyta', szybko przeniós" 
wzrok na okno, co zdradzi"o rozczarowanie, a!nawet!– rzadkie 
u!Luigiego!– rozdra$nienie.

 – Zagadki, zagadki, zagadki… jak$e by inaczej…!– westchn%" 
i!od niechcenia poda" papier Villonowi.
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Andrea, gdy tylko ujrza" tre&', wyra)nie odetchn%" z!ulg%. 
Dyskretnie, ledwo zauwa$alnie, cicho, po swojemu, ale dla 
Balei!– wyra)nie.

 – Co& z!tego rozumiesz?!– spyta" Luigi, wyra)nie zdziwiony 
reakcj% nauczyciela.

 – Oczywi&cie.
Mistrz wyci%gn%" r#k# po list, aby ponownie na niego zerkn%'.
 – R.0000576Y0LIQUI. Septem Montes Silvae 379!– przeczy-

ta" na g"os.!– Wspania"a wiadomo&', Andrea. Mo$e troch# jak 
dla mnie zbyt postmodernistycznie podana, ale skoro tak ci# 
ucieszy"a, ja równie$ jestem szcz#&liwy!– zako(czy" zgry)liwie.

Villon jednak nie tylko nie dziwi" si# temu, co by"o napisane 
w!przesy"ce, lecz tak$e nawet nie by" specjalnie zaskoczony 
rozdra$nieniem znanego z!opanowania Balei. Ma"o by"o rzeczy 
lub spraw, na których tak Mistrzowi zale$a"o jak na informa-
cjach od Kap"ana. Zw"aszcza na temat, który w"a&nie omawiali.

 – Wiesz co, Andrea?!– Luigi jakby celowo oddala" moment, 
w!którym za$%da od nauczyciela wyja&nie(.

 – Czasem czuj# si# tak, jakby Krzysztof Lorent, nasz uko-
chany Kap"an, jakim& cudem by" wci%$ obecny w&ród nas. 
I!nas stale obserwowa". Jakby wiedzia", czego oczekujemy, bo 
chce jak najcelniej trafi', wyprowadzi' z!równowagi i!znów 
by' gór%!!– Balea za"o$y" r#ce do ty"u i!zacz%" spacerowa' 
po komnacie.!– Zobacz, rozmawiamy o! jego znikni#ciu na 
Sentinelu, o!przeuroczej Haiku, która wyr$n#"a swego czasu 
dziesi%tki aurelitów w!zem&cie za!krzywdy, których dozna"a 
od zdrajcy Trantignana, i!nagle… jak za!dotkni#ciem czaro-
dziejskiej ró$d$ki… otrzymujemy od niego list. W"a&nie w!tym 
momencie! Kiedy przyszed"?

 – Jak%& godzin# temu!– odpowiedzia" pos"usznie Forteil.!– 
Zgodnie z!naszymi przepisami zosta" poddany badaniu na 
obecno&' niebezpiecznych substancji.

 – Jak wygl%da" pos"aniec? Cz"owiek w!kapturze, a!mo$e 
Indianin?
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 – To nasz zwyk"y listonosz. Przychodzi codziennie do dom-
ku stra$ników.

Villon odwróci" si# do sekretarza.
 – Alain, móg"by& nas zostawi' samych?!– poprosi" spokojnie.
 – Zosta(, Alain!!– rozkaza" Luigi.!– Nauczycielu…!– Mistrz 

przyj%" nieprzyjemnie oficjaln% min#.!– Móg"by& nam zdradzi', 
co rozumiesz z!tre&ci listu?

 – To numer katalogowy!– odpar" jak zwykle spokojnie 
Villon.!– On nas odsy"a do ksi#gi.

 – Ksi#gi…
 – Tak. Bardzo starej ksi#gi.
 – Jak$e by inaczej. A!przy okazji… mamy j%?
 – Mamy.
Luigi otworzy" szeroko oczy.
 – Chcesz powiedzie', $e mamy w!Châtillon ksi#g#, do 

której odsy"a nas Kap"an i!w!której by' mo$e znajdziemy 
rozwi%zanie zagadki?

 – Nie!– zaprzeczy" nauczyciel.!– Mamy najprawdopodob-
niej t# ksi#g#, ale nie w!Châtillon. Jest na to zbyt stara.

 – W!naszej bibliotece mamy orygina"y r#kopisów z!czasów 
Dantego!

