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KSIĘGA I: 

Rozdział 1 

Szósta klasa, wakacje i... 

 Skończyły się bardzo pamiętne dla mnie i Filipa 

wakacje. Na pewno nigdy nie zapomnimy naszych 

minecraftowych przygód... 

Zaczął się nowy rok szkolny. Staliśmy się już 

szóstoklasistami - najstarszymi uczniami w szkole.  

Z jednej strony byłem dumny, a z drugiej myślałem – co 

później? Do którego gimnazjum iść? Już wcześniej 

ustaliłem z Filipem, że pójdziemy razem. Jest kilka 

dobrych gimnazjów w okolicy, ale bardzo dużym 

kłopotem jest wybrać to właściwe. 

 Jednak najpierw musiałem dobrze napisać test 

szóstoklasisty i jeszcze kilka konkursów, żeby zdobyć 

dodatkowe punkty do rekrutacji. Muszę przyznać, że był 

to dla mnie ciężki rok. Pracowałem wytrwale od samego 

początku do końca. Bardzo się starałem. Wiedziałem,  

że od tego zależą moje dalsze losy. Co miesiąc odbywały 
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się testy próbne. Na początku szły mi źle,  lecz później 

wynik zaczął się poprawiać. 

 Chodziłem również z Filipem do jednego 

gimnazjum na zajęcia z matematyki dla uzdolnionych 

szóstoklasistów. 

 W czasie roku szkolnego musieliśmy również 

zalogować się na pewnej stronie internetowej, aby móc 

uczestniczyć w elektronicznej rekrutacji do gimnazjów. 

Dotrwałem do czwartego kwietnia. Był to bardzo 

ważny dzień. Pisałem test szóstoklasisty. 

Przygotowywałem się do niego przez cały rok.  

W przeddzień uczyłem się aż do późnej nocy. Bardzo się 

stresowałem, szczególnie, gdy za chwilę miałem dostać 

kartę z zadaniami. Jednak okazało się, że zadania nie były 

aż tak trudne. Największy problem sprawiło mi napisanie 

opowiadania fantastycznego na temat: „Moja niezwykła 

przygoda w Aquaparku”. Siedziałem z pięć minut bez 

pomysłu, aż przyszło mi do głowy coś interesującego. 

Napisałem o tym, jak podczas wizyty w Aquaparku  

w basenie zjawił się dziwny stwór. Na początku 

widziałem go tylko ja, ale potem stwora zauważyli 
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wszyscy. Niektórzy zaczęli panikować, ale ja próbowałem 

go jakoś pokonać. Gdy już prawie go wygoniłem, 

obudziłem się! Okazało się, że to był sen. 

Wróciłem do domu w całkiem dobrym humorze. 

Zjadłem kefir na drugie śniadanie i włączyłem Internet, 

żeby jeszcze raz obejrzeć ofertę gimnazjów, bo zostało już 

mało czasu na dokonanie wyboru. Z moich pięciu branych 

pod uwagę, wytypowałem trzy. Jedno z nich było 

położone bardzo blisko mojego domu, dlatego nim się 

najbardziej zainteresowałem. Były w nim cztery profile: 

humanistyczny, matematyczno-informatyczny i językowy. 

Raczej zdecydowałbym się na matematyczno-

informatyczny. Interesowały mnie te przedmioty  

i uważałem, że są one przydatne, więc pomyślałem,  

że warto byłoby spróbować. Zadzwoniłem do Filipa  

i zapytałem, czy mógłby do mnie na chwilkę przyjść. Gdy 

kumpel przybył, pokazałem mu  to gimnazjum nr 8. Jemu 

też się bardzo spodobało. Za chwilę sprawdziliśmy jeszcze 

wymagania, ponieważ, mimo że było blisko nas, nie było 

z naszego rejonu, więc niestety nie zostaniemy tam 

przyjęci bez przejścia rekrutacji. Do tego gimnazjum 
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trzeba było mieć minimum 36 punktów z testu 

szóstoklasisty, średnią minimum 5,2 i jakieś osiągnięcia  

w konkursach. Były to duże wymagania, ale miałem 

nadzieję, że się zakwalifikujemy. 

Kilka tygodni potem poznałem wyniki testu.  

No i muszę powiedzieć, że poszło mi nawet nieźle,  

bo miałem 38 punktów! Filip miał tyle samo. Szybko 

złożyliśmy papiery do trzech wybranych gimnazjów. Tuż 

przed zakończeniem roku okazało się również, że jestem 

laureatem dwóch konkursów... 

 Na wakacje wyjechałem z Filipem na obóz. Trwał 

on siedemnaście dni. Bardzo dobrze się tam bawiliśmy.  

W międzyczasie mieliśmy dostać od rodziców informacje 

telefoniczne o tym, czy dostaliśmy się do gimnazjum. 

Pierwszy dowiedziałem się ja. Dostałem propozycję  

od dwóch placówek: od gimnazjum numer osiem  

i dwadzieścia jeden. Mama powiedziała, żebym jak 

najszybciej się zdecydował, bo już następnego dnia 

mogłaby mnie zapisać. 

Kilkanaście minut później informację otrzymał też 

Filip. Okazało się, że ma też propozycję od gimnazjów 
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numer osiem i pięćdziesiąt jeden. Byliśmy bardzo 

zadowoleni. Oczywiście, zdecydowaliśmy, że pójdziemy 

razem do gimnazjum numer osiem. Za chwilę 

oddzwoniliśmy do rodziców, żeby powiedzieć o naszych 

decyzjach. Powiedzieliśmy też, żeby poprosili o to, byśmy 

byli razem w klasie. 

 Obóz szybko się skończył. Jak zawsze po takim 

wyjeździe, byłem bardzo zadowolony. Bardzo dużo 

grałem w piłkę, dużo zwiedzałem i świetnie spędziłem 

czas. W wakacje bawiłem się jak nigdy dotąd.  

Na początku sierpnia zaplanowałem z rodzicami wyjazd 

na Wyspy Kanaryjskie. Dawno nie widziałem tak 

pięknych krajobrazów... 

 Skończyły się wakacje. Co prawda odpocząłem, ale 

ciągle myślałem o szkole. Niedługo miałem pójść  

z Filipem do tego samego gimnazjum. Myślałem,  

że wszystko będzie dobrze. Jednak tak nie było... 
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Rozdział 2 

Rozpoczęcie roku... gimnazjalnego 

No i zaczął się nowy rok szkolny. Bardzo się 

denerwowałem. Dzień przed rozpoczęciem roku w ogóle nie 

spałem. Ciągle myślałem, jak to będzie. Oczywiście, rodzice 

mnie pocieszali, jednak ja nadal byłem niespokojny. Chciałem 

powrócić do podstawówki. Dobrze chociaż, że w tej szkole,  

a może nawet mojej klasie miał być Filip. 

 Nadszedł pierwszy września. Był piękny dzień. Ubrany 

w koszulę, krawat i jeansy poszedłem na uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego. Ponieważ do szkoły było blisko, poszedłem 

piechotą. Po drodze spotkałem  Filipa. 

- I jak?  Denerwujesz się? – spytał kumpel. 

- Tak, bardzo.  

- Ja też – westchnął. 

Już do końca drogi nie odzywaliśmy się. 

- Za chwilę dowiemy się, czy będziemy razem w klasie – 

powiedziałem, gdy doszliśmy do gmachu gimnazjum.  

Był to stary, zbudowany w stylu dworkowym, ale ładnie 

odnowiony, żółty budynek z czerwoną blachodachówką. 

Za chwilę zobaczyliśmy kartkę z przydziałem 

pierwszoklasistów. Wisiała tuż przy wejściu. Nie sposób było 
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jej nie zauważyć. Nie było nas ani w klasie A, ani w klasie B. 

Jednak znaleźliśmy oba nasze nazwiska w klasie 

matematyczno-informatycznej, czyli klasie C. Z jednej strony 

cieszyliśmy się, że byliśmy razem, a z drugiej byliśmy bardzo 

zdenerwowani nowymi przeżyciami. Uczucia zmieszały się 

jeszcze bardziej, gdy weszliśmy do sali gimnastycznej. Nie 

mogliśmy trochę zrozumieć społeczności szkolnej. W szkole 

podstawowej było inaczej... 

 Po chwili przemówił dyrektor. Uroczyście nas 

przywitał, życzył nam samych sukcesów i spełniania marzeń,  

a pierwszorocznym wspaniałych kolegów. 

 Po wystąpieniu wszyscy poszli do swoich sal.  

Ja z Filipem miałem tę z numerem 209. Gdy weszliśmy  

na ostatnie piętro, od razu zobaczyliśmy jedne drzwi otwarte  

na oścież. Tak, to była nasza sala. Weszliśmy z niepewnością.  

Od razu zobaczyliśmy nieludzko uśmiechniętą kobietę ubraną 

w różową sukienkę w kwiatki i luźną, czerwoną bluzkę. 

Zapewne była to nasza wychowawczyni. Bardzo miło nas 

powitała: 

- Dzień dobry, chłopcy. Siadajcie. 
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           Usiedliśmy w ostatniej ławce. Kiedy zebrało się już 

dużo osób, pani powiedziała:  

- Witajcie wszyscy. Chciałabym z wielką radością przywitać 

was w naszym, od dzisiaj również waszym gimnazjum w tym 

roku szkolnym – powiedziała, śmiejąc się, jednak każdy 

spojrzał na nią z grobową, poważną miną, a ona powiedziała:  

- No cóż, czyli nie trafiłam z żartem. Trudno. Dobrze, 

przejdźmy do rzeczy. Mam nadzieję, że wszyscy się tu odnajdą 

i zaklimatyzują. Oczywiście, ja zrobię wszystko, żeby tak było, 

jakżeby inaczej?! – powiedziała znów, śmiejąc się  

od ucho do ucha. Jednak za chwilę to ja z Filipem i wiele 

innych uczniów śmiało się – z niej. 

- Będę was uczyła matematyki – kontynuowała – wiecie, jaki 

to ważny przedmiot, więc od razu bierzcie się do pracy, by nie 

narobić sobie zaległości. 

Jeśli chodzi o panią, to gadała tak jeszcze przez pół 

godziny, aż w końcu zdobyła się na odwagę, żeby dać nam 

plan lekcji i klucze do szafek. Ja miałem szafkę razem  

z Filipem, bo tak wcześniej poprosiliśmy. Tuż po rozdaniu 

tychże rzeczy, nowi, zmęczeni już jej gadaniem uczniowie,  

od razu poszli do domu. 

 Oczywiście, wracałem z moim kompanem, Filipem. 

Przez pół drogi nie rozmawialiśmy, aż w końcu zapytałem: 
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- Co sądzisz o tej wychowawczyni?  

- Stara była lepsza – odpowiedział.  

- Może tak, a może się po prostu przyzwyczailiśmy... 

- Możliwe, ale ja tu czuję coś dziwnego. To chyba nie jest 

normalne, że na jej widok przeszły mnie ciarki i mało co nie 

zemdlałem, nie wiadomo od czego. Według mnie szykuje  

się coś złego… 

Gdy wróciłem do domu, mama czekała na mnie, aby 

zamówić pizzę. Była pyszna. Naprawdę, miła niespodzianka. 

Gdy wszystko jej opowiedziałem, to odparła, że po prostu 

uprzedziliśmy się do tej pani. Ciekawe jak to będzie naprawdę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Rozdział 3 

Pierwszy dzień i pierwsze podejrzenie 

 No i dzień , którego poranek był urozmaicony, między 

innymi w rozpoczęcie roku, dobiegł końca. Bardzo martwiłem 

się przed pierwszym, prawdziwym dniem w nowym 

gimnazjum. Wstałem o siódmej i bardzo się starałem, żeby się 

nie spóźnić, jednak wyrobiłem się czasowo. Co prawda było 

blisko, ale dla wygody podjechałem dwa przystanki autobusem 

linii 112. Nie jechałem z Filipem, bo napisał mi rano SMS-a, 

że źle się poczuł i nie może iść. Wielka szkoda. Musiałem 

przeżyć pierwszy dzień bez mojego starego kompana. Bałem 

się szczególnie, gdy byłem już tuż przed budynkiem szkoły. 

 Pierwszą lekcją była matematyka z naszą nową 

wychowawczynią. Były kryteria oceniania, jej wygania  

itp. Były one o wiele surowsze niż w podstawówce.  

Na początku się przeraziłem, jednak później stwierdziłem,  

że jak będę się starał i nie będę miał zaległości, to wszystko 

będzie OK. Pani wydała mi się chociaż trochę normalniejsza 

niż poprzedniego dnia. Pod koniec lekcji przystąpiliśmy  

do zadań. Wydawały się łatwe, ale na razie było  

to przypomnienie z poprzednich lat nauki. 
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 Później były dwie lekcje historii. Pierwsza była według 

planu, jednak druga była w zastępstwie za nieobecną panią  

od polskiego. Pani wyglądała na troszeczkę nieokrzesaną,  

ale zauważyłem, że jak trzeba było wziąć się do rzeczy, to była 

super. 

 Następnie była geografia. Na początku było kilka spraw 

organizacyjnych, jednak pod koniec lekcji zaczęliśmy bardzo 

przyjemny temat, orientację w terenie. Pamiętam, że w szóstej 

klasie dostałem z klasówki z tego materiału szóstkę. Pani 

wydawała się równie przyjemna, jak temat. Mieliśmy z nią 

również następną lekcję, biologię. Ponieważ sprawy 

organizacyjne częściowo omówiliśmy na geografii, to prawie 

całą lekcję przeznaczyliśmy na nowy temat. 

 Następną lekcją była fizyka. Uczył jej starszy pan  

z śmiesznym okularami i laseczką. Jednak sam pan nie był już 

taki śmieszny. Od początku wydał mi się dziwny. Zachowywał 

się jakoś nieludzko. Czułem, jakby był zupełnie w swoim 

świecie. Jednak może było to jednak złudzenie… Może był 

tylko zmęczony. 

Ostatnią lekcją był WF. Na tej lekcji byliśmy podzieleni 

na chłopców i dziewczynki. Bardzo się cieszyłem,  

bo gimnazjum miało odnowione boiska i nową halę sportową.  

I tak, jak przypuszczałem, było super. Graliśmy w piłkę i udało 
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mi się strzelić gola! Wszyscy z mojej drużyny gratulowali  

mi po lekcji, bo dzięki mnie wygrali. Natomiast przeciwnicy 

podziękowali mi za dobrą grę.  

Przyszedłem do domu w bardzo dobrym humorze. Gdy 

opowiedziałem o wszystkim mamie, również bardzo się 

ucieszyła. Powiedziałem jej jeszcze, że dziś o siedemnastej idę 

 na koło matematyczne. Na kółko przyszedłem aż za wcześnie. 

Najpierw poczytałem sobie trochę gazetę, a później pograłem  

na telefonie. Tuż przed zajęciami poszedłem do toalety. Byłem 

tam sam. Nagle usłyszałem dziwny dźwięk, jakby warkot.  

Na początku przestraszyłem się, ale później pomyślałem 

logiczne: coś musi wydawać ten hałas. Ale przecież nie było  

w okolicy metra, kolei, a tramwaje były dopiero skrzyżowanie 

dalej. Myślałem o tym również na kółku, ale nie przyszło  

mi nic do głowy. Po skończonych zajęciach pozalekcyjnych 

poszedłem z ciekawości do miejsca, gdzie usłyszałem warkot. 

Nagle wydawało mi się, jakby ktoś zaczął się śmiać.  

Od razu uciekłem. Na moje nieszczęście, wracając, było już 

ciemno, a latarnie w okolicy przestały świecić. Pewnie znów 

była awaria prądu. Przejście tych trzystu metrów  

od gimnazjum do przystanku autobusowego było straszne. 

Ciągle wydawało mi się, jakby ktoś nadal się tak śmiał, jak  

w łazience albo co gorsza: chciał mnie napaść… Tak…  
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Nie bałem się duchów, bo wiedziałem, że one nic mi nie 

zrobią, jednak bałem się żywych, bo oni są zdolni  

do wszystkiego. Myślałem o najgorszych rzeczach, jakie 

mogłyby mi się zdarzyć, gdy nagle w połowie drogi włączono 

latarnie. Miałem szczęście. Po chwili szybko dotarłem  

do autobusu, który zawiózł mnie prosto do domu. 

Po powrocie długo nad tym rozmyślałem. 

Powiedziałem nawet o tym mamie, jednak stwierdziła,  

że to tylko emocje i wyobraźnia... Jednak ja wiedziałem,  

że nie. Nigdy nie miałem zwidów, a słuch, jak na razie miałem 

bardzo dobry. Miałem nadzieję, że chociaż Filip uwierzy  

w moje opowieści. Przecież my zawsze mogliśmy sobie ufać. 

O! Jeszcze zapomniałem o wrażeniach z kółka. Muszę 

powiedzieć, że było super, a pani była zachwycona moim 

tokiem myślenia. Robiliśmy tam zadania z takiego samego 

działu, jak na lekcji, ale o wiele trudniejsze i wykraczające 

poza podstawę programową. Na kółku  dostawaliśmy  również 

plusy, które później mogły nam pomóc podczas wystawiania 

oceny końcowej czy semestralnej. Już zdążyłem zarobić 

jednego, dzięki szybkiemu i dokładnemu zrobieniu jednego 

okropnie trudnego równania. Z mojej klasy był tylko jeszcze 

jeden chłopak, który miał na imię Maciek. Wydawał się 

całkiem fajny. 
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Rozdział 4 

Szara codzienność jesieni 

Po dwóch, trzech miesiącach nawet przyzwyczaiłem się 

do tego gimnazjum. Poznałem tu wielu nowych kolegów, 

którzy okazali się naprawdę fajni. Często rozmawialiśmy  

o zagadkach matematycznych i o nauce. W podstawówce 

nikogo to nie interesowało. Chyba się tam zaklimatyzowałem. 

Otuchy dodał mi również Filip, który, jak się okazało, był 

chory na ospę, jednak po miesiącu nieobecności powrócił. 

W gimnazjum było super. Jeśli chodzi o oceny, 

myślałem, że będzie gorzej. Co prawda we wrześniu dostałem 

trzy trójki, ale później poprawiłem się i stałem się 

czwórkowym, a nawet piątkowym uczniem. Bardzo się 

cieszyłem. 

Polubiłem również wielu nauczycieli. Nawet pani  

od matematyki okazała się dobrą i miłą nauczycielką.  

W tamtym czasie zainteresowałem się również fizyką. 

Zacząłem jednak zauważać związek pomiędzy dziwnymi 

głosami w łazience, a naszym nauczycielem fizyki. Zawsze 

pojawiał się tam tuż przed lub po usłyszeniu dźwięków przeze 

mnie. W sumie pasowałoby to do niego. Zawsze był w swoim 

świecie, przygnębiony i  na pewno nietypowy. Był siwiejącym 
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mężczyzną w podeszłym wieku i zawsze chodził w kapeluszu 

lub cylindrze. Sam nie wiem dlaczego… Przecież tak się 

chodziło w ubiegłym stuleciu. Może właśnie pamiętał jeszcze 

tamte czasy. 

Opowiedziałem o moich przypuszczeniach Filipowi, 

który jako jedyny mi uwierzył. Niestety, zaprzeczył mojej 

hipotezie, że są to zjawiska paranormalne. Zapytaliśmy 

również kolegów z klasy, czy słyszeli głosy i ku naszemu 

zdziwieniu odpowiedzieli, że tak. Jeden z nich powiedział 

nawet: 

- Oczywiście. Każdy przynajmniej raz je słyszał. Krążą o nich 

legendy. Jedna z nich mówi, że szkołę nawiedza zjawa. Jednak 

nie trzeba się martwić. Nikomu nic nigdy nie zrobiła  

i chyba nie zrobi. 

 Zacząłem, razem z Filipem, szukać jakiegoś 

wyjaśnienia tej zagadki. Przeszukaliśmy cały Internet, całą 

bibliotekę szkolną i nic... W końcu daliśmy sobie spokój  

i wzięliśmy się bardziej za naukę. 

 I znów wróciła szara codzienność, którą pamiętam  

z podstawówki. Harmonogram każdego dnia powszedniego był 

niemal taki sam: śniadanie, szkoła, obiad, prace domowe, 

podwieczorek, nauka, kolacja i spać. 
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Również dni stawały się coraz krótsze, a noc coraz dłuższa. 

Ale nawet dniem nie mogłem się nacieszyć. Ciągle było szaro, 

padało i często była mgła, utrudniająca widoczność. Takie 

warunki pogodowe przygnębiały mnie i źle wpływały na moje 

samopoczucie. Nie mogłem się doczekać zimy i świąt. 

 W międzyczasie zostałem laureatem: zająłem drugie 

miejsce w warszawskim konkursie na limeryk. Od tego czasu 

stałem się pupilkiem pani od polskiego. Bardzo się 

z tego cieszyłem i pracowałem wytrwale dalej. Wiedziałem,  

że trening czyni mistrza. 

 Jednak tę moją jesienną, szarą codzienność zakłóciło 

jedno wydarzenie. Stało się to w piątek, trzynastego. Był  

to wyjątkowo pochmurny i deszczowy dzień. Mieliśmy wtedy 

mieć na trzeciej lekcji klasówkę z biologii. Na przerwie Filip 

poszedł właśnie do tej dziwnej łazienki i nie wrócił. Szukali  

go wszyscy, ale nigdzie się nie znalazł. 

 Po powrocie opowiedziałem o wszystkim rodzicom. 

Mama się bardzo przejęła i powiedziała, że powinienem być 

bardzo ostrożny. Widać, że bała się o mnie. Jednak  

ja myślałem tylko o Filipie i sposobie, żeby go znaleźć. 

Przecież tacy przyjaciele jak on zdarzali się bardzo rzadko... 
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Rozdział 5 

Znów Minecraft 

 Od tamtego czasu dni ciągnęły się, jak dla mnie, bardzo 

długo. Czasami w ogóle nie wiedziałem, co ze sobą zrobić... 

Siedziałem sam w ciemnym pokoju i nawet nie miałem z kim 

porozmawiać, bo mama wróciła do pracy. Jesienne noce trwały 

bardzo długo. Jak już mówiłem, bardzo źle wpływały na mój 

humor... Byłem sam. Jednak nie byłbym sam, gdyby był  

ze mną Filip. 

 Ale jego nie było. Bardzo smutno było mi bez mojego 

odwiecznego kompana, który przeżył ze mną tyle przygód. 

Zastanawiałem się dużo nad nim i dziwnym zdarzeniem z nim 

związanym. Stwierdziłem jednak, po dłuższym czasie, że to nie 

mogło być coś zaplanowanego przez niego. Za długo  

i za dobrze się znaliśmy. Na pewno powiedziałby coś... Nawet 

jedno, niewinne słówko, które naprowadziłoby mnie na jakiś 

trop. Zakładając to, pomyślałem, że mógł to być dobrze 

przygotowany napad. Przecież tyle o tym się dziś mówi. 

Jednak w takim razie ktoś musiałby widzieć, jak Filip z kimś 

wychodził ze szkoły, a nawet portier mówił, że nikt nie 

wchodził i nie wychodził w czasie tamtej pamiętnej przerwy. 
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 Jednak za chwilę pojawiła się trzecia, straszna  

i przerażająca hipoteza: zjawiska paranormalne.  Co prawda, 

każdy mówi, że w nie wierzy, ale wszystkie okoliczności tego 

zdarzenia prowadziły właśnie do tego. Na samą myśl  

o czymś takim przeszły mnie ciarki. Jeszcze inną odmianą tej 

myśli byli kosmici. Jeśli to oni stali za zniknięciem Filipa,  

to działo się tu coś bardzo złego. 

 Żeby przestać myśleć o zniknięciu Filipa chociaż  

na chwilę, zagrałem w Minecrafta. Oczywiście, grając w niego, 

pomyślałem o naszej przygodzie i słowach Anthony’ego: 

- Gdybyście chcieli jeszcze wrócić, wpiszcie w internecie 

stronę: 

www.to_nie_jest_strona_dla_ciebie__jesli_to_czytasz_nie_ 

wchodz_na_te_strone.pl. 

Zrobiłem to i już za chwilę znalazłem się w innym świecie.  

 Zobaczyłem pałac Anthony’ego, jego samego oraz 

służących i strażników. Był ubrany w złociste szaty  

z elementami diamentu, a jego głowę zdobiła piękna korona. 

Siedział na tronie. Jednak gdy mnie zobaczył, od razu wstał, 

podał mi rękę i powiedział: 

- Witaj, Wojtku! Co cię do mnie sprowadza?  

http://www.to_nie_jest_strona_dla_ciebie__jesli_to_czytasz_nie_wchodz_na_te_strone.pl/
http://www.to_nie_jest_strona_dla_ciebie__jesli_to_czytasz_nie_wchodz_na_te_strone.pl/
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- Mam dość poważną sprawę, ale chciałbym ją omówić jedynie 

z przyjaciółmi. Mam jeszcze pytanie: gdzie nasz kumpel  

z wioski? 

- Niestety, wyjechał na rozmowę dyplomatyczną  

do sąsiedniego państwa. Od kiedy zajął bardzo wysokie 

stanowisko, jako mój doradca, ma dużo roboty. Ale sądzę,  

że nawet to lubi. 

 Za chwilę poszliśmy do dobrze oświetlonej sali 

jadalnej. Podano nam indyka na gorąco, chleb i kukurydzę.  

Do picia dostaliśmy wodę od służących. Jedząc świetnie 

przygotowane dania, zacząłem mówić o problemie: 

- We wrześniu poszliśmy z Filipem do innej szkoły – zwanej 

gimnazjum. Gdy będziemy mieli więcej czasu opowiem Ci,  

co to jest za nowy wymysł edukacji, ale teraz nie to jest 

najważniejsze. Chodzi o to, co się dzieje w tym gimnazjum. 

- Chętnie posłucham – powiedział. 

- W gimnazjum jest pewna łazienka. Jednak dzieją się tam 

dziwne rzeczy. Za każdym razem, kiedy ją odwiedzam, słyszę 

jakieś jęki i krzyki. Co dziwniejsze, to nie są moje zwidy,  

bo słyszeli to chociaż raz wszyscy uczniowie. Również nasz 

nauczyciel fizyki zawsze pojawia się przed lub po tych 

dźwiękach w toalecie. Jednak koszmar zaczął się, kiedy 

tydzień temu zniknął Filip. Ostatni raz widziałem  
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go na przerwie, wchodzącego do toalety. Do dziś nie wrócił. 

Co o tym myślisz? 

Anthony myślał przez chwilę, aż w końcu powiedział: 

- To jest coś gorszego niż myślisz. Myślę, że to nie jest  

na pewno nic ziemskiego. Może to być na przykład otwarty wir 

czasoprzestrzenny. Jeśli tak, to mamy niezłe kłopoty... 

- A co mamy zrobić?  

- Najlepiej trochę zaczekać. Zaobserwuj jeszcze kilka razy,  

czy nie dzieje się tam nic nowego. Jeśli nie, to przystąpimy  

do akcji, a jeśli tak, to jeszcze pomyślimy. I koniecznie 

przeczytaj książkę „Niezwykłe”. Już nie pamiętam, kto był jej 

autorem, ale tłumaczy wszystkie zjawiska paranormalne  

i nietypowe odgłosy. Są też tam przykłady miejsc dziwnych  

i nawiedzonych. Na pewno znajdziesz tę pozycję w dobrej 

bibliotece. 

- Dobra, a co z Filipem?   

- Na pewno to, co go spotkało, jest straszne, ale dopóki w pełni 

nie wiemy w czym rzecz, nie możemy mu w żaden sposób 

pomóc… 

Smutny, wróciłem do domu… 
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Rozdział 6  

Każdy znika po trzech zjawiskach 

 Wróciłem do domu szybko i sprawnie. Nie zdążyłem 

się obejrzeć, a już zobaczyłem swój pokój. Byłem w domu,  

ale nadal zakłopotany i pełen obaw. 

 Następnego dnia w szkole byłem roztargniony i nie 

potrafiłem myśleć. Na moje nieszczęście pani od historii 

zrobiła niespodziewaną kartkówkę... 

Na drugiej przerwie poszedłem do tej tajemniczej 

łazienki, żeby jeszcze lepiej zbadać sytuację. Akurat był tam 

pan od fizyki. Mył ręce. Starałem się zachowywać normalnie. 

To była super okazja i nie mogłem jej zmarnować.  

Przywitałem się z nim i poszedłem do kabiny. Tak naprawdę 

wyglądałem przez dziurkę od klucza i patrzyłem, co robi.  

Po umyciu rąk, wyciągnął dziwny sprzęt, który zaczął migotać, 

a później na środku łazienki zobaczyłem wielki, szary wir. 

Bardzo się przeraziłem. Właśnie wtedy usłyszałem ten warkot. 

Zerwał się przeciąg i zrobiło się bardzo jasno. Byłem 

przerażony, ale zarazem ciekawy. Był to otwarty wir 

czasoprzestrzenny. Czyli Anthony się nie mylił… Na szczęście 

wiedziałem o nich trochę z moich ulubionych filmów science-

fiction. Od dawna chętnie je oglądałem. 
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Pan od fizyki najpierw uważnie spojrzał w wir, potem 

zachrząkał i wszedł do niego. Najpierw zaczął się deformować, 

zginać. Zaczął krzyczeć, a z jego uszu zaczęła buchać para.  

Za chwilę znikł. Zniknął także wir… 

*** 

- To niezwykłe – powiedział Marsuz, gdy przybyłem ponownie 

do Minecrafta, żeby opowiedzieć o wydarzeniu. 

- Takie wiry otwierają się raz na sto lat. Do przejścia trzeba 

dodatkowo odpowiedniego sprzętu. Nie wiem, skąd miał  

go nauczyciel  – dodał Anthony. 

- Teraz chyba konieczne będzie wejść do wiru i zobaczyć 

dokąd prowadzi – stwierdziłem. 

- Jednak coś mi tu nie gra. To jest za piękne, żeby było 

prawdziwe – powiedział Anthony. 

- Myślę, że ktoś to bardzo dobrze uknuł i że to jest zasadzka – 

powiedział Marsuz. 

- Czyli przejście przez ten wir jest niebezpieczne? – spytałem. 

- Przejście przez każdy inny wir niesie ze sobą wiele 

niebezpieczeństw – odparł Anthony – między innymi może  

się on zamknąć i możemy zostać w innych czasach czy innej 

galaktyce na zawsze. Innym, bardziej groźniejszym 

zagrożeniem jest zaburzenie w czasie. Polega ono na tym,  
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że jeśli w przeszłości lub przyszłości poznamy siebie lub inną, 

znaną nam osobę, po powrocie do dzisiejszych czasów, może 

się okazać, że osoba ta nas nigdy nie poznała i nas nie zna. 

Natomiast my możemy się po prostu nie urodzić… 

- I co wtedy? – spytałem przerażony. 

- Można powiedzieć, że będziemy zagubieni w czasie – 

powiedział Anthony – może nam się poszczęścić i może się 

zdarzyć, że wciśniemy się do jakieś szczeliny czasu, w której 

będzie dla nas miejsce, ale prawdopodobieństwo tego jest 

bardzo małe…  

- Wracając do tematu tajemniczej łazienki, mam jedno pytanie, 

Wojtku – powiedział Marsuz. 