 – Ta jest starsza. By' mo$e znacznie starsza.
Nasta"a k"opotliwa cisza.
 – Alain…!– odezwa" si# po d"u$szej chwili Balea.!– Czy 

jednak móg"by& nas opu&ci' na kilka chwil?
 – Oczywi&cie, Mistrzu.! – Sekretarz szybko wyszed" 

z!komnaty.
 – Dlaczego nic o!tym nie wiem?!!– spyta" Luigi w!sekund# 

po tym, jak za!Forteilem zamkn#"y si# drzwi. Tym razem nie 
ukrywa" ju$ gniewu.!– Dlaczego nic nie wiem o!sprawach, 
które ty rozpoznajesz w!mig na kawa"ku papieru? Dlaczego 
nic nie wiem o!ksi#gach, które ty rozpoznajesz ju$ po nume-
rze katalogowym?! Od ponad pi#ciu lat stoj# na czele Rady 
Aurelickiej, najstarszego bractwa na Ziemi!
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 – Luigi, co si# z!tob% dzieje?!!– Villon zmarszczy" brwi.!– 
Jestem od ciebie starszy o!niemal trzydzie&ci lat, znam ci# 
prawie od urodzenia i!nigdy ci# takim nie widzia"em! W!obec-
no&ci sekretarza zdradzasz gniew i!zniecierpliwienie! Pod-
wa$asz moj% sugesti#, aby nas opu&ci", gdy chc# ci zdradzi' 
najskrytsze tajemnice znane garstce ludzi! Nie tak wspólnie 
ze!&wi#tej pami#ci Mistrzem Aureilem uczyli&my ci# rz%dzi' 
nasz% rodzin%, aby zachowa"a dawn% pot#g#.

 – Alain to tak$e wierny przyjaciel, a!sprawy, o!których 
mówimy, by' mo$e s% najwa$niejszymi, z!jakimi spotkali&my 
si# w!$yciu. Obaj o!tym wiemy!– odpar" ju$ spokojniej Balea.

 – Opanuj si# i!pos"uchaj swojego dawnego nauczyciela!!– 
kontynuowa" ch"odno Villon.

 – Ojciec Aureil potrafi" przewidywa' wiele zdarze(, ale 
raczej nie zdawa" sobie sprawy, $e to ja zast%pi# go na czele 
Rady.!– Mistrz by" ju$ zupe"nie opanowany. Wywa$ony ton 
przywodzi" na my&l dawnego Bale#.!– Uczy" mnie wielu rzeczy, 
ale tych spraw musia"em nauczy' si# sam.

 – Jak$e si# mylisz, Luigi.!– Andrea pokr#ci" g"ow% z!niedo-
wierzaniem.!– On zawsze wiedzia", $e to ty b#dziesz Mistrzem. 
Nie Iosif Punin, nie Luc Trantignan. Si#gn%"e& po w"adz# 
wcze&niej, ale to nie oznacza, $e w!swoim czasie by& jej i!tak 
nie otrzyma". By"e& jego najzdolniejszym, cho' przybranym 
synem.

 – Dlaczego wi#c nie wiem tego, co zaraz pewnie mi powiesz?
 – Na Boga! Bo obali"e& star% Rad# si"%!!– Villon nie wy-

trzyma".!– Z"ama"e& tradycj#! Jeste& najm"odszym Mistrzem 
w!ca"ej naszej historii od czasów Aureliusza Marcellina, czyli 
od czwartego wieku tej ery. Wcze&niej nowego Mistrza wybie-
rano na ca"e lata przed faktycznym obj#ciem w"adzy. Szkolono 
go, przygotowywano, powoli obarczano najwi#kszymi tajem-
nicami… jak wiesz: nie zawsze zaszczytnymi. Ty wybra"e& 
drog# Adera Rodego, który przekona" ci# do przewrotu. By' 
mo$e ocali"e& przez to pot#g# bractwa. Mo$e mia"e& znacznie 
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nowocze&niejsze spojrzenie, ale fakt jest faktem: tradycj# 
zast%pi" biznes. Dzi& jeste&my przede wszystkim pot#$nym 
przedsi#wzi#ciem biznesowym. Dawniej rz%dzi"a idea.

 – Kocha"em ojca Aureila!– wyzna" cicho Balea, podchodz%c 
do okna.

 – Ale go obali"e&, Luigi. I!nie zd%$y"e& pozna' ca"ego ogromu 
tajemnic, a!nawet kwestii dotycz%cych tajnych zwyczajów 
i!tradycji.

 – Przecie$ sp#dzi"em tu ca"e $ycie, Andrea! Znam ka$dy 
kamie( Châtillon.

 – Ale nie wiesz, co jest napisane na tej kartce…!– Villon 
&ciszy" g"os, jednak te s"owa chyba najmocniej dotkn#"y Mi-
strza w!trakcie ca"ej rozmowy.

 – Jak wiele jest jeszcze spraw, o!których wiedzia" Aureil, 
a!których ja nie znam?!– spyta" spokojnie, cho' wyj%tkowo 
ch"odno Balea.

 – Nie mam poj#cia!– przyzna" nauczyciel.!– Wiesz wszystko, 
co ci potrzebne. Nie interesujesz si# tradycj%. No… mo$e z!wy-
j%tkiem wiedzy Kap"ana. Jeste& dobrym przywódc%, sprawnie 
zarz%dzasz bractwem. Przemoc zast%pi"y rozs%dek i!biznes. 
Kszta"cimy o!po"ow# mniej rycerzy ni$ kiedy&. Jak przez 
ca"e wieki nadal nie si#gamy po bro( paln%, ale ju$ znacznie 
rzadziej si#gamy te$ po nasze tradycyjne narz#dzie, czyli 
miecz. Cz#&ciej po komputer. Nie wszystkim si# to podoba, 
cho'!– masz tego &wiadomo&'!– ja akurat zawsze b#d# po 
twojej stronie. Podobne zdanie ma zdecydowana wi#kszo&'. 
Twoja w"adza jest silna i!trwa"a. Ale kiedy w!Japonii w!po"owie 
dziewi#tnastego wieku zabroniono samurajom nosi' miecze, 
te$ nie byli zachwyceni.

 – Wiem!– przyzna" Balea. Wypi" nieco g"#bszy ni$ zwykle 
"yk wina i!ponownie zacz%" spacerowa' po komnacie.!– Co 
to za!ksi#ga?

 – Nie wiem. Rozpoznaj# tylko sygnatury. I!wiem dzi#ki 
nim, gdzie powinna si# znajdowa'.
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 – R.0000576Y0LIQUI……!– powtórzy" Balea.!– Septem Mon-
tes Silvae 379…

 – Rzym. Opuszczony Ksi#gozbiór. Przez niektórych stra$-
ników nazywany nawet nieco pretensjonalnie jak na mój gust 

„Zdradzonym Ksi#gozbiorem”. Nasza tajna biblioteka. Jedna 
z!trzech oprócz tej w!Châtillon.

 – W!Rzymie?
 – Prawie. Dwadzie&cia kilometrów od Rzymu, w!Alteriale. 

G"#bokie podziemia zamku Giovanniego DiPoleniego. Obec-
nego stra$nika.

 – Stra$nika?
 – Tak. Wielkiego Stra$nika Biblioteki. Wszystko, co robi% 

on i!jego ponad stu ludzi, s"u$y ochronie naszych zbiorów.
 – Kto go mianowa"?
 – Ty. Na jednym z!tysi%ca dokumentów, które podpisujesz 

codziennie, nie zawsze nawet wiedz%c, czego dotycz%. Od tego 
masz Forteila, mnie, Jeana, Pierre’a. Ludzi, którym ufasz. Nie 
martw si#, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie zna po-
"owy tajemnic CIA czy FBI. Ty trzymasz w!swoich r#kach naj-
wa$niejsze sprawy: polityk#, biznes, nasze interesy na ca"ym 
niemal globie. A!to tylko mól ksi%$kowy, chocia$ ka$dy cz"onek 
jego rodziny odda"by $ycie za!ochron# tych zabytków. Zreszt% 
ród DiPolenich zajmuje si# bibliotek% od ponad pi#ciuset lat. 
Ty podpisa"e& tylko prolongat# dla Giovanniego, który siedzi 
w!tym d"u$ej, ni$ ty $yjesz. Biblioteka jest w!dobrych r#kach.