- Jakie? – spytałem.  

- Jakiego koloru był wir? 

- Był szary – odpowiedziałem bez namysłu. 

- Czyli jednak mamy do czynienia z wirem czasu – westchnął  

wspominając książkę „Niezwykłe” i udał się jeszcze raz 

przeszukać szkolną bibliotekę. 
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*** 

 We wtorek poszedłem do biblioteki. Posiadała ona 

bardzo dużo książek z różnych dziedzin, jednak nigdzie nie 

było poleconej przez Anthony’ego lektury. Przeszukałem 

dokładnie wszystkie półeczki. Zapytałem się nawet pani 

bibliotekarki, czy jest w bibliotece taka książka. Ku mojemu 

zdziwieniu, odpowiedziała, że tak. Powiedziała również,  

że teraz nikt jej nie wypożyczył i ja to mogę zrobić oraz podała 

numer regału i półki. Odnalazłem go bez problemu, jednak… 

nic na jego miejscu nie było. Zauważyłem tylko, ze szafka  

w tym miejscu była pomazana. Udało mi się odczytać: 

„Pojawia się, kiedy jej potrzebujesz”. Powiedziałem cicho: 

- Naprawdę cię potrzebuję. 

Kiedy się na chwilę odwróciłem, zobaczyłem na półce książkę 

„Niezwykłe”…Zacząłem ją czytać już tamtego dnia. Starałem 

się, żeby nie dowiedział się o niej nikt z rodziny. Wtedy 

musiałbym zacząć się tłumaczyć, co raczej nie byłoby proste. 

Książka opowiadała o wielu dziwnych zjawiskach spotykanych 

na Ziemi. Było tam wyjaśnionych, m.in. wiele zjawisk 

paranormalnych. Oglądając niektóre, przerażające zdjęcia, 

przechodziły mnie ciarki. Znalazłem tam również wiele 

ciekawych informacji na temat kosmitów i UFO. Były tam 
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zanotowane wszystkie daty ich lądowań na Ziemi. Zaciekawiły 

mnie nowsze wpisy. Ostatni z nich zrobiono tydzień temu. 

Zdziwiłem się, bo podobno wylądowali w Łomiankach koło 

Warszawy… 

 Jednak ważniejsze dla mnie było dowiedzieć  

się wszystkiego o wirach czasu. Anthony się nie mylił. 

Żebyśmy mogli zacząć działać, musiałem przeczytać  

tę książkę. Dowiedziałem się z niej wielu ciekawych rzeczy,  

o których wcześniej nie miałem pojęcia. Sądzę, że była czymś, 

czego potrzebowałem, żeby się dowiedzieć, co się dzieje  

w tajemniczej łazience, była skarbnicą potrzebnej dla nas 

wiedzy… Dowiedziałem się o działaniu wirów, zasadach 

podróży czasoprzestrzennych i wspominanych przez 

Anthony’ego konsekwencjach. 

Niby podróż w czasie wydaje się rzeczą prostą i piękną,  

a niezupełnie. Samo znalezienie miejsca, gdzie mógłby być 

aktywny wir było bardzo trudne, a co mówić o jego otwarciu. 

Trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Nie wiedziałem, skąd mógł 

nim dysponować nauczyciel fizyki w gimnazjum!? 

 Książkę skończyłem czytać już po trzech dniach  

i miałem zamiar ją zwrócić, ale stało się coś nadzwyczaj 

dziwnego. Gdy jeszcze raz spojrzałem na stronę z zapiskami  

z lądowań UFO na Ziemi, zauważyłem nowszy wpis:  
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„22 listopada 2013 r., Warszawa-Bielany”. Była to dzisiejsza 

data i dzielnica, w której mieszkałem i chodziłem  

do gimnazjum. Bardzo mnie to zdziwiło. Jeszcze kilka dni 

temu tego tam nie było. Czyli pewnie ktoś musiał dopisać…  

Ale przecież książki pilnowałem jak oka w głowie. 

Postanowiłem ją jeszcze przetrzymać i zobaczyć koleje 

niezwykłe zjawiska. 

Następne z nich udało mi się zauważyć dwa dni 

później, wieczorem, nawet bardzo późnym wieczorem, koło 

godziny 23.00. Gdy otworzyłem książkę na stronie tytułowej, 

zaczął pojawiać się napis. Pojawiał się powoli, jakby ktoś pisał 

na książce niewidzialnym długopisem. Gdy zostało napisane 

całe zdanie usłyszałem cichy głos mówiący: 

- Przeczytaj!  

Najpierw bardzo się przeraziłem, ale za kilka sekund 

stwierdziłem, że jest to niepowtarzalna okazja do zrozumienia, 

co tak naprawdę się dzieje, a nawet uwolnienia Filipa. Dlatego 

przeczytałem: „Każdy znika po trzech zjawiskach”. Za chwilę 

w drzwiach mojego pokoju pokazał się mężczyzna średniego 

wieku z dużą, ciemną brodą i długimi, brązowymi włosami, 

ubrany w jeansy, koszulę i marynarkę. Na głowie miał czarny 

kapelusz, a na oczach okulary przeciwsłoneczne. Uśmiechnął 

się do mnie kpiąco i powiedział: 
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- Ci dzisiejszy nastolatkowie… Ciekawi wszystkiego  

i wszystkich, całego otaczającego ich świata… 

- Może przejdźmy do rzeczy – odezwałem się nieurażony. 

- Ach! – westchnął – skończysz, jak ten Filip. 

- Filip? Co z nim? – spytałem przerażony. 

- Za chwilę się dowiesz – powiedział. 

W tym samym momencie wyciągnął z kieszeni marynarki 

dziwny sprzęt, podobny do tego, który miał nauczyciel fizyki. 

Nacisnął przycisk i maszyna zaczęła migotać. Za chwilę zerwał 

się wiatr i pojawił się wir czasu. Wszedłem tam z nieznajomym 

mężczyzną. Nie było odwrotu… 
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KSIĘGA II:  

Rozdział 7 

Warszawa, jakiej nie znamy 

  

 Przez długi czas znajdowałem się w ciemnym 

korytarzu. Po bokach znajdowało się mnóstwo drzwi.  

Na każdych z nich była tabliczka z konkretną datą i godziną. 

Zauważyłem zarówno te z datą średniowieczną, jak i związane 

z przyszłością… 

Było bardzo ciemno, prawie nic nie widziałem. Czułem 

ból w uszach. Czułem również, że szybko się przemieszczam, 

chociaż nawet nie poruszyłem nogą. Byłem przerażony. 

Znajdowałem się w środku wiru czasu. Biegłem z dużą 

prędkością naprzód, chociaż sam tego nie chciałem. Nie 

wiedziałem, co robić. Najgorsze, że nikogo ze mną nie było. 

Nawet ten mężczyzna, który pokazał się w moim pokoju, 

ulotnił się… Poczułem, że robi mi się słabo. W tamtym 

momencie przestałem myśleć, zamknąłem oczy i przewróciłem 

się. Najprawdopodobniej zasłabłem… 
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 Obudziłem się w środku lasu ze starym drzewostanem. 

Rozejrzałem się wokoło. Udało mi się zauważyć tylko dwie 

wiewiórki i ptaka, możliwe, że sójkę. Tuż obok mnie płynął 

potok. Uświadomiłem sobie, że przeniosłem się w czasie. 

Zorientowałem się też, że las nie był duży. Chętnie 

wyszedłbym, jednak chciałem jeszcze poobserwować naturę. 

Po kilku minutach wywnioskowałem, że musiałem się 

przenieść w daleką przeszłość. W moich czasach przyroda nie 

była tak piękna i dobrze rozwinięta, a powietrze było skażone. 

Jednak za chwilę pomyślałem, że mogłem się przenieść  

w przestrzeni. Może znalazłem się w innym miejscu, jeszcze 

nieopanowanym przez człowieka…Chwilę, a jeśli to jest 

zasadzka? Może ktoś chciał mnie tutaj przyciągnąć  

w konkretnym celu. Może chce mnie wykorzystać… 

 Moje rozważania trwały trochę czasu, jednak potem 

stwierdziłem, że muszę się wziąć w garść. Przecież moim 

zadaniem było uratować Filipa! Jednak wyszedłem z lasu. 

Zobaczyłem małą uliczkę wysypaną żwirem, kilka domków, 

pola uprawne i mały park. Obok znajdował się również mały 

sklepik i salon fryzjerski. Spoglądałem na wszystko z uwagą. 

Przecież gdzieś musiał być detal, który doprowadziłby mnie 

 do Filipa i rozwikłania kolejnej zagadki. 
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Było lato. Słońce grzało bardzo mocno. Niby ulica nie 

wydawała mi się znajoma, ale czułem, jakbym kiedyś już  

tu był. Tak, było to bardzo dziwne uczucie. Na ulicy nie było 

dużego ruchu, jednak zobaczyłem kilkoro ludzi. Od razu 

stwierdziłem, że warto zapytać o coś przypadkowego 

przechodnia. Podszedłem więc do pewnej młodej pani   

w różowym stroju i kapeluszu z wielkim rondlem. Zapytałem: 

- Przepraszam, jaka jest dzisiaj data? 

- 22 lipca, proszę pana- uśmiechnęła się. 

- Ale który rok? – dopytałem się. 

- No jak to? Oczywiście, że tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty 

dziewiąty. 

- A na jakiej ulicy się znajdujemy? 

- Na ulicy Przybyszewskiego – odparła nie kryjąc zdziwienia. 

- Dziękuję – odpowiedziałem. 

 Czyli moje przypuszczenia sprawdziły się. Przeniosłem 

się w czasie, a nie przestrzeni. Na szczęście, miałem dobrą 

orientację w terenie. Bardzo dobrze pamiętałem układ ulic  

na Starych Bielanach, więc stwierdziłem, że nietrudno będzie 

mi się tu odnaleźć. Poszedłem więc zamyślony w stronę pól.  

O ile dobrze pamiętałem, na ich miejscu, w moich czasach, 

było osiedle Wawrzyszew. 
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Droga nie zajęła mi dużo czasu. Oglądając uliczki, 

stwierdziłem, że niewiele tu się zmieniło. Jedyną różnicą było 

to, że domków było dużo mniej, ale za to było więcej zieleni. 

Zauważyłem też, że tereny były bardziej podmokłe niż  

w moich czasach, a powietrze bardziej rześkie. 

 Po chwili, bez trudu, dotarłem na moje ulubione 

miejsce w okolicy. Były to Stawy Brustmana  

na Wawrzyszewie. Jednak wyglądały zupełnie inaczej. Całe 

były porośnięte chwastami i trzciną, niezadbane. Nie miały 

również uregulowanego kształtu, który ja pamiętam. Tu były 

bardziej nieregularne. Było za to o wiele więcej ryb i czystsza 

woda niż dzisiaj. Również tereny wokół stawów trochę różniły 

się od tych z 2013 roku. Nie było tu placów zabaw, małego 

pasażu handlowego, mostków nad stawami, a przede 

wszystkim – bloków. Całość otaczały szczere pola i daleko 

od siebie położone domki. Zauważyłem również trzeci staw, 

którego za moich czasów nie było. 

 Moja podróż niedługo potem przerodziła się  

w wycieczkę. Chciałem zobaczyć, jak wyglądały tak bliskie mi 

tereny pół wieku temu. Zauważyłem, że Bielany składały  

się z samych domków. Autobusy jeździły tam rzadko, jedynie 

na kilku wyznaczonych uliczkach. Wszystko było inne,  

a zarazem niepowtarzalne. Zwiedziłem całą Starą Chomiczówkę, 
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Wawrzyszew, Brzeziny, Stare Bielany i Marymont. 

Zauważyłem, że nie składały się one na jedną dzielnicę, tylko 

były to wsie podwarszawskie, pomiędzy którymi znajdowały 

się lasy, pola uprawne i folwarki. Zwiedzanie to zajęło mi cały 

dzień. Byłem bardzo zadowolony. Podziwiając urok tych 

domków, zdenerwowałem się na komunistów, którzy po kilku, 

może kilkudziesięciu latach zburzyli połowę z tych domków, 

by wybudować szare, wysokie bloki. Jednak z drogiej strony, 

gdyby nie oni, połowa Warszawy, którą pamiętam, byłaby 

odludziem. Myśląc ciągle o tym, zupełnie zapomniałem  

o Filipie i celu wizyty. Pomyślałem o tym, dopiero gdy zaczęło 

się ściemniać. Pomyślałem również o tym, jak Marsuz   mówił 

 o zaburzeniach w czasie. Powiedział, że jeśli w przeszłości lub 

przyszłości poznamy osobę, którą już znaliśmy, to wracając  

do swoich czasów możemy tej osoby nie poznać, albo  

co gorsze, nawet się nie urodzić. Ale przecież Filip przeszedł  

tu z dzisiejszych czasów. Czyli zaburzenia w czasie chyba nie 

powinny wystąpić… 

 Pojawił się kolejny problem: gdzie przenocować? 

Początkowo, gdy o tym pomyślałem, przyszedł mi do głowy 

mój dom. Po chwili aż się zacząłem z siebie śmiać. Przecież 

moje osiedle zostało wybudowane dopiero w 2010 roku! 
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Jednak sama ciekawość kazała mi iść tam, gdzie za 51 lat 

powinien stać mój dom. 

 Dopiero po dotarciu na miejsce, uświadomiłem sobie, 

że mojego domu tam nie ma, nie będzie i muszę sobie załatwić 

nocleg gdzieś indziej. W tym celu chciałem początkowo 

pojechać do centrum, ale przecież nie wiedziałem nawet,  

co w tamtych czasach tam się dokładnie znajdowało. Nie 

umiałem nawet tam dojechać. Przecież nie znałem komunikacji  

w Warszawie sprzed lat. A nawet gdybym znał, to nie miałem 

odpowiednich pieniędzy, czyli takich, których używano  

w tamtych czasach. 

Jednak wtedy zaciekawiła mnie starsza pani, która szła 

za mną od pięciu minut. Na początku starałem się być 

obojętny. Pochodziłem sobie jeszcze ze dwadzieścia minut, 

usiłując ją zgubić. Ona jednak nadal za mną szła. Dlaczego  

ją interesowałem? Chyba na to pytanie nie umiałem sobie 

odpowiedzieć, wiec usiadłem na pobliskiej ławeczce, 

przyglądając się tej staruszce. Ona jednak bezszelestnie 

podeszła do mnie, usiadła obok i zapytała: 

- A ty co się włóczysz sam po Warszawie o tej porze? 

- A co, zabroni mi pani? – spytałem zdenerwowany. 

- Nie, ale tu chodzi o twoje dobro. 
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- Dziękuję, ale sam umiem sobie poradzić- odpowiedziałem już 

milej, niż poprzednio. 

- Nie sądzę – stwierdziła. 

- A na jakiej podstawie? 

- Bo nie umiesz sobie zapewnić noclegu! 

- A może chcę sobie trochę pospacerować? 

- Ale o tej godzinie? 

- Podobno wieczorne spacery są zdrowe – stwierdziłem, 

kiwając głową, podobnie, jak mój tata. 

- Ale może jednak chcesz u mnie przenocować? Ja ci naprawdę 

dobrze życzę. 

W tamtym momencie zastanowiłem się trochę. Nie umiałem 

się początkowo zdecydować. Z jednej strony byłem głodny  

i zmęczony, chętnie odpocząłbym, napiłbym się czegoś 

gorącego i zjadłbym coś, ale z drugiej to mógł być podstęp.  

A przecież ja sam umiałem sobie poradzić. I to bardzo dobrze! 

Moje rozważania trwały jeszcze trochę, ale w końcu 

zdecydowałem, że się zgodzę. 