 – Gdzie s% dwie pozosta"e?
 – Jedna w!okolicach Matruh w!Egipcie, druga pod Stam-

bu"em. Ta pod Rzymem jest najcenniejsza.
 – Mog# wiedzie', ile wydajemy na to pieni#dzy?
 – O!ile pami#tam, bud$et roczny na bibliotek# DiPolenich 

to… oko"o pi#ciu milionów euro.
Balea opu&ci" bezradnie r#ce.
 – No rzeczywi&cie… zdecydowanie „zdradzony ksi#go-

zbiór”!– j#kn%", kr#c%c z!niedowierzaniem g"ow%.
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 – Luigi… tam s% r#kopisy sprzed ponad tysi%ca lat. Niektóre 
si#gaj% czasów Chrystusa. Wymagaj% najnowocze&niejsze-
go sprz#tu, jaki tylko mo$e zaoferowa' wspó"czesna nauka. 
Garstka ludzie wie o!tym, $e w!tamtych podziemiach ukryto 
fragmenty Ksi#g wschodnich masoretów.

 – Brunatne apokryfy?!
 – W"a&nie. Poza tym orygina"y ksi%g Saxo Grammaticusa, 

Thietmara, a!nawet Aureliusza Marcellina!
 – Dobrze!!– Luigi machn%" r#k%.!– Wrócimy kiedy& do tego 

tematu. Teraz mnie interesuje, o!co mog"o chodzi' Kap"anowi 
w!tym li&cie?

 – By' mo$e wskazuj%c t# ksi#g#, usi"uje nas naprowadzi' na 
co& wa$nego, a!nie mia" warunków, aby przekaza' to wprost.

 – Jasne.!– Balea pokiwa" g"ow%.!– On nigdy nie ma warun-
ków. Ka$ przygotowa' samolot, poczytamy sobie we!W"oszech. 
Ale to za!chwil#. Co jeszcze mo$emy wywnioskowa' z!tego, co 
tu nawypisywa"?

 – To dok"adny numer katalogowy charakterystyczny dla 
tego ksi#gozbioru. Kap"an poza tym u$y" tradycyjnie niegdy& 
stosowanej nazwy. Septem Montes to po prostu po "acinie 
siedem wzgórz, czyli Rzym. Silva to las. Kap"ani Wiedzy 
w!swojej symbolice u$ywali lasu jako symbolu wiedzy zawartej 
w!ksi#gach. Zreszt% o!tym akurat wiesz, znasz "acin#.

 – Wol# twoj%. Jest znacznie… jak by to powiedzie'… prak-
tyczniejsza. Chocia$ swoj% drog%, to jedyne, co z!tego listu 
zrozumia"em. Podejrzewam, $e 379 oznacza numer strony, 
od której mamy zacz%'?

 – Tak mi si# wydaje. To najprostsze wyt"umaczenie.
 – Coraz mniej go lubi#. Zawsze mnie dra$ni", ale teraz 

przeszed" samego siebie. Za"atw ten samolot, chcia"bym, aby 
by" gotowy za!godzin#. Porozmawiaj zamiast mnie z!Thaksi-
nem. I!zadzwo( do tego… jak mu tam?

 – Giovanni DiPoleni. Arystokrata z!ponadsze&'setletni% 
dok"adnie spisan% tradycj% rodzinn%.
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 – Wspaniale. Niech nam przygotuje co& wykwintnego na 
kolacj#. Mo$liwe, $e zostaniemy u!niego przez pewien czas.

 – By"o u!mnie dwóch aurelitów!– powiedzia"a doktor Alek-
sandra Sambierska, gdy tylko otworzy"y si# drzwi.

Sta" w!nich gospodarz, o!fryzurze mo$e chwilowo zanie-
dbanej, ale znacznie bujniejszej, ciekawszej i!bardziej wy-
rafinowanej artystycznie nawet od tych noszonych niegdy& 
przez s"ynnych Sex Pistols, Depression czy Execute. On sam 
s"ynny z!pewno&ci% nie by", ale dorównywa" starszym kolegom 
duchowym imponuj%cym zaci#ciem kolorystycznym ubioru, 
niezale$n%!– widoczn% ju$ na pierwszy rzut oka!– artystyczn% 
dum% oraz bezczelnym, ale i!ujmuj%cym spojrzeniem. By" 
te$ niewiarygodnie chudy. Raczej nie przekroczy" jeszcze 
trzydziestki, a!je&li nawet!– wygl%d tego nie zdradza". Go-
spodarzowi, zwanemu przez bli$szych i!dalszych przyjació" 
Bzdetem (na inne imiona czy nazwiska nie reagowa"), towarzy-
szy"a jego urocza ma"$onka!– Cipucha. Mimo $e Sambierska 
raczej nigdy nie mia"a specjalnych problemów z!nadwag%, 
zawsze zazdro&ci"a obojgu przyjacio"om ich sylwetek. I!cho' 
by"a lekark%, a!oni prowadzili zdecydowanie bardziej od niej 
niefrasobliwy tryb $ycia, cieszyli si# wspania"ym zdrowiem. 
Niewykluczone, $e lepszym ni$ ona.

 – Wejd)!– rzek" po&piesznie Bzdet, otwieraj%c szeroko drzwi.
Pora by"a do&' pó)na. Dochodzi"a pó"noc. Gospodarze za-

zwyczaj starali si# $y' w!zgodzie z!natur%!– wstawa' o!wscho-
dzie, a!k"a&' o!zachodzie s"o(ca. Czasem jednak wyznaczali 
sobie „dni dziko&ci serca”; wtedy natura i!zdrowe prawa przy-
rody schodzi"y na plan dalszy. Czas nieokie"znanej balangi 
zaburza" wtedy nieco rytm dobowy organizmów, ale!– jak ju$ 
wspomnieli&my!– na razie nie wp"ywa" )le na ogóln% form# 
tych czcicieli nie tylko „wszechwolnego jestestwa ducha”, lecz 
tak$e „pierwotnej harmonii wszechrzeczy”.
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Dzi& jednak Ola Sambierska zerwa"a swoich przyjació" 
z!"ó$ka, bo!– jak bez trudu odczyta"a z!ich wyrazów twarzy!– 
z!pewno&ci% kilka minut temu spali. Bzdet, co lekarka z!"a-
two&ci% wychwyci"a, przez kilka chwil mia" nieco zaburzone 
poczucie rzeczywisto&ci i!potrzebowa" troch# czasu, aby do-
prowadzi' si# do "adu. Ponadto jako bardzo powa$ny filozof 
ideologii punkowej nie zwyk" pokazywa' si# gdziekolwiek 

„nieuczesany”, a!w!tej w"a&nie chwili jego!– wspania"y na co 
dzie(!– zielono-$ó"to-niebieski czub by" w!op"akanym stanie. 
Cipucha, prezentuj%ca raczej styl (cytat samej w"a&cicielki 
fryzury) „dupni#tej trawy”, mia"a mniejszy problem z!codzien-
nym wyra$aniem filozofii „krzyku wo"aj%cej o!"yk powietrza 
marchewki”. Jej g"ow# zdobi"y po prostu sztywno postawione 
zielone w"osy (b#d%ce metafor% twórczej agresji $yciowej nat-
ki), które rzadko wymaga"y szczególnej troski. Nie wiadomo, 
jak Cipucha to robi"a, ale nawet teraz, &wie$o po zerwaniu 
si# z!"ó$ka, „dupni#ta trawa” stan#"a na wysoko&ci zadania.

 – Co jest grane, Ola?!– Rzeczywisto&' w!oczach Bzdeta 
zaczyna"a zdecydowanie ju$ "apa' ostro&'.

Cipucha zamkn#"a drzwi wej&ciowe i!zawis"a nad Sambier-
sk% znacz%co, gdy tylko lekarka usiad"a na krze&le.

 – Przyszli po przyjacielsku i!na szcz#&cie podczas nieobec-
no&ci mojego starego, ale i!tak kapcie mi spad"y na ich widok.

 – Problemy z!Krzysztofem i!reszt%?!!– spyta" szybko punk.
 – Tak.!– Ola g"o&no westchn#"a.!– Na razie nikt nie wróci" 

z!wyspy.
 – Ale chyba…!– zacz#"a p"aczliwie Cipucha.
 – On wie, co robi.!– Bzdet nie da" jej doko(czy'.!– Nie ma 

co wpada' w!panik#.
Nie wygl%da" ju$ na &pi%cego. Nie wygl%da" tak$e na za-

niepokojonego, ale lekarka dobrze wiedzia"a, $e w!istocie 
wiadomo&' zrobi"a na nim nie mniejsze wra$enie ni$ na niej.

 – Ale dlaczego nie da" do tej pory zna'?!!– nie ust#powa"a 
Cipucha.



26

 – Czy ty si# dobrze czujesz?!– mrukn%" niecierpliwie w!jej 
stron# punk.!– To wyspa Sentinelczyków na &rodku wielkiego 
morza. Nikt obcy tam nie by" od sze&'dziesi#ciu tysi#cy lat. Nie 
s%dzisz, $e mog% mie' ma"e k"opoty z!Internetem i!telefonami?

 – Mimo wszystko si# denerwuj#!– wtr%ci"a Ola.!– Min#"o 
ju$ kilka dni. Je&li nie daj% $adnego znaku $ycia, co& musi by' 
nie w!porz%dku.