- No, dobrze – powiedziałem. 

- Bardzo się cieszę – odpowiedziała. 

Wstaliśmy z ławeczki i poszliśmy razem. Sam nie wiedziałem, 

czy dobrze robię… 
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Rozdział 8 

To pani Magda! 

 

 Poszedłem wraz z nieznajomą. Najpierw szliśmy 

malutkimi uliczkami, takimi jak Przybyszewskiego, 

Kleczewska, Płatnicza, Schroegera, a następnie podążyliśmy 

Aleją Konstytucji, dzisiaj Al. Reymonta. Potem skręciliśmy  

w uliczkę Bajana. Zatrzymaliśmy się przy małym domku  

z ładnie zagospodarowanym ogródkiem. Najpierw pani 

otworzyła furtkę, a następnie drzwi do mieszkania. 

Znaleźliśmy się w małym korytarzu. Zdjąłem buty i bluzę,  

a potem wszedłem do pokoju dziennego. Był urządzony 

skromnie, ale przytulnie i funkcjonalnie, tak jak przystało  

na lata pięćdziesiąte. Usiadłem przy prostokątnym stole,  

tak jak poprosiła mnie pani. Przyszła już za chwilę, jednak nie 

od razu usiadła obok mnie. Najpierw umyła ręce, potem 

wstawiła czajnik, zrobiła nam kanapki z kiełbasą, herbatę,  

a dopiero później usiadła naprzeciwko mnie przy stole. Pijąc 

herbatę, zaczęliśmy rozmowę. 

- Nazywam się Magdalena Moruk – powiedziała 

 - A ty? 
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- Wojtek Kumal… ( i już chciałem wyjawić swoje prawdziwe 

dane! ) Wojtek Kumasowski 

- A co cię tu sprowadza? – zapytała. 

- To długa historia – powiedziałem i nie chcąc wyjawiać 

prawdy, dodałem: - Byłem dziś z rodzicami w wesołym 

miasteczku. Gdy poszedłem po watę cukrową, zgubiłem się  

i trafiłem tutaj. 

- Och, biedne dziecko – stwierdziła – A tak przy okazji, gdzie 

jest to wesołe miasteczko? Chciałabym tam pójść z wnuczką. 

Zamyśliłem się, ale po chwili powiedziałem: 

- Nie wiem, nie pamiętam.  

- Szkoda – westchnęła – a co zrobimy, żeby odnaleźć twoich 

rodziców? 

- Też nie wiem – powiedziałem. 

Tak naprawdę nie chciałem szukać moich rodziców, których  

w tych czasach… nie było. 

- Ja też nie wiem – rzekła staruszka – ale jak na razie, 

przenocujesz u mnie tę noc. A później zobaczymy. 

- Dziękuję pani za wszystko – powiedziałem. 

- Nie dziękuj, moim obowiązkiem obywatelskim było  

cię przyjąć. 

- Oj, niech pani nie przesadza. Dzisiaj dużo ludzi myśli tylko  

o sobie. 
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- A pomożesz mi jutro w ogrodzie? – zapytała. 

- Oczywiście – odpowiedziałem. 

 Rozmowa trwała jeszcze trochę czasu. Jednak niedługo 

potem, umyłem się i położyłem spać. Nie mogłem jednak 

zasnąć. Ciągle myślałem o ostatnich wydarzeniach. Nie 

mogłem sobie tego wszystkiego umieścić i pozbierać w głowie. 

Było mi ciężko ze wszystkimi problemami. Myślałem o tym 

przez pół nocy. Myślałem o praktycznie wszystkim i sądziłem,  

że za wszystko odpowiada pan od fizyki i mężczyzna, którego 

zobaczyłem wtedy w pokoju. 

 Moje rozmyślania przerwał słyszany przeze mnie hałas 

kroków. Za chwilę usłyszałem również dźwięk, jakby ktoś 

zamykał drzwi i wychodził z domu. Spojrzałem przez okno. 

Zauważyłem panią Magdę, stojącą w swoim ogródku.  

Po chwili na teren posesji wszedł również jakiś mężczyzna.  

Na początku nie rozpoznawałem go, ale później zauważyłem, 

że był to ten sam mężczyzna, który ukazał się nagle w moim 

pokoju. Zaczęli rozmawiać. Ponieważ okno było zamknięte, 

nic nie słyszałem, ale pomyślałem tylko o jednym: zasadzka. 

Tak, znalazłem się w pułapce, z której praktycznie nie mogłem 

wyjść. 

  Za chwilę mężczyzna wyszedł, a pani Magda weszła  

do domu. Oj, nawet nie wiedziała, ile ja wiem. 
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Myślałem o tym jeszcze przez jakieś pół godziny, 

zastanawiając się, co byłoby najlepiej zrobić, ale  niestety  

nawet nie wiedziałem, kiedy zasnąłem. 

 Obudziłem się około godziny dziesiątej. Było już 

prawie przedpołudnie. Usłyszałem krzyk koguta. Na początku 

się przeraziłem, ale po prostu byłem nieprzyzwyczajony  

do takiego rodzaju hałasu. Wstałem z łóżka i chwilę siedziałem 

zamyślony na krześle. Moje rozmyślania przerwała po kilku 

minutach pani Magda, która nagle weszła do pokoju. Była 

niezwykle zadowolona. Spojrzała na mnie roześmiana  

i zapytała się: 

- Jak tam? Wstajesz już? 

- Jeszcze chwilę poleżę – stwierdziłem, dając sobie trochę 

więcej czasu na plan ucieczki. Miała ona polegać na nagłym 

opuszczeniu posesji podczas planowanej pielęgnacji ogrodu. 

Po obmyśleniu planu, starałem się zachowywać jak 

najnormalniej. Zjadłem śniadanie, przebrałem się i odświeżyłem. 

Po tych wszystkich czynnościach, wraz z panią Magdą, 

zabraliśmy się do pielęgnacji ogródka. Był to niezbyt duży,  

ale ładny i funkcjonalnie zaprojektowany teren. Jego 

centralnym punktem był mały staw, wyłożony kamykami. 

Wydawało mi się, jakby woda nim była krystalicznie czysta. 

Rosły w nim lilie wodne. W ogrodzie znajdowała się także 
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huśtawka z widokiem na zbiornik wodny. Poza tym było kilka 

drzew, w tym jedno, bardzo duże, z rozłożystą koroną.  

Na moje oko był to klon. Pozostałe drzewa były nie za wielkie. 

Ogród i posesja były ogrodzone ładnym żywopłotem.  

 Zaczęliśmy od wyrywania chwastów. Nie było ich 

dużo, bo ogródek był wypielęgnowany, dlatego szybko 

skończyliśmy tę czynność. Potem mieliśmy zabrać  

się do przycinania żywopłotu. Niestety, zapomnieliśmy wziąć 

nożyc. Dlatego pani Magda poszła po nie. Od razu 

pomyślałem, że to idealna okazja do ucieczki. Dlatego szybko, 

nie tracąc czasu, podążyłem cichutko w stronę furtki. 

Rozejrzałem się wokoło. Na ulicy nie zauważyłem ani jednej 

żywej duszy. Dlatego sprytnie przystąpiłem do planu. Patrząc, 

czy pani Magda nie wygląda przez okno, zacząłem wspinać  

się po dość wysokim żywopłocie. Robiłem to bardzo szybko, 

ale zarazem starałem się, aby nikt mnie nie usłyszał. I gdy już 

prawie przeskoczyłem, usłyszałem donośny głos: 

- A ty gdzie się wybierasz, chłopcze? 

Odwróciłem się i zobaczyłem panią Magdę z nożem w ręku. 

Szła powoli w moją stronę. Przeraziłem się i pomyślałem,  

że teraz mam całkowitą pewność, że jest zła. Po chwili zaczęła 

kontynuować swoją wypowiedź: 

- Ty już za dużo wiesz. 
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- Jak to ?- spytałem nieurażony. 

- Tak to – zaśmiała się – wzięłam cię tutaj, żeby wydobyć  

od ciebie informacje. Tak, jesteś przynętą. Jednak wiem,  

że podsłuchałeś moją rozmowę z Karolem. 

- Z kim?? – odezwałem się oburzony. 

- Nie ukrywaj prawdy – rzekła – prawdy nie oszukasz.  

- Przepraszam bardzo, ja nic nie wiem. Proszę mnie stąd 

wypuścić. 

Ale widać, że na staruszce moje słowa nie zrobiły 

żadnego wrażenia. Wręcz przeciwnie. Podeszła do mnie  

z nożem jeszcze bliżej i powiedziała: 

- To już koniec. Koniec. Z tobą, nie ze mną. Ja mam ambitne 

plany i nikt mi nie przeszkodzi! 

- Chyba, że ja – odezwał się jakiś mężczyzna z tyłu. 

Tak, od razu go poznałem. To był Anthony. Bardzo szybko 

przystąpił to akcji. No cóż, jak to on… Wepchnął  panią 

Magdę do stawu i pobiegł ze mną w stronę Starych Bielan. 

Biegliśmy tyle, ile  sił w nogach. Gdy doszliśmy do kawiarenki 

przy ulicy Żeromskiego, odetchnęliśmy. Byliśmy uratowani. 

Weszliśmy do małego budynku, zamówiliśmy herbatę  

i zaczęliśmy rozmowę. 

- Coś ty narobił… – westchnął Anthony. 

- To nie ja! To pani Magda. 
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Rozdział 9   

Istotne fakty 

 Po chwili kelnerka podała herbatę i ciasto, a my 

kontynuowaliśmy rozmowę i rozważania. Kawiarenka była 

mała, ale przytulna. Została ładnie urządzona. Szczególnie 

podobały mi się lampki wystające wysoko ze ścian.  

W kawiarence nie było dużo ludzi, bo wszyscy bawili  

się z dziećmi na pobliskim placu zabaw. Nikt nie wydawał  

mi się podejrzanym szpiegiem chcącym nas podsłuchać. 

- Udało mi się wydobyć wiele istotnych informacji i chyba już 

wiem, kto za tym wszystkim stoi… - powiedział z dumą 

Anthony. 

- Kto? Kto? – pytałem. 

- Najpierw muszę się upewnić, że to ty. Podaj mi dwie nazwy 

moich baz. 

- Jest to Dom Komputerów i Centrum Dowodzenia. 

- Dobra, możemy zaczynać. Chyba nie masz wątpliwości,  

że przenieśliśmy się w czasie? 

- Oczywiście, już od dawna. Jednak myślę, że to zasadzka. 

- Tak. Zasadzka, którą ktoś bardzo dobrze zaplanował. Ale  

mi nie umkną jego niedopatrzenia. Bo to właśnie one 

doprowadziły mnie tutaj. Do Warszawy z lat pięćdziesiątych. 
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- Na jaki pomysł wpadłeś? – zapytałem zaciekawiony. 

- Najpierw poprosiłem moich współpracowników, aby 

wydrukowali informacje o wszystkich przestępcach bawiących 

się czasoprzestrzenią. Oczywiście to oni zrobili, jednak 

okazało się, że jest ich bardzo dużo. Nie chciałem przeglądać 

wszystkich, bo to nie miałoby najmniejszego sensu i zajęłoby 

mi za dużo czasu. Nie wiedziałem od czego zacząć,  

ale wpadłem na genialny pomysł. Skupiłem się na konkretnych 

faktach, ale także na szczegółach. Niestety z faktów niczego 

nie wywnioskowałem, ale jeden szczegół mnie zaciekawił. 

Mówiłeś, że wir czasu, który pokazywał się w łazience, 

wydawał dziwne huki, wrzaski i odgłosy. 

- Tak – powiedziałem zdziwiony – ale co to ma do całej 

sprawy? 

- Otóż dużo. Nie jest to zjawisko często spotykane. Zazwyczaj 

wiry działają bezszelestnie. Przypomniałem sobie jednak  

o tym, że kilka lat temu słyszałem o sprawie, w której kilku  

z tych przestępców chciało zrobić jakieś zamieszanie w czasie, 

ale coś poszło nie tak, zepsuły im się maszyny, a po naprawie 

zaczęły strasznie hałasować. Dlatego zainteresowałem się nimi. 

Okazało się, że jest to od dawna pracująca grupa przyjaciół. 

Zaplanowali już kilka takich spraw i wiele z nich im się udało. 
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Przywódczynią tej grupy jest Magda Moruk, którą miałeś już 

okazję poznać – uśmiechnął się – ważnymi osobami są tam 

również Dawid Stam i Karol Michulik. Pozostali to tylko 

tymczasowi współpracownicy. 

- Wszystko się zgadza – westchnąłem - to pan Karol wepchnął 

mnie do wiru czasu. Później przyjęła mnie do domu staruszka, 

pani Magda Moruk, która nawet sama mi się przedstawiła. 

Pewnej nocy rozmawiała z jakimś mężczyzną. Zorientowałem 

się, że to ten, który mnie tu sprowadził, jednak jego imię 

poznałem dopiero podczas kłótni ze staruszką. Oskarżyła mnie  

o podsłuchanie rozmowy, z której tak naprawdę nic nie 

mogłem zrozumieć. Dalej chyba wiesz, co się stało. 

- Bardzo dobrze wiem – rzekł Anthony – tylko powiedz: czy 

umiesz mi wytłumaczyć to, że pani Magda, która jest już  

w podeszłym wieku, wydaje się bardzo sprawna fizycznie? 

- Może nie jest w podeszłym wieku? – zwróciłem uwagę – 

może chodzi w jakiejś masce, żeby nie rzucała się nikomu  

w oczy? 

- Bardzo prawdopodobne – westchnął mój kumpel – jednak 

chciałbym ci powiedzieć o jeszcze jednym moim odkryciu. 

W dochodzeniu pytaniem pozostało to, co porywacze by z tego 

mieli? Głowiłem się nad tym godzinami. Przychodziło mi do 

głowy mnóstwo myśli, jednak stwierdziłem, że żadna z nich 
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nie jest prawdopodobna. I kiedy już myślałem, że nic nie 

wymyślę, znów wpadł mi do głowy pomysł. Pomyślałem,  

że jeśli porywają ludzi, to muszą w tym mieć jakiś cel. 

Natomiast celem może być wyeliminowanie pewnych osób.. 

- Już rozumiem – powiedziałem – ściągają ich do przeszłości 

lub przyszłości, żeby dokonali tam jakiś zmian i żeby zagubili 

się w czasie. Mogą tak traktować swoich wrogów, żeby ich 

wyeliminować. 

- No właśnie – uśmiechnął się Anthony – ale czy umiesz mi 

odpowiedzieć na zagadkę, dlaczego ktoś chciał wyeliminować 

Filipa? 

- Nie wiem – odpowiedziałem – raczej Filip nie jest czyimś 

wielkim wrogiem, ale może jego dzieci będą... Ktoś chciał go 

wykorzystać. Wiedział, że jeśli zagubi się w czasie i go nie 

będzie, to nie będzie też jego dzieci… 

Innym rozwiązaniem byłoby to, że jego przyszły … chmm … 

na przykład współpracownik, będzie ich wrogiem. Jeśli usuną 

Filipa, to ten współpracownik nigdy nie będzie z nim pracował 

i nie będzie dla nich szkodliwy. 

- Wyśmienicie – pochwalił Anthony – doskonale myślisz. 

- Dziękuję – powiedziałem skromnie – ale czy naprawdę 

sądzisz, że pan od fizyki nie jest niczemu winien? 
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- Wiesz, nic tu nie jest pewne. Wszystko, co tutaj 

powiedzieliśmy, to tylko nasze rozważania. Nic nie jest pewne, 

tylko mocno prawdopodobne. Również twój pan od fizyki  

nie pozostaje niewinny. Co prawda, stwierdziłem, że to nie on 

jest głównym podejrzanym, jednak to on wywołał wir czasu. 