Bzdet usiad" na krze&le naprzeciwko Oli, prosz%c wzrokiem 
$on#, by uczyni"a to samo.

 – A!reszta? Nie mówi# o!Czesiu i!Haiku.
 – Ani Tyhron, ani Yovita, ani nikt inny nie odp"yn%" z!wyspy. 

Kompletna cisza. Tak mówili ci aurelici.
 – Co oni nagle tacy opieku(czy?!– Cipucha si# skrzywi"a.
 – Zas"uga Krzysztofa. Balea mu to przyrzek". Pilnuj% na-

szego bezpiecze(stwa.
 – To, $e nikt inny na razie nie uciek" z!wyspy, troch# mnie 

uspokaja!– b%kn%" pogr%$ony w!my&lach punk. Wyra)nie 
po&piesznie rozwa$a" wszystkie mo$liwe rozwi%zania.

 – A!co w!tym takiego uspokajaj%cego?!– spyta"a Sambierska.
 – Zastanówcie si#. Kto tam jest? Krzysiek, Yasuko, Yovita, 

Tyhron, ten ca"y Ganti… sami wymiatacze. Ka$de z!nich 
starczy"oby za!ca"% armi#. Naprawd# wierzycie w!to, $e banda 
prehistorycznych przyg"upów mog"aby komukolwiek z!nich 
zrobi' krzywd#?! Co innego, gdyby Tyhron i!ten aurelicki 
zdrajca wrócili. Ale wyspa milczy. Nic si# nie dzieje.

 – I!co, Mopiku?!– j#kn#"a Cipucha.!– Przez tydzie( siedz% 
tam i!jaraj% faj# pokoju z!tymi… no, jak im tam?

 – Sentinelczykami!– pomog"a Ola.
 – No w"a&nie.
 – Z! jakiego& powodu to jest wyj%tkowe miejsce!– broni" 

swojej koncepcji Bzdet.!– Przerabiali&my t# kwesti# tysi%ce 
razy. Nie wiemy tylko dlaczego. Z!jakiego& powodu Yovita, cho' 
ucieka" tak d"ugo przed Tyhronem, zaryzykowa" pop"yni#cie 
z!Krzy&kiem, Yasuko i!Czesiem. A!tam ju$ by" jego &miertelny 
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wróg! Tyhron i!Ganti tylko na niego czekali. Rozwi%zanie 
moim zdaniem jest wi#c jedno. Tam tkwi co& nie z!naszego 
&wiata, tylko z!ich!– Tyhrona i!Yovity. By' mo$e obaj musz% 
to mie', aby… na przyk"ad wróci' do swoich?

 – Troch# to science fiction.!– Ola pokr#ci"a g"ow%.
 – Tak? Zapomnia"a& ju$, co wynikn#"o z!bada( Yovity? Bo 

ja do dzisiaj pami#tam, jak ci szczena opad"a, gdy zobaczy"a& 
wyniki rezonansu, prze&wietle( i!bada( krwi tego dzieciaka. 
Wszyscy wiemy, $e nie by" st%d. Mo$e jakim& cudem i!z!jakie-
go& powodu teraz on zabra" Krzy&ka, Yasuko i!Czesia do siebie?

 – Po grzyba?!– docieka"a bezpretensjonalnie Cipucha.
 – Bo taka, kurwa, mog"a by' potrzeba!
 – Jako& nie widz# Krzysztofa ch#tnego do podró$y w!cza-

sie.!– Sambierska westchn#"a pow%tpiewaj%co.
 – A!widzisz go, jak opuszcza Yovit# i!reszt# w!potrzebie?!– 

dr%$y" wci%$ uparcie Bzdet.
Lekarka przez pewien czas milcza"a.
 – Macie co& do picia?!– spyta"a po chwili.
 – Znieczulenie?
 – Tak jest.
 – Zadzwo( do profesorka, $e &pisz u!nas. Jedn% noc bez $ony 

wytrzyma. A!my co& wymy&limy do rana. Jestem pewien, $e 
Krzysiek ma wszystko pod kontrol%. To w!ko(cu, do cholery, 
legendarny Kap"an Wiedzy! Boj% si# go nawet aurelici!

Chocia$ lot nie by" zbyt d"ugi, Luigi Balea wci%$ nie tryska" hu-
morem. Milcza" przez ca"% podró$, odmówi" zjedzenia posi"ku, 
nie spróbowa" nawet przygotowanej dla niego kawy. Poprosi" 
za!to uprzejmie, aby zarówno Alain Forteil, jak i!Andrea Villon 
dali mu spokój oraz trzymali od niego z!daleka towarzysz%c% 
im obowi%zkowo czwórk# aurelickich stra$ników.

Zaraz po wyl%dowaniu w!Rzymie, bez specjalnie wylew-
nych powita(, rozkaza" wsi%&' ca"ej ekipie do samochodów 
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i! jecha' jak najszybciej na miejsce. Trzy czarne limuzyny 
volvo ruszy"y wi#c, nie zwlekaj%c, w!stron# zamku DiPole-
nich, w!którym, jak obiecali wys"annicy Wielkiego Stra$nika 
Biblioteki, powinni si# znale)' najdalej za!czterdzie&ci minut. 
Na czele kawalkady jechali oczywi&cie gospodarze w!postaci 
quadrenty aurelitów wys"anych po Wielkiego Mistrza na 
lotnisko przez!– mimo wszystko nieco zaskoczonego nagl% 
wizyt%!– marchese. W!drugim samochodzie podró$owali tylko 
Balea, Villon oraz Forteil. Luigi za$%da", by auto poprowadzi" 
jego sekretarz. Chcia" wymieni' kilka zda( wy"%cznie w!towa-
rzystwie najbli$szych wspó"pracowników. W!trzecim jechali 
ochrona osobista Mistrza i!wyrzucony przez Bale# kierowca 
drugiej limuzyny.

Andrea Villon od d"u$szego czasu przemy&liwa" dwie rzeczy. 
Po pierwsze, jak mo$liwie najszybciej oczy&ci' nie najlepsz% 
atmosfer#; po drugie, jak unikn%' jeszcze wi#kszego roz-
sierdzenia szefa. Bo musia" Balei zakomunikowa', $e oprócz 
faktów, o!których przez tak d"ugi czas nie by" powiadamiany, 
u!DiPoleniego mo$e zasta' co&, co zdecydowanie bardziej go 
zirytuje.

 – St%d pochodzisz, Luigi…!– rozpocz%" do&' sentymentalnie, 
wreszcie przerywaj%c niezno&n% cisz#.

 – Co ty powiesz?!– mrukn%", nie odwracaj%c si# od okna, 
Balea.

 – Próbuj# jako& rozgoni' chmury!– przyzna" szczerze 
Villon.!– Nie mo$emy wjecha' z!takimi minami do zamku 
DiPolenich. Mimo wszystko to jeden z!najstarszych rodów 
we!W"oszech. Powinni&my im okaza' nale$ny szacunek.

Mistrz odwróci" si# i!zawiesi" wzrok na Andrei.
 – Rozdrobnienie W"och na dziesi%tki pa(stewek przez wieki 

powodowa"o, $e wi#cej tu by"o uprzywilejowanej szlachty ni$ 
kogokolwiek innego!– burkn%" zm#czonym g"osem.!– Kolejni 
papie$e, do których w!wi#kszo&ci nale$a"y te ziemie, roz-
dawali tytu"y i!lenna cz#&ciej ni$ dzisiaj b"ogos"awie(stwa, 
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szczególnie swoim licznym ówczesnym krewnym. Sabau-
dowie, jak wiesz, po zjednoczeniu te$ sobie raczej nie $a"o-
wali. Nie czaruj mnie wi#c tradycj% arystokracji tego kraju, 
zw"aszcza tutejszymi sieroci(cami. By"em W"ochem przez 
pierwszych pi#' lat swojego $ycia. Gdy ojciec Aureil zabra" 
mnie st%d, sta"em si# Francuzem i!pozostaj# nim do dzi&. Ale 
przede wszystkim jestem aurelit%. Tak, czasem mi"o tu wpa&' 
i!zobaczy' watyka(skie mapy, pospacerowa' po Chiaramonti 
czy Forum Romanum. Nie traktuj mnie jednak jak turyst#, 
szczególnie gdy chcesz mi powiedzie' co&, co jak s%dz#, do 
reszty mnie rozdra$ni.

 – Chc# ci# przygotowa'.!– G"os Villona stwardnia".
 – Mów.
 – Marchese mo$e nie chcie' udost#pni' nam ksi%g.
 – S"ucham?!
 – Zobowi%zuje go do tego nasze prawo. Ka$dy, kto chce 

otworzy' którykolwiek z!dokumentów Bibliotheca Desolo, 
musi mie' specjalne upowa$nienie od Rady. Nawet Wielki 
Mistrz.