Musiał mieć do tego odpowiedni sprzęt i umiejętności 

Inną tezą było to, że robił to wszystko w dobrym celu, 

aby zapobiec kolejnej katastrofie czasowej. 

- Czyli  sugerujesz, że jest niewinny? 

- Tak – odpowiedział stanowczo. 

Byłem bardzo zdziwiony. Pan od fizyki był osobą, po której 

najbardziej bym się spodziewał zorganizowania całego tego 

zamieszania, natomiast niewinna staruszka okazała się 

przywódcą grupy przestępczej… 

- Zastanawiasz się, jak cię tu znalazłem? – przerwał moje 

rozważania kompan. 

- Jestem bardzo ciekaw. 

- Gdy odkryłem już prawie wszystkie motywy działania 

przestępców i ich tożsamość, chciałem się z tobą spotkać. 

Dlatego przeniosłem się z Minecrafta do twojego świata. 

Zauważywszy, że nie było cię nigdzie, pomyślałem, że ciebie 

też porwano. Wziąłem z pałacu specjalistyczny sprzęt  

i zacząłem sprawdzać, czy w ostatnim czasie nie pojawił się  
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w twojej okolicy wir czasu. Owszem, szukając w twoim 

pokoju, natchnąłem się na jego ślady. Były jeszcze tak świeże, 

że udało mi się stwierdzić miejsce i rok, do którego się udałeś. 

Nie tracąc czasu, szybko tam poszedłem. Szukałem cię trochę, 

ale na szczęście udało mi się ciebie znaleźć, sam wiesz gdzie, 

i uratować.Akurat w tym były mi bardziej potrzebne maszyny, 

niż moje szare komórki. 

- Tak na marginesie, dzięki za uratowanie – powiedziałem – 

ale jak uratujemy Filipa? 

- Nie ma za co. A jeśli chodzi o Filipa, nie wiem w jaki sposób 

mu pomożemy. Nie możemy z nim porozmawiać ani o nic 

zapytać, bo pojawią się zaburzenia w czasie. Niestety, musimy 

znaleźć inny, lepszy sposób. 

- Może listy? – spytałem. 

- Nawet nie wiemy, gdzie jest – powiedział Anthony. 

- Tego się można dowiedzieć – powiedziałem zadowolony – 

mam jeszcze tylko jedno pytanie: czy jeśli przeszedłeś tutaj  

z innych czasów, a raczej innego wymiaru i spotkałeś tu mnie, 

to czy nie powinny wystąpić te zaburzenia? 

- Nie, na szczęście jestem przed tym dobrze zabezpieczony,  

a jeśli tak, to tobie też się nic nie stanie. Ale na razie musimy 

znaleźć jakiś hotel czy pensjonat, żeby mieć gdzie 

przenocować. 
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- Racja – powiedziałem – ale gdzie jest najbliższy?  

- O to możemy zapytać . 

Po chwili poprosiliśmy kelnerkę, żeby podeszła. Podała nam 

rachunek. Od razu zapłaciliśmy i zapytaliśmy się o dobry 

pensjonat w okolicy. Ona podała nam adres i na czystej kartce 

narysowała  mapę i na niej zaznaczyła położenie hotelu. 

 Poszliśmy tam, na Plac Konfederacji. 
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Rozdział 10 

PT22 

 Pensjonat znajdował się dość blisko, bo na Placu 

Konfederacji. Było to u zbiegu ulicy Płatniczej, Lipińskiej  

i E. Schroegera. Te tereny również bardzo dobrze znałem. 

Jednak w tamtych czasach wyglądały trochę inaczej. Był tu już 

kościół, kilka domków i kamieniczek. Jednak było tu o wiele 

mniej drzew i zieleni i nie było pamiątkowego kamienia. 

Jednak sam plac był. 

 Pensjonat znajdował się w ładnej, żółtej kamieniczce, 

której dach wyłożony był czerwoną dachówką. Był  

to dwupiętrowy, średniej wielkości budynek. Wejście 

znajdowało się od strony placu. O godzinie piętnastej 

doszliśmy na miejsce. Widać, że tereny bardzo podobały  

się Anthony’emu. Powiedział nawet, że chciałby tu mieszkać! 

Podziwiał on urok lat pięćdziesiątych i tak jak ja, był 

przeciwnikiem stawiania bloków, ale dobrze wiedział, że nic  

w tych czasach nie może zmienić z wiadomych powodów. 

 Chwilę potem weszliśmy do pensjonatu. Najpierw 

musieliśmy przejść mały ogródek, potem pokonaliśmy złote 

drzwi wejściowe, a następnie poprosiliśmy w recepcji o klucz  

do pokoju. Pierwszą zaliczkę wpłaciliśmy (mieliśmy szczęście, 
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że Anthony, jako kolekcjoner monet, miał przy sobie trochę 

tych używanych w tamtych czasach) , a większą sumę 

pieniędzy miał nam dowieźć Marsuz, z którym później 

mieliśmy się skomunikować specjalnym urządzeniem. 

Następnie weszliśmy po małych schodkach z ładnymi, 

drewnianymi poręczami na pierwsze piętro. Holl nie był duży, 

a cały pensjonat był przytulny. Bardzo mi się to podobało. 

Nasz pokój miał numer 15. Był to standardowy pokój 

dwuosobowy z jedną dostawką na wypadek, gdyby Filip  

się znalazł. Po wejściu stwierdziliśmy, że jak na tamte czasy, 

jakość pokoju była bardzo zadowalająca. Był to nieduże, ale 

przytulnie urządzone pomieszczenie w tonacji czerwieni. Moją 

uwagę przykuły piękne, białe zasłony i wielka paproć  

na podłodze. 

 Była godzina szesnasta. Wałęsaliśmy się po pokoju,  

nie wiedząc, co dalej robić. Chcieliśmy pomóc Filipowi, tylko 

nie wiedzieliśmy w jaki sposób. Ja chciałem zdobyć jego adres, 

czy dać mu kartkę z jakimś napisem, ale nawet nie wiedziałem, 

gdzie się może podziewać. Nie miałem również pewności,  

czy trafił do tych samych czasów, co ja… Jak tak, to powinien 

być gdzieś w okolicy, ale przecież nigdy nic nie wiadomo. 

Od jego zniknięcia minęło już trochę czasu… 
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Jednak, mimo trudności, chcieliśmy spróbować go znaleźć  

i w jakiś sposób się z nim porozumieć. 

 Idąc do recepcji, mieliśmy nadzieję, że Marsuz zostawił 

nam już teczkę z pieniędzmi. Zeszliśmy schodami.  

W pensjonacie było prawie pusto. Dlatego od razu udało nam 

się zobaczyć wchodzącego do budynku Marsuza. Miał ze sobą 

brązową teczkę i jakiś mały pakunek. Powiedział tylko: 

- Mam nadzieję, że wam pomogę.  

 Po chwili odszedł. Na początku nie wiedziałem  

o co chodzi, bo miał nam przecież przynieść tylko pieniądze  

na zapłacenie za hotel. Wszystko Anthony wyjaśnił mi dopiero 

po przybyciu do pokoju. Jednak jeszcze przed tym zaczepiła 

nas pani z recepcji. Zapytała: 

- Anthony Lemmens i Wojtek Kumalowicki? 

- Tak… - odpowiedziałem ze zmieszaniem – chce pani już 

pieniądze za pierwszą dobę hotelową? 

- Nie, chodzi mi o coś innego. Ktoś zostawił dla panów list. 

- Dziwne – westchnął Anthony. 

 Byliśmy bardzo ciekawi, kto i w jakim celu miałby 

wysyłać do nas listy w roku 1959. Przecież nikt nas tam  

nie znał.  A może to coś ważnego w sprawie Filipa? 

 Jednak, mimo naszej ciekawości, list otworzyliśmy 

dopiero w pokoju. Czuliśmy, jakby ktoś nas szpiegował, 
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dlatego chcieliśmy to zrobić w miejscu, gdzie będziemy mieli 

pewność, że  będziemy tylko my i nikt nas nie podsłucha. 

 W pokoju również staraliśmy się zachowywać cicho. 

Najpierw Anthony otworzył dziwny pakunek od Marsuza. 

Widać było, że kumpel wiedział coś o tym, co nam dał. Było  

to niewielkie, czarne pudełko w kształcie prostopadłościanu  

z czymś w środku. Domyśliłem się tego dzięki dźwiękowi 

wydawanemu przez nie podczas potrząsania. 

- To nam pomoże w tej sprawie – powiedział – dawny król 

dobrze pomyślał, że nam to dał. Na razie tego nie używamy, 

ale potem się przyda. W tamtym momencie zacząłem wierzyć 

w cuda. Jak coś tak małego może zrobić tak ważną dla nas 

rzecz? 

- Małe jest piękne, nie sądzisz – westchnął Anthony – o, są 

jeszcze pieniądze. Wyśmienicie. Kolega się postarał. 

Mnie jednak bardziej ciekawił list. Wziąłem go w ręce. Już 

miałem zamiar głośno czytać, gdy kolega ułożył palec 

wskazujący na ustach. Zrozumiałem, że nikt nie może nas 

podsłuchać. Dlatego każdy z nas czytał w myślach. List był  

na napisany na ładnym, szorstkim papierze i brzmiał: 
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Warszawa, 22 lipca 1959 

Drodzy Koledzy,   

Widzę, że nieźle sobie radzicie ze śledztwem. Chyba wasze 

szare komórki nie próżnują. Podsłuchując Was w kafejce, 

miałem wrażenie, jakbyście rozwiązali już tak dobrze całą 

zaplanowaną przez nas zagadkę. Ale wiedzcie: nas nie 

pokonacie. Może wygraliście z Marsuzem, ale to żaden sukces, 

a my tak łatwo nie damy się złapać w Waszą pajęczynę. Mamy 

chytry plan i zrealizujemy go bez względu na to, czy  

Wy tu jesteście, czy Was tu nie ma. A jak jesteście tacy mądrzy, 

to  zgadniecie, kto będzie następny… 

Życzę powodzenia. 

PT22 i cała reszta 

 

- Tu chyba grasuje jakiś psychopata – powiedział Anthony – 

chce przenieść całą ludzkość do roku pięćdziesiątego 

dziewiątego? 

- Nie, wysyłanie trzech ludzi w jakimś celu do przeszłości  

to nie obsesja – stwierdziłem – w tym liście jest wskazówka 

dla nas. 

- Jednak jaki porywacz chciałby zostawić dla nas wskazówkę? 

Nie miałby w tym celu. To bez sensu. 
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- No właśnie – powiedziałem – a może listu nie pisał porywacz. 

- To kto? Może Filip? 

- Myślę, że tak. Od początku coś w tym liście wydawało  

mi się nie tak, ale dokładnie nie wiedziałem, co. Odkryłem  

to dopiero przed chwilą, gdy powiedziałeś o Filipie.  

To charakter pisma w liście nie pasował. To charakter pisma 

Filipa. To on zostawił nam tę wskazówkę, która znajduje  

się w podpisie. 

- PT22. Nic mi to nie mówi. Wiem, że nie jestem dobry  

w rozszyfrowywaniu takich zagadek, ale to chyba nie 

wskazówka. Bardziej podpis… 

- Normalni ludzie się tak nie podpisują. A nawet, gdy jest  

to ksywa, to z doświadczenia wiem, że wyglądają inaczej. 

Czyli to nie ona. A jak nie tak, to miejsce. 

- Weź przestań. Dobije mnie twój tok myślenia. 

- Mogę dokończyć? P22 to skrót od pętli linii tramwajowej 22, 

która w przyszłości będzie znajdowała się niedaleko stąd.  

To kolejny dowód na to, że list napisał Filip. Tylko człowiek  

z przyszłości, mieszkający w okolicy, może wiedzieć o niej. 

W tym miejscu coś się stanie. Niedługo. 

- Chodźmy tam – zawołał ochoczo Anthony – ale mam jedno 

pytanie – dlaczego Filip tak nas tam krytykował? 
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- Już ci mówię. To bardzo podstępny i pomocny trick. Gdyby 

list wpadł w niepowołane ręce, byłaby to zmyłka. 

- Mądrze pomyślane. A jeśli chodzi o to miejsce, wiem, co się 

tam stanie.  

- Jestem bardzo ciekaw twoich przypuszczeń – powiedziałem. 

- Znajdzie się tam kolejna osoba, którą przejdzie tu przez wir 

czasu z przyszłości. 

- Bardzo możliwe – powiedziałem – ale ja sądzę coś innego.  

A tak przy okazji, nie traćmy czasu i chodźmy. 

- Dobra – powiedział Anthony. 

Wyszliśmy z pensjonatu i pokierowaliśmy się w stronę 

przyszłego skrzyżowania ulicy Broniewskiego, Galla Anonima 

i Jarzębskiego. W głębi duszy miałem nadzieję, że znajdziemy 

tam Filipa, a nawet gdyby nie, znajdziemy kolejną poszlakę. 
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KSIĘGA III 

Rozdział 11 

Jest Filip  

 

 Dojście nie było trudne, bo dobrze znałem prawie 

niezmieniony szyk ulic. Niestety, gdy wyszliśmy z obrębu 

zabudowy, trochę się pogubiłem. Znaleźliśmy się w środku 

gąszczy i pól uprawnych. Jednak szedłem na logikę. Ciągle 

zmierzłem na południowy wschód, tak jak powinienem, żeby 

się tam dostać. Nie było to takie łatwe. Nie było tam żadnej 

drogi, chodniczka czy czegoś innego. Zero cywilizacji. 

Przejście przez takie pola było dla mnie okropne. Chyba 

właśnie wtedy zmieniłem zdanie o jakości chodników  

 czasach asfaltowej dżungli. Po jakimś czasie stwierdziłem,  

że musimy przestać iść. Stanęliśmy. Rozejrzałem się  

i stwierdziłem, że to już mniej więcej tutaj. Głównie 

sugerowałem się ilością zrobionych kroków. 

- Po co my tu w ogóle przyszliśmy? – skarżył się na swój los 

Anthony – już nie patrząc na trudność dojścia, i tak nic tu nie 

zobaczymy. 
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- Zobaczysz, że coś się stanie. Coś niespodziewanego. Wiem. 

Przeczuwam to. 

- Przestań. Twoje przeczucia zawsze są błędne. 

- Możesz ciszej!? Jeszcze ktoś nas usłyszy. 

Rozglądałem się bacznie dookoła. Na razie nikogo nie 

widziałem, ale byłem w duchu przekonany, że za chwilę 

pokaże się gdzieś Filip. 

 Czekaliśmy już godzinę. Ja, nie tracąc nadziei, nadal 

uważnie przyglądałem się wszystkiemu, a Anthony wyglądał, 

jakby miałby za chwilę zasnąć. Nagle usłyszałem jakiś dziwny 

szelest. Przez chwilę wydawało mi się, jakby cos się ruszało. 

Anthony również się tym zainteresował. Wyjął z kieszeni dwa 

noże. Jeden wziął sam, a drugi dał mi. Dał mi również znak, 

żebym miał się na baczności. Byliśmy przygotowani. 

Czekaliśmy na dalszy rozwój akcji. 

 Nie musieliśmy czekać długo. Już za chwilę ktoś zaczął 

wyłaniać się z gąszczu bujnej roślinności. Sylwetki były słabo 

widoczne. Na pewno był tam wysoki mężczyzna, kobieta 

 i ktoś niższy od nich. Może był to Filip. Zaczęli powoli  

wychodzić na łączkę. Pierwszego zobaczyłem pana Karola, 

potem jakąś młodą panią i dopiero na samym końcu Filipa. 

Trzymał go mocno pan Karol. Natomiast tamta kobieta kogoś 

mi przypominała. Zapewne to ta, która nosiła przebranie pani 
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Magdy Moruk. Nie mogłem sobie jednak przypomnieć, kiedy 

indziej, to znaczy, kiedy w innej postaci ją widziałem. Pewnie 

była dobrze ucharakteryzowana i wyglądała, jak zupełnie ktoś 

inny. Była to blondynka ubrana w dziwną dla mnie suknię,  

ale pewnie modną w tamtych czasach. Jej oczy iskrzyły jak 

oczy demona. W moim odczuciu była zupełnie niepodobna  

do człowieka. A może to tylko złudzenie? Może za długo tu już 

siedziałem? 

 Jednak w tamtej chwili nie miałem czasu  

na przemyślenia i filozofowanie. Musiałem wziąć się w garść. 

Wraz z Anthonym wstałem. Wpatrywałem się w sprawców 

incydentu. Oni również wpatrywali się w nas, a raczej patrzyli 

uważnie na nasze noże. 

- Odłóżcie to, jeśli chcecie zobaczyć jeszcze swojego 

przyjaciela żywego – powiedziała pani Magda, już teraz nie 

staruszka i zaśmiała się dziwnie. 

Ten śmiech wydał mi się znajomy. Był inny niż ten, którego 

używała jako starsza pani. Ten śmiech kiedyś słyszałem. Coś 

sobie przypominam. A tak! To było na rozpoczęciu roku 

gimnazjalnego. To pani od matematyki się tak dziwnie śmiała. 

Ten śmiech można rozpoznać na odległość. Głośny, 

przeraźliwy i donośny. 
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Czyli za całą sprawą stoi pani od matematyki. Nie, to nie ten 

smutny, dziwny i zawsze zmęczony pan od fizyki, tylko  

ta niewinna, śmiejąca się jak dziecko, wesoła i miła pani  

od matematyki. Kto by się spodziewał… 

 Znów się zamyśliłem. Zapomniałem o konieczności 

rzucenia broni. Przypomniałem sobie o tym dopiero w ostatniej 

chwili, kiedy Anthony już od dawna miał ręce uniesione  

w górę. 

- Doskonale – powiedziała moja pani od matematyki – czyli 

możemy zaczynać.  

- Tak, nauczycielko matematyki z gimnazjum – uśmiechnąłem 

się. 

- Och, ty! Jak na to wpadłeś? 

- Moja złota rada: niech się pani tak często nie śmieje. 

- A moja złota rada jest taka: nie mieszaj się w sprawy, które 

cię nie dotyczą. 

- Ależ ja nic nie robię. Czy w dzisiejszych czasach naprawdę 

nie można pójść w czasie przerwy do łazienki? 

- Ten malec mógł mi zniszczyć cały plan!  

- I nadal może zniszczyć – uśmiechnąłem się, tak jak ona to 

zawsze robiła - nie boję się ciebie i wiem, że nie masz z nami 

żadnych szans. 
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- Serio? Założę się, że  nawet w tydzień nas nie pokonacie. 

- A co, jeśli tak? – powiedział dotąd milczący Filip. 

- Wtedy już nigdy z wami nic nie zrobimy i odeślemy was  

do domu. A jeśli nie, zamkniemy wir czasu i zostaniecie  

tu na zawsze. 

- Ale się boję… – powiedział Anthony – umowa stoi. 

Sam nie wiedziałem, czy dobrze robiliśmy, ale chciałem ich 

wyeliminować raz na zawsze. Po chwili poszli sobie, ale dali 

nam Filipa. Powiedzieli jednak, że jeśli jakimś sposobem 

uciekniemy do naszych czasów, wtedy i tak nas odnajdą. 

Ważne jednak, że Filip był cały i zdrowy. 
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Rozdział 12   

Doskonale przemyślana zasadzka 

 

Przez całą drogę nie odzywaliśmy się do Filipa i nawet 

na niego nie patrzeliśmy. Nie było to związane z tym,  

że mogliśmy go nie lubić, bo tak nie było, ale robiliśmy tak, 

żeby nie pojawiły się zaburzenia w czasie. 

Jednak mile zaskoczył mnie Anthony, kiedy weszliśmy  

do pokoju w pensjonacie. Była wtedy osiemnasta. Powiedział, 

że zaburzenia w czasie nie powinny wystąpić, kiedy da nam 

coś z pudełka od Marsuza. Byłem zdziwiony, gdy okazało się, 

że czymś robiącym takie cuda może być… cukierek! Jednak 

okazało się, że to w nim ukryta jest substancja zapobiegająca 

wielu niemiłym sytuacjom w czasie, działająca około  

6 miesięcy. Dzięki niej mogliśmy w końcu  spokojnie i bez 

obaw porozmawiać. 

Zaczęliśmy od obmyślania strategii. Miała być prosta, 

szybka, łatwa, niewymagająca wielu umiejętności ale sprytna  

 skuteczna. Myśleliśmy nad nią wszyscy całą godzinę. 

Przychodziło nam przez ten czas do głowy dużo pomysłów. 

Dużo pomysłów złych i dużo dobrych, ale najbardziej 
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spodobały nam się dwa. Jeden był trudny, wymagający dużo 

czasu, ale na pewno skuteczny, polegający na przebraniu  

i ucharakteryzowaniu się na jednego z ochotników  

do współpracy z „gangiem”. Może dużo czasu by nam tak 

naprawdę nie zajął, ale był na pewno ryzykowny. Dlatego 

zrezygnowaliśmy z niego. Drugi był o wiele lepszy. 

Wymyśliłem go ja i spodobał się nam wszystkim. Polegał  

na całkowitym zmyleniu przeciwników i przechytrzeniu ich. 

Był on bardziej sprytny niż mądry, ale na pewno dobry  

i skuteczny. Realizując go, mieliśmy ich pokonać własną 

bronią. Mieliśmy odwrócić nią przeciwko nim. Sam plan był 

genialny, ale wymagał dużo zaangażowania. Zacząłem 

opowiadać: 

- Do planu tego zainspirowałeś mnie ty, Filipie i twój list. 

- Jaki list? – spytał oburzony Filip.  

- To ty nie wysłałeś żadnego listu? 

- Nie! 

- Czyli to cała szajka chciała nas zmylić. Ale i my ją zmylimy.  

             Również zaczniemy wysyłać listy. I to z groźbami! Ale 

nie tylko. Będziemy w nich stopniowo wysyłać wskazówki, 

gdzie coś się zdarzy, gdzie mają iść czy co robić. Na pewno  

na początku nie dadzą się nabrać. Będą wiedzieli, że to my  

i nie będą chcieli być złapani. Jednak w pewnym momencie 
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coś ich skusi. Pomyślą sobie: „Ciekawe, co wykombinowali”  

i zrobią to, co napiszemy w liście. Nas będzie koncentrowało 

pewne miejsce, Stawy Brustmana. To tam skierujemy wrogów 

i otworzymy wir. Jednak nie wir czasu, a przestrzeni. Jest  

to jedno z niewielu miejsc na otwarcie takiego typu wiru,  

a warunki są sprzyjające, więc stwierdziłem, że to właśnie 

Stawy Brustmana będą odpowiednie. Nasz wir będzie 

prowadził do jakiegoś miejsca, gdzie nasi wrogowie nie będą 

potrafili sobie poradzić. Spotka ich tam klęska. Jednak 

pytaniem jest, gdzie ich posłać. Zastanawialiśmy się chwilę. 

Nic nam nie przychodziło do głowy. Po długich rozmyślaniach 

głos zabrał Filip: 

- Wiecie co, mam lepszy pomysł. Sama koncepcja wysyłania 

listów z pogróżkami jest genialna, ale coś bym zmienił w tym 

planie. Otóż mówiłeś, Wojtku, że wskazówki w listach będą 

prowadziły do miejsca, w którym otworzymy wir czasu.  

I tu proponowałbym zagubić ich w czasie. Tylko jak? 

- Jest kilka metod – odezwał się Anthony – jedną z nich jest ta, 

żeby zobaczyli się w innych czasach, porozmawiali i poznali 

się. Jednak, jak już wiecie, na ten „kaprys losu” jest metoda. 

Metoda, której my dzisiaj użyliśmy. Niestety, obawiam się, że 

oni też jej użyli, a jak nie, to użyją. 
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Lecz to nie jedyna metoda. Drugą, też skuteczną jest podanie 

im środków o przeciwnym działaniu. Zamiast chronić ich, 

przed nieprzyjemnymi sytuacjami, same je wywołają. 

Kłopotem pozostaje jeszcze dopilnować, żeby je zażyli. Ale  

w jaki sposób? Nic mi nie przychodzi do głowy. 

- Mnie też nie – głowiłem  się – a czy jest jeszcze inna metoda 

wywołania zaburzeń w czasie? 

- Tak, jest. I to chyba ona pomoże nam zakończyć tą sprawę. 

Nie zabiera dużo czasu, ale jest pracochłonna. Jest również  

na pewno skuteczna. 

Polega na ustawieniu naszych wrogów w pewnej 

pozycji. Teraz słuchaj mnie, bo to bardzo ważne. Jest kilka 

zasad dotyczących pozycji. Po pierwsze trzeba dowiedzieć się, 

gdzie podróżowali razem w czasie i gdzie byli w pewnym 

momencie dokładnie ustawieni. Trzeba to zapamiętać. 

Następnie trzeba ustawić ich w tym samym miejscu i kierunku, 

i dwa razy powiedzieć imię każdego z nich. I nic więcej. Jeśli 

wykonamy te czynności, będziemy już mogli wysłać naszych 

wrogów w inne czasy, mając pewność, że zagubią się w czasie. 

- Niesamowite – powiedziałem – kiedy zaczynamy?  

- Najpierw musimy zdobyć adres całej szajki – rzekł Anthony – 

o ile się nie mylę, pani Moruk mieszka przy ulicy Bajana. 

Jednak to nie wystarczy. Obawiam się, że jest to jedynie adres 
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jej prywatnego lub wynajmowanego domu. Nam potrzeba 

natomiast adresu ich głównej siedziby. 

- Ja coś wiem na ten temat – odezwał się Filip – gang 

przetrzymywał mnie w opuszczonym hangarze lotniczym. 

Znajduje się on koło przyszłej ulicy Przy Agorze. 

- Przyda nam się to – powiedział minecraftowy kumpel – a jak 

już jesteśmy w tym punkcie, to możesz nam opowiedzieć 

wszystkie wydarzenia, w porządku chronologicznym z twojego 

punktu widzenia, Filipie? 

- Tak, oczywiście. Wszystko zaczęło się dnia trzynastego 

listopada, w dzień wyjątkowo zimny i deszczowy. Poszedłem 

wtedy na przerwie do łazienki. Na początku nikogo tam nie 

widziałem, jednak już po chwili kogoś zauważyłem. Był to pan 

Karol. Wziął mnie szybko do wiru czasu. Pamiętam,  

że do łazienki wszedł jeszcze pan od fizyki, ale nie zdążył 

wskoczyć za mną do wiru. Znalazłem się w Warszawie z lat 

pięćdziesiątych. Pan Karol zaprowadził mnie do tego właśnie 

hangaru i chciał wydobyć ode mnie jak najwięcej informacji  

na różne dziwne tematy, ale ja nic mu nie powiedziałem. 

Przesłuchania trwały z tydzień. Porywacz zdenerwował  

się i zwołał swoich kolegów wraz z koleżanką. Widać 

że naradzali się chwilę. Tuż po zakończonej rozmowie 

zamknęli mnie w jakieś starej piwnicy pod hangarem. Miałem 
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szczęście, że dawali mi chociaż jeść i pić. Wypuścili mnie 

dopiero dzisiaj. Od razu wiedziałem, że coś się zapowiada.  

Nie wiedziałem, że zjawicie się wy. 

- Ciekawa historia – stwierdziłem – ale, gdy mówiłeś o panu  

od fizyki, nasunęło mi się jedno pytanie. Czy wiecie lub 

domyślacie się, gdzie mógłby teraz być i co robić? 

- Sądzę, że jest gdzieś tu niedaleko – domyślał się Anthony – 

myślę, że czai się. Wiem, że on nie popuści. Będzie nas śledził, 

dopóki nie dowie się, co tu się dzieje. Jednak nie sądzę,  

że mógłby nam w jakiś sposób zagrażać. Chyba że pomimo 

wszystkich argumentów, które kiedyś zebraliśmy, moglibyśmy 

wykluczyć go z listy oskarżonych i podejrzanych. 

- A tak w ogóle bardzo zdziwiło mnie, że winna jest pani  

od matmy – powiedziałem – nie spodziewałem się tego. 

- Ja też nie – westchnął Filip – jednak czasami tak jest. Osoba 

najbardziej podejrzana może okazać się niewinna, a ta niewinna 

może stać się właśnie podejrzaną. Los płata czasami różne 

figla. 

- Teraz najważniejsze, żeby się stąd wydostać – jednak nie 

możemy tak po prostu uciec – stwierdził Anthony – musimy 

skończyć to, co zaczęliśmy. A jeśli chodzi o cel ściągnięcia 

was tutaj, trochę zmieniłem zdanie na ten temat, szczególnie 

 po słowach twojej pani od matematyki: „A moja złota rada jest 
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taka: nie mieszaj się w sprawy, które cię nie dotyczą.” Czyli 

wynika z tego, że to nie wy byliście głównym celem. Celem 

tym był ktoś inny i już chyba niedługo dowiemy się kto,  

a wy mogliście być jedynie przeszkodą w zrealizowaniu tego 

planu. Sądzę również, że cała sprawa dzieje się między 

pracownikami szkoły. Wszystko zaczyna się wyjaśniać, ale 

muszę mieć pewność. Więc zadaję pytanie do obu z was: czy 

pan od fizyki i pani Moruk się lubią? A jeśli nie, to dlaczego?  

I od ilu lat pracuje w tej szkole pani od matematyki? 

- Trzeba zacząć od tego, że są to dwie kontrastowe postacie. 

Ona jest zawsze miła, uczynna, wesoła i pomocna, a on jest 

zawsze smutny, pogrążony w swoim świecie i wiecznie 

zmęczony… Od początku podobno się bardzo nie lubili, może 

ze względu na niezgodność charakterów, i z tego, co słyszałem, 

z rok temu, bardzo mocno się o coś pokłócili. Jednak nie 

byłoby w tym nic złego, gdyby nie stała się niby jedna, 

niewinna rzecz. Pan od fizyki został w tym roku 

wicedyrektorem. Pani od matmy zaczęła się go podobno bać, 

bo wiedziała, że może ją zwolnić albo mieć wpływ na jej 

zwolnienie. Pani od matematyki pracuje tu od dwóch lat. 

- Wszystko zaczyna się układać w logiczną całość – powiedział 

zadowolony Anthony – pani Moruk jest przestępczynią  

i przywódczynią gangu działającego w czasoprzestrzeni.  
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Ich przedostatnia afera zdarzyła się ponad dwa lata temu. 

Potem zniknęła i nikt jej nie widział. Jest ona bowiem 

mistrzem charakteryzacji, ciągle zakłada maski i zmienia 

nazwiska, żeby nikt jej nie rozpoznał. 

Tak też się stało tym razem. Po całej aferze zniknęła, 

zmieniła nazwisko, zaczęła inaczej się ubierać i stosować inny 

makijaż. Dzięki temu nikt jej nie rozpoznał i mogła spokojnie 

zacząć pracę w szkole. W ten sposób chciała odwrócić  

od siebie uwagę policjantów działających w czasie. Jak już 

wiemy, nie polubiła pana od fizyki. Nie wiem, dlaczego. Może 

czuła, że może być dla niej, z jakichś przyczyn, 

niebezpieczeństwem. Dlatego obmyśliła na niego chytry plan. 