 – Kto wprowadzi" to zarz%dzenie?!
 – Mistrz Aureil.
Luigi ukry" twarz w!d"oniach.
 – Chryste, od prawie sze&ciu lat walcz# z!nasz% biurokra-

cj%, tylko jak mam cokolwiek zdzia"a', je&li nawet nie wiem, 
co jest do zrobienia?! Ile mnie jeszcze czeka niespodzianek, 
zanim dojad# do dziadka, o!którego istnieniu dowiedzia"em 
si# zaledwie kilkana&cie godzin temu?!

 – Istniejemy od 326 roku naszej ery. Jeszcze kilka wiosen, 
a!wybije nam tysi%c siedemsetna rocznica. Sze&' lat to dopraw-
dy niezbyt d"ugi czas, drogi Luigi, na wytrzebienie biurokracji 
nagromadzonej przez siedemna&cie wieków.

 – Nie drwij! – ostrzeg" gro)nie Mistrz.! – Nie jestem 
w!nastroju.

Villon natychmiast zamilk".
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 – Co radzisz, drogi Nauczycielu?!– spyta" po d"u$szej chwili 
ju$ spokojniejszym tonem Balea.

 – Sk"ama'.
Milcz%cy do tej pory Alain Forteil nie&mia"o obejrza" si# 

z!pierwszego siedzenia w!ich stron#.
 – A!móg"by& nieco rozwin%' temat?!– Luigi nie zwróci" 

uwagi na sekretarza. Forteil szybko zreszt% odwróci" g"ow#, 
ponownie skupiaj%c si# na prowadzeniu limuzyny.

 – Dost#p do zbiorów biblioteki uzyskuje si# na $yczenie 
Rady lub… $%danie Kap"ana.

 – Nie mog"e& tak od razu?
 – Mamy troch# szcz#&cia!– ci%gn%" Andrea.!– Kap"ani 

,cie$ki Wiedzy rodz% si# raz na kilkaset lat, a!my akurat mamy 
przyjemno&' zna' osobi&cie Krzysztofa Lorenta, który by" 
tak mi"y i!urodzi" si# w!naszych czasach. Marchese Giovanni 
DiPoleni ma tego &wiadomo&'.

 – Co wie o!Kap"anie?
 – *e si# pojawi".
 – I?
 – I! $e stoi po twojej stronie. W! ko(cu to on pomóg" ci 

doj&' do w"adzy.
Balea ponownie zawiesi" na Villonie zniecierpliwiony 

wzrok.
 – Nie musimy wzbogaca' jego wiedzy zb#dnymi szczegó"a-

mi!– t"umaczy" z!lekk% jednak niepewno&ci% w!g"osie Andrea.
 – A!je&li ju$ kto& przed nami „wzbogaci" jego wiedz#” w!te 

zb#dne szczegó"y?!– spyta" praktycznie Luigi.
 – Zaryzykujemy i!u$yjemy twojego autorytetu!– stwier-

dzi" twardo Villon.!– Inaczej móg"bym nie doczeka' chwili, 
w!której Rada si# zbierze i!wydusi z!siebie takie pozwolenie. 
Nie jestem ju$ a$ tak m"ody.

Uda"o mu si# wreszcie rozbawi' Bale#. Mistrz u&miechn%" 
si#, po czym skin%" lekko g"ow%, nast#pnie za& z!powrotem 
odwróci" si# do okna.



 – Jak daleko do zamku?! – zaciekawi" si#, ju$ nieco 
rozpogodzony.

Villon si#gn%" do kieszeni po map#.
 – Podejrzewam, $e ju$ doje$d$amy. Tak przynajmniej wy-

nika z!planu.
 – Marchese DiPoleni ma rodzin#?
 – Nie jest rycerzem aurelickim, tylko wysokim urz#dni-

kiem. Ma $on#, dwóch synów i!trzy wnuczki.
 – Ani jednego wnuka?!– Villon pokr#ci" g"ow%.
 – Pewnie za!kar#.!– Luigi znów powesela".!– Cholerny mól 

ksi%$kowy.
 – Zgodzi si#.!– Andrea zapewni" Mistrza.!– Musi si# zgodzi'.
 – Dla swojego w"asnego dobra!– wyszepta" Balea takim 

tonem, $e nawet Villon wola" przez chwil# pomilcze'.
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