Uruchomiła w szkole wir czasu i chciała, żeby wpadł do niego 

pan od fizyki. Jednak stało się inaczej. Sprawą zaczęliście 

interesować się wy. Wiedziała, że nie może dopuścić do tego, 

żeby prawda wyszła na jaw. Dlatego szybko przystąpiła  

do akcji. Umieściła w szkole książkę „Niezwykłe”, sądzę  

że przypadkiem, akurat poleconą przeze mnie. Jednak chciała, 

żebyś poznał złe skutki podróży w czasie, bo wiedziała, że już 

odkryłeś, co kryje się w łazience. Wtedy mógłbyś  

się zniechęcić. Natomiast znikająca książka, to stara, dobra 

sztuczka, o której ci opowiem. 
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W międzyczasie zajęła się również tobą, Filipie. Doprowadziła 

do tego, że znalazłeś się w łazience sam na sam z Karolem, 

który wszedł z tobą do wiru czasu. Natomiast pojawienie się 

napisu „Każdy znika po trzech zjawiskach” i informacji  

z lądowaniami UFO, to również trick. Pani Magda napisała to 

specjalnym długopisem, którego pismo staje się widoczne 

dopiero po zamazaniu go gumką. I ty tak niechcący zrobiłeś.  

I to dwukrotnie… 

Głos, który słyszałeś, to nic innego, jak głos Karola 

będącego już na końcu wiru czasu, który został uruchomiony 

również w twoim pokoju. Następnie mężczyzna wszedł, 

również z tobą, Wojtku, do wiru czasu. 

Później w czasie przeniosła się też pani Magda, która 

chciała dopilnować przebiegu planu. Wynajęła ona domek przy 

ulicy Bajana i zaprowadziła cię tam. Chciała od ciebie 

wydobyć jak najwięcej informacji. Informacje chciała 

wydobyć również później od Filipa, jednak za pośrednictwem 

pana Karola. Potem już wszyscy dobrze wiemy, co się działo. 

A jeśli chodzi o pana od fizyki, od początku dobrze wiedział, 

że ktoś chce go złapać. Jednak on nie dał się przechytrzyć. 

Ciągle sprawdzał tajemnicze miejsce, a gdy zobaczył, że pan 

Karol zabiera Filipa, zapewne rozpoczął poszukiwania  

na własną rękę. Stąd moje podejrzenie, że może być gdzieś 
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tutaj. A jeśli chodzi o specjalistyczny sprzęt, mógł go ukraść 

pani Moruk. Chcąc sprawdzić, co się tu tak naprawdę dzieje, 

przeszedł przez wir czasu. Specjalnie zrobił to na twoich 

oczach. Ale dlaczego? Przecież to oczywiste. Żeby 

naprowadzić cię na trop. Sądzę, że wszystko było doskonale 

zaplanowaną zasadzką. No bo, któż by podejrzewał niewinną, 

uśmiechniętą nauczycielkę matematyki? 

Jednak my w stosowny sposób ukarzemy winnych. 

Odpowiedzą za swoje czyny. Sprawiedliwość na świecie musi 

być. 
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Rozdział 13  

Przygotowania 

 Już następnego dnia przystąpiliśmy do działania. 

Jednak najpierw musieliśmy poznać miejsca, gdzie cała grupa 

była razem, podróżując w czasie. Potrzebowaliśmy ich 

dokładnej pozycji. Na początku nie wiedzieliśmy, jak zdobyć 

te informacje, ale wpadliśmy na super pomysł. Otóż wszystkie 

te dane powinny być w Domu Komputerów Anthony’ego. 

Jednak nie mogliśmy tam się przenieść. W tym celu użyliśmy 

pewnego sprzęt Anthony’ego służącego do porozumiewania  

się z Marsuzem. Powiedzieliśmy mu, żeby przygotował nam 

informacje na ten temat, a Anthony poprosił dodatkowo  

o pewien sprzęt, który pomoże ustawić nam wrogów  

w dokładnej pozycji. Marsuz zjawił się bardzo szybko, bo już 

po godzinie. Dał nam wszystko, czego potrzebowaliśmy. 

 Wszystkie informacje na temat miejsc, które nas 

interesowały wypisał na jednej, dużej kartce. Było ich dużo,  

ale niestety, w wielu nie udało mu się zdobyć informacji na 

temat dokładnej pozycji wrogów. Jednak po wyeliminowaniu 

tych z niedokładnymi informacjami, nadal pozostało ich 

niedużo. Nas zainteresowały najbardziej miejsca znajdujące  

się blisko nas. Jednym z nich, które szczególnie nam  
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się spodobało, był rzekomo nawiedzony dom przy ulicy 

Grębałowskiej. Podobno nikt tu nie mieszkał i każdy omijał  

to miejsca szerokim łukiem. Bano się, że dosięgnie ich groza 

jakiś mieszkających tam duchów. Dla nas to nawet dobrze. 

Mieliśmy pewność, że nikt nie będzie nam tam przeszkadzał  

w realizacji celów. A duchów się nie bałem. Bałem się tylko 

żywych – bo to oni mogą wyrządzić nam krzywdę… I to 

właśnie żywymi będziemy się zajmować w tym domu. To ich 

będziemy chcieli pokonać. 

 Jednak ściśle trzymaliśmy się z góry ustalonego planu. 

Był on bardzo dobry i nie mógł zawieść. Jednak każde 

odstąpienie od niego mogłoby być niebezpieczeństwem. 

Dlatego już po obiedzie zaczęliśmy pisać listy z ukrytymi 

wskazówkami. Na początku nam trochę to nie szło, ale potem 

przypomniałem sobie pomysł Adasia Cisowskiego 

z akrostychem. Polegał on na takim ułożeniu listu, żeby 

pierwsze litery każdego wersu tworzyły wyraz, wyrazy albo 

nawet zdanie. Udało mi się wymyślić coś takiego: 

 

 

 \ 
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   Warszawa, 23 lipca 1959 r. 

Głupi Wrogowie! 

Róbcie, co chcecie, ale wiedzcie, że nasz 

Eksperyment dobiega końca 

Bardzo się cieszymy, a 

Anthony już posyła wam ten kawałek papieru 

Ładnie umiem pisać listy, prawda? 

Owacje jednak mi się nie należą. I niby to 

Wierszyk o niczym, ale spróbujcie znaleźć 

Szyfr. Może się uda? 

Kończymy, niestety, ten list, 

Ale zaczynamy już pisać drugi. 

 Pozdrawiamy i zastanawiamy się, czy nie boicie się 

nawiedzonych domów… 

 25.07 SB g.15 

 

W tym liście ukryliśmy kilka wskazówek: pierwsza na temat 

miejsca: Grebałowska – czyli Grębałowska. Czytając  

to, wrogowie mieli zobaczyć nazwę ulicy, ale dokładny adres  

zapisany był dopiero w zakończeniu: Pozdrawiamy  

i zastanawiamy się, czy nie boicie się nawiedzonych domów… 

Domyślą się, że chodzi o nawiedzony dom przy Grębałowskiej.  
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Ostatnia informacja była na temat daty: 25.07 … g.15 – 25 

lipca, godzina piętnasta. Były one bardzo istotne, jak nie  

najważniejsze w tym wszystkim. Dzięki nim wrogowie 

wiedzieli gdzie i kiedy coś się stanie. Na pewno ich  

to zainteresuje, jednak jeszcze bardziej przekonają  

się do tego, żeby tam pójść po otrzymaniu drugiego listu, 

którego treść przedstawiała się następująco: 

    Warszawa, 23 lipca 1959 r. 

Szanowni Wrogowie!  

Czy już zdobyliście się na odwagę, 

żeby tam pójść, sprawdzić? 

Tak, tamtego dnia o tamtej godzinie. 

Nie?! 

Czyż to nie tchórzostwo? 

A śmiejecie się z nas… 

Pozdrawiamy i życzymy większej wytrwałości w dążeniu do 

celu 

 Przyjdźcie 25.07 g.15 

 

Na pewno po otrzymaniu tego listu zbledną. Będzie im wstyd 

i nie będą chcieli być gorsi od nas, więc tam pójdą. Tak, 

zrobiliśmy taką samą zasadzkę na nich, jak oni na nas. Tylko 
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ciekawy byłem, która z nich okaże się skuteczniejsza? Nasza 

czy ich? Miałem nadzieję, że nasza… 

 Jeszcze tamtego dnia wykonaliśmy dwie, ważne 

czynności. Pierwszą z nich było dostarczenie listów  

do adresatów. Nie chcieliśmy wysyłać pocztą, bo zajęłoby  

to dużo czasu, trochę by nas kosztowało i nie opłacałoby  

się. Dlatego chcieliśmy je dostarczyć sami. Jednak, żeby być 

bardziej anonimowym i nie dać się złapać, planowaliśmy 

jedynie umieścić listy w skrzynce czy przed domem, a sami  

się nie pokazywać. Tak będzie lepiej. 

Wyszliśmy z hotelu około szesnastej. Podążaliśmy 

początkowo starobielańskimi uliczkami, ale później, gdzieś 

koło terenów dzisiejszego Lasku Lindego wyszliśmy z obrębu 

gęstej zabudowy. Jednak nie zabłądziliśmy. Uratowała nas 

duża ulica Kasprowicza, prowadząca aż do Huty. Gdy po lewej 

zauważyliśmy ulicę Nocznickiego, stwierdziliśmy, że już 

gdzieś tutaj musimy skręcić w prawo. Już po chwili 

zauważyliśmy duży hangar po lotnisku bielańskim, które 

znajdowało się tu w czasie wojny. Był on tak duży, jak 

magazyn. Umiejscowiony był tuż koło dość dużego stawu. 

Dużo o nim czytałem w domu. Był widoczny na mapach 

Warszawy z 1936, mapach lotniczych, ale czytałem,  

że najprawdopodobniej został zasypany podczas przedłużania 
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ulicy Kasprowicza lub budowy osiedla. Jednak ulicę  

tę zobaczyłem już przedłużoną do samej huty, więc 

stwierdziłem, że prawdziwa jest druga hipoteza. Mimo,  

 że sprawa ta pozostawała częściowo zagadką, to dokonałem 

odkrycia. Tak, chciałem się pochwalić mamie, ale wiedziałem, 

że nie powiem jej o przeniesieniu w czasie, więc 

poinformowanie jej o tym było niemożliwe.  

Moje rozmyślania przerwał Anthony, który powiedział, 

żebyśmy zostali trochę dalej, a listy weźmie on. Przestraszył 

mnie trochę, ale muszę powiedzieć, że wszystko zrobił szybko  

i sprawnie, tak, że nikt się nie zorientował. W ekspresowym 

tempie wrzucił dwie małe przesyłki do małej, czerwonej 

skrzynki z napisem: „POCZTA” i wrócił do nas. Następnie 

postanowiliśmy nie próżnować i iść prosto na ulicę 

Grębałowską, do „nawiedzonego” domu. Chcieliśmy obejrzeć 

cały teren, na którym mieliśmy realizować nasz plan. 

 Niedługo potem doszliśmy na miejsce. Od razu 

zobaczyliśmy mały domek w stylu dworkowym z poddaszem. 

Był cały obrośnięty bluszczem i niezadbany. Otaczały go gęste 

drzewa iglasta: głównie sosny i świerki. Widać, że od dawna 

nikt tu  nie ingerował. W samym domu też nie było  

za bajkowo… Było przede wszystkim ponuro i ciemno, sądzę, 

że przez wielkie drzewa tuż za oknem. Wszystko było tam 
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bardzo stare. Według mnie, to cud, że ten dom się jeszcze nie 

zawalił! Wyglądał okropnie i nie dziwię się, że nikt tam nie 

chciał mieszkać. Jednak wydawało mi się, jakby w ogóle nie 

był nawiedzony. Nie słyszałem tam żadnych dziwnych 

dźwięków i nie widziałem żadnych duchów. Myślę, że wiara  

w to, że ten dom może być nawiedzony, to tylko opinia 

społeczna, która dla mnie, a dla Filipa chyba jeszcze bardziej 

nie liczy się. Każdą rzecz trzeba poznać samemu, żeby ją 

ocenić. 

W domu było dużo kryjówek, a głos nie rozchodził się. 

Było to idealne miejsce na pokonanie wrogów. Anthony, jako 

specjalista, sprawdził jeszcze kilka rzeczy, ale wszystko 

okazało się być OK. Wyszliśmy z domku i postanowiliśmy 

udać się do hotelu. Jednak nie wiedzieliśmy, że ktoś w tym 

samym czasie, rozpaczliwie nas szuka… 

 Po wejściu do pokoju, minecraftowy kumpel 

przedstawił nam dalszy plan działania. Jeszcze tamtego dnia 

mieliśmy zawiadomić o całej sprawie policję zajmującą się 

przestępstwami w wirach czasoprzestrzennych. Dysponuje ona 

na pewno większymi możliwościami niż my i razem na pewno 

więcej zdziałamy. Żeby ją wezwać, trzeba przenieść się  

na chwilę w wir. Myśleliśmy, że to tam znajdziemy tych 

policjantów. Jednak czasami w życiu bywa, że nie zawsze tak, 
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jak myślimy. Kiedy chcieliśmy się przenieść do wiru, okazało 

się, ze sprzęt Anthony’ego się zepsuł. Nie chcieliśmy już 

trudzić Marsuza przywozem drugiego, ponieważ i tak się 

napracował. Postanowiliśmy, że jednak poradzimy sobie bez 

policji. Ciekawy byłem jeszcze tylko jednego: jak ustawić 

wrogów w dokładnej pozycji i utrzymać ich w niej przez 

chwilę? Jednak okazało się, że Anthony już wszystko 

zaplanował. Ach, tak! Przecież poprosił  Marsuza o taki sprzęt, 

który był w stanie nam w tym pomóc. 

 Wszystko doskonale zaplanowaliśmy. To musiało się 

udać. Byliśmy przygotowani na każdą ewentualność. Teraz 

pozostawało nam tylko czekać na ten dzień, w którym 

wszystko miało się okazać… 
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Rozdział 14  

Nieoczekiwani goście 

 

 Był poranek, 24 lipca. Pani Moruk siedziała właśnie 

wraz z Karolem przy drewnianym stoliku. Popijając kawę, 

czytała gazetę, a on jadł kanapki na śniadanie. Byli wyjątkowo 

zadowoleni. Pewnie myśleli, że mają już nas z głowy.  

Ale nie… Ich humor zepsuł list, a nawet dwa listy, które wyjął 

pan Karol, opróżniając skrzynkę. Widać było, że bardzo się 

zdenerwowali. Zrozumieli, że mogą zostać naprawdę ukarani. 

Nie bali się Filipa, mnie czy Anthony’ego, lecz policji, która 

zajmuje się przestępstwami w czasie, takimi jak te i którą 

mogliśmy tu ściągnąć. Zaczęli się naprawdę bać konsekwencji 

swojego postępowania. Oczywiście, odczytali wszystkie ukryte 

przez nas wskazówki. Wiedzieli, że chcemy, żeby pojawili się 

właśnie tamtego dnia, właśnie o tej godzinie i właśnie  

w tamtym miejscu. I to ich zdziwiło. Dlaczego koniecznie chcą 

akurat wtedy – pomyśleli i stwierdzili, że szykujemy 

 na nich zasadzkę. Jednak, mówiłem już, że moja pani  

od matematyki była dość ciekawska? Mimo kontrargumentów 



82 
 

Karola, postanowiła udać się do nawiedzonego domku  

na Grębałowskiej i zobaczyć, co dla nich przygotowaliśmy.  

*** 

 W tym samym czasie mieszkaniec wioski wtargnął 

zdenerwowany do pałacu Anthony’ego. Właśnie przed chwilą 

wrócił z delegacji i dowiedział się o położeniu swoich kumpli 

i wyjeździe Anthony’ego. Powiadomiono go również  

o popełnionym przestępstwie i prawdopodobnych sprawcach. 

Ponieważ pracował w biurze Anthony’ego, słyszał już raz 

 o nich - o pani Moruk, panu Karolu i Dawidzie. Wiedział, jak 

doskonale przemyślane są wszystkie ich akcje i jak bardzo byli 

niebezpieczni. Dlatego chciał nam koniecznie pomóc. Czuł,  

że mogliśmy znajdować się w tarapatach. 

 Tak śpieszył się do maszyny czasu, że nawet  

nie powiedział nikomu po drodze: „dzień dobry” czy „cześć”. 

Wiedział, że jego przyjaciele utknęli w roku pięćdziesiątym 

dziewiątym i chciał się jak najszybciej tam dostać. Oczywiście, 

udostępniono mu sprzęt i już za chwilę przeniósł się jako 

człowiek do Warszawy z lat pięćdziesiątych. Jednak  

nie wiedział, jaka afera się tym razem szykuje… 
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*** 

 Pan od fizyki czytał właśnie posegregowane notatki. 

Starał się wpaść na trop przestępców, którzy ze dwa tygodnie 

temu porwali Filipa, a kilka dni temu mnie. Jednak wiedział,  

że nie są to zwykli porywacze. Otóż pan od fizyki był dawnym 

policjantem działającym w czasie. Wiedział, że powoli szykuje 

się kolejna afera i mimo tego, że już dawnego stanowiska  

nie sprawował, postanowił pomóc mi i Filipowi. Jednak 

myślał: „Dlaczego porwali akurat ich? Przecież to ja mógłbym 

być dla nich większym niebezpieczeństwem. Coś tu nie gra…  

a może to zasadzka? Może ktoś tak sprytny chce mnie zwabić  

w inne lata?” Myślał nad tym poważnie już od czasu porwania 

Filipa, jednak jak na razie nie odniósł żadnego sukcesu. 

Wiedział, że żeby rozwiązać tę zagadkę, musi się przenieść  

w czasie. Oczywiście, przestępcę już znał. Tak, pani Moruk  

i spółka. Brzmiało znajomo… Już nie jeden raz miał z nimi  

do czynienia. Jednak tym razem jego przeciwniczka tak dobrze 

się ucharakteryzowała, że nie mógł jej poznać przez dwa lata! 

Dopiero teraz zorientował się, że to ona. Nabrał pewności  

po tym, jak znalazł w jej torebce sprzęt do otwierania wiru 

czasu  

i po tym, jak wzięła urlop tuż po zniknięciu Wojtka. Wzięła go, 
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żeby dopilnować przebiegu akcji. Teraz musiał ją tylko 

dorwać. Musiał przejść przez wir. Nie bał się, w jaki sposób  

go otworzy, bo miał przy sobie zawsze potrzebny do tego 

sprzęt. Dostał go od kolegów na pamiątkę zakończenia służby  

w policji. Dlatego, nie tracąc czasu, zbadał, do którego roku się 

przenieśliśmy i poszedł tam. 

*** 

 Tamten dzień był dla nas dniem czekania. Siedzieliśmy 

w hotelu, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Wszystko było 

zaplanowane. Wiedzieliśmy, że musimy czekać do następnego 

dnia, do piętnastej. To wtedy wszystko miało się  wyjaśnić.  

Na razie mogliśmy jeszcze trochę porozmawiać o strategii  

i ewentualnie podsłuchać wrogów. Jednak, już po chwili, 

zrezygnowaliśmy z drugiej opcji, bo nie chcieliśmy, żeby nas 

nakryli. Tak, jak myślałem. Pozostawało nam tylko wierzyć,  

że jesteśmy w stanie pokonać panią Moruk, pana Karola i ich 

gang. 

*** 

 Mieszkaniec wioski znalazł się właśnie na jednej  

z małych, bielańskich uliczek. Postanowił nie zwlekać  

i od razu zaczął nas szukać. Jednak nie okazało się to tak łatwe, 



85 
 

jak przypuszczał. Chodził ze dwie godziny, obszedł całą 

okolicę wzdłuż i wszerz, ale nadal nie znalazł ani mnie,  

ani Filipa, ani Anthony’ego. Był zawiedziony i nie wiedział,  

co robić. Myślał, ze już nigdy nie odnajdzie swoich przyjaciół, 

gdy wpadł na bardzo dobry pomysł: postawił się w naszej 

sytuacji Dlatego zaczął myśleć logicznie: „Co ja bym zrobił? 

Jak bym się zachowywał? A najważniejsze – gdzie bym 

poszedł?” Odpowiedź na to pytanie nie przyszła mu łatwo, 

więc znów zaczął myśleć: „Co jest potrzebne do życia?”  

Na pewno jedzenie i picie. Tak, niewątpliwie. Jednak mogli 

pójść do jakiegoś baru, restauracji i już dawno wyjść. Jednak 

co jeszcze? Ach, tak! Nocleg! To jest to! Zapewne znajdują się  

w jakimś pensjonacie, hotelu czy ośrodku. Teraz pozostawało 

się tylko kogoś zapytać o  jakiś nocleg w okolicy, pójść  

do kilku miejsc i sprawdzić w każdym z nich, czy nie ma tam 

któregoś z kumpli. 

 Gdy mieszkaniec wioski wymyślił już cały plan 

działania, stwierdził, że teraz trzeba zapytać kogoś o najbliższy 

pensjonat. Na ulicy, na której się znajdował, było dużo ludzi. 

Na początku nie wiedział, kogo wybrać, ale w końcu 

zdecydował, że spyta pewnego bruneta w luźnym swetrze. 

Dlaczego? Ponieważ wyglądał mu na bacznie rozglądającego 

się po okolicy turystę. A turyści znają pobliskie hotele. 
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- Przepraszam, czy zna pan jakiś pensjonat w okolicy? – 

zapytał mieszkaniec wioski. 

- Tak, proszę pana. Najlepszy jest przy Placu Konfederacji. 

Pozostałe znajdują się na Rokokowej, Żbikowiance, Staffa  

i Podleśnej. Jednak na Podleśnej nie radziłbym panu nocować - 

obskurny budynek i fatalne warunki. 

- Dziękuję panu. Zastosuję się do pańskich rad. 

- Proszę bardzo – powiedział i po chwili dodał – mogę się 

jeszcze o coś zapytać? 

- Tak, oczywiście. 

- Czy nie widział pan przypadkiem bardzo wysokiego, chudego 

chłopca z dołkami w policzkach i włosami sterczącymi  

na wszystkie strony? 

Mieszkaniec wioski przeraził się, potem spojrzał na mężczyznę 

uważnie i spytał? 

- Kim pan właściwie jest i co ma pan wspólnego z Wojtkiem 

Kumalowickim!? 

- Skąd pan o nim wie? A kim pan jest? 

- Nie mam imienia, jestem od niedawna doradcą 

wszechmocnego władcy Akromii, Anthony’ego Lemmensa. 

- Dość tego! Nic nie rozumiem! 

- Ale kim pan jest? – ponowił pytanie mieszkaniec wioski. 
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- Cezary Samogłoska, nauczyciel fizyki Wojtka – odpowiedział 

już trochę bardziej uspokojony. 

- A co pan robi w roku pięćdziesiątym piątym? Lubi pan sobie 

podróżować w czasie? A może współpracuje z gangiem pani 

Moruk, co? 

- Nic pan nie rozumie. Byłem kiedyś policjantem 

czasoprzestrzennym, jednak skończyłem służbę i zacząłem 

nauczać w szkole, w której jest Wojtek. A teraz, mimo, że już 

nie pracuję jako stróż prawa, zająłem się nową sprawą pani 

Moruk, która zaczęła pracować  w szkole, w której uczę także 

ja i zabierać dzieci w czasie. 

- Dobrze, przepraszam, chodźmy lepiej poszukać Wojtka, 

Filipa i Anthony’ego póki nie będzie za późno. 

- Dobry pomysł. Chyba już nawet wiem, po co pytał pan  

o pensjonat… 

 W ten sposób poznali się pan od fizyki i mieszkaniec 

wioski. Jednak nie mieli czasu poznać się lepiej, gdyż myśląc, 

że byliśmy w straszliwych opałach, kontynuowali 

poszukiwania. Jednak tym razem nie szukali już igły w stoku 

siana. Wiedzieli, gdzie mogą nas zastać albo znaleźć 

informacje o nas. Tak, w którymś z hoteli. Pierwszy,  

do którego weszli był na ulicy Staffa. Poszli najpierw właśnie 

tam, bo było najbliżej. Jednak tam nie było ani śladu nas ani 
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informacji o nas. Jednak już w drugim pensjonacie, przy Placu 

Konfederacji, było trochę inaczej. Gdy zapytali o nas, 

recepcjonistka podała numer pokoju i poszła z nimi  

na pierwsze piętro. 

- Przyszli goście, czy mogą wejść? – spytała. 

- A kto to? – dopytał Anthony. 

- To ja, twój doradca z wioski. Wpuść nas – powiedział 

mieszkaniec wioski. 

- Wejdźcie – zaprosiłem gości. 

 Za chwilę zobaczyłem w drzwiach jednego ze swoich 

minecraftowych kumpli i… pana od fizyki! Na początku 

bardzo się zdziwiłem, ale później przypomniałem sobie, jak 

nawet Anthony mówił, że czuje, że ktoś tu kręcił. Jednak 

dlaczego był z mieszkańcem wioski? Gdzie się spotkali i jak 

się poznali? Pytań tego typu zrodziło mi się wtedy w głowie 

miliony, ale już po chwili poznałem na nie odpowiedź. Pan  

od fizyki opowiedział mi o wszystkim: jak poznał, że sprawcą 

całej afery była pani Moruk, jak przeniósł się w czasie, jak 

spotkał tam mieszkańca wioski, jak nas znaleźli i że był jeszcze 

kilka lat temu policjantem czasoprzestrzennym… W tamtym 

momencie przeżyłem wstrząs. A myślałem, że o panu  

od fizyki wszystko wiem. Muszę przyznać, że takiej 

wiadomości się nie spodziewałem. Opowiedzieliśmy  



89 
 

mu również, co udało nam się dotychczas zdziałać  

i przedstawiliśmy mu nasz plan. Stwierdził, że jest świetny  

i doskonale przemyślany, ale jedną rzecz by zmienił, 

powiedział, że nie zagubimy ich w czasie, a jeszcze dziś 

zwołamy wszystkich jego kolegów z policji czasoprzestrzennej,  

a oni złapią całą szajkę i wsadzą ją do najcięższego więzienia: 

Prisonu. 

- Pewnie zastanawiacie się, jak zwołamy policjantów? – 

zapytał pan od fizyki, myśląc, że Anthony nic nie wie o takich 

rzeczach. 

- Nie – powiedział Anthony – użyjemy w tym celu mniej 

więcej czegoś takiego – pokazał mu nasz sprzęt  

do porozumiewania się z Marsuzem. 

- Skąd to masz? – spytał zaciekawiony nauczyciel. 

- Sam skonstruowałem. Jednak ostatnio wymagał pilnej 

naprawy. Często się psuł. 

- Świetne – powiedział i wyciągnął z kieszeni coś podobnego. 

Po chwili wezwaliśmy trzy patrole, ale dopiero na dziesiątą 

następnego dnia. 

- A tak w ogóle, kim ty w końcu jesteś: królem Akromii,  

czy wynalazcą? – zaczął kontynuować pan Cezary. 
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- I tym i tym – rzekł Lemmens – Wynalazcą jestem od kiedy 

tylko pamiętam, a królem od kilku miesięcy. 

- Ciekawe – powiedział pan od fizyki - a skąd znasz Filipa  

i Wojtka? 

- To długa historia – zaczął opowiadać naszą przygodę… 

Opowieść trwała z piętnaście minut i bardzo zaciekawiła 

dawnego policjanta. Był pod wrażeniem, co do tej pory udało 

nam się osiągnąć. Jednak był również bardzo ciekawy,  

jak można przenieść się do gry. 

- Do każdej gry zaprogramowałem inną stronę internetową. Jak 

wpiszesz ją w przeglądarce, natychmiast znajdziesz się w grze. 

 I tak miło upłynął nam dzień z nieoczekiwanymi 

gośćmi.   
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Rozdział 15 

Nasz sukces 

 

 Następnego dnia od razu przystąpiliśmy do dzieła. 

Wstaliśmy o dziewiątej, zjedliśmy śniadanie i wyszliśmy  

z budynku. Już po chwili zobaczyliśmy tam kilku mężczyzn. 

Ubrani byli w dziwne, niebieskie mundury z wielkimi 

kieszeniami, z których wystawało mnóstwo sprzętów. Mieli 

założone również duże czapki, spodnie, też niebieskie i czarne, 

duże buty. Wszyscy byli średniego wzrostu, tylko jeden 

przewyższał wszystkich o jakieś 15 cm i to on się pierwszy 

odezwał: 

- Jak tam, Czarek, po służbie? Dobrze się żyje? 

- Tak… - uśmiechnął się pan od fizyki – zająłem się uczeniem 

fizyki w szkole. Od zawsze lubiłem ten przedmiot. 

- A z jakiego powodu nas teraz zawołałeś? 

- Chyba szykuje się kolejna awantura z udziałem pani Moruk. 

Musimy jej zapobiec. 

Tym razem przestępczyni zaczęła pracować w szkole. Chciała 

tym sposobem odwrócić naszą uwagę. Nawet przez dwa lata 

nie mogłem jej rozpoznać. Ona zawsze widziała we mnie 
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wroga, lecz najgorsze, że otworzyła w szkole wir czasu.  

Od początku wiedziałem, że ktoś chce, żebym tam poszedł,  

że to podstęp. Wszystko poszło po złej drodze. W sprawy 

zaczęli mieszać się Wojtek i Filip, których pan Karol, wam 

również znany, przeniósł  w czasie. 

Na szczęście na ratunek przyszedł im zaprzyjaźniony 

naukowiec, Anthony Lemmens. O ich przygodzie, którą kiedyś 

razem przeżyli, opowiem wam kiedy indziej, a teraz chciałbym 

przejść do rzeczy. Otóż pani Moruk była tak sprytna,  

ze chłopców porwała w różnym czasie, jednego trochę później, 

a drugiego wcześniej. Jednego przetrzymywała w piwnicy,  

a drugi był, że tak powiem, na wolności. Jednak i jego 

kontrolowała. Zaprowadziła go do wynajmowanego domku  

na Bajana, a potem, gdy zdołał się wydostać, posłała pana 

Dawida, drugiego pomocnika, żeby ich podsłuchiwał. 

Następnie wysłała Wojtkowi i Anthony’emu list ze wskazówkami, 

gdzie mają pójść. Wysłała go tylko do nich, gdyż Filipa nadal 

przetrzymywali. 

Na miejscu spotkania udało się ją przekonać, żeby 

pozwoliła Filipowi odejść. Po tym wydarzeniu chłopcy, wraz  

z naukowcem,  wymyślili plan pokonania wrogów. Polegał  

on na zagubieniu ich w czasie tzw. metodą trzecią, według 

mnie najskuteczniejszą. Najpierw jednak wysłali im listy, 
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podobne do tego, który szajka przesłała im. Jest w nich mowa, 

żeby przyszli dziś o piętnastej do niby nawiedzonego domu 

przy Grębałowskiej. 

Następnie pojawiłem się tu ja, a po drodze spotkałem 

ich drugiego kumpla i razem ich odnaleźliśmy i ulepszyliśmy 

plan. Już teraz nie będziemy ich gubić w czasie, a złapiemy ich  

i osadzimy w najcięższym więzieniu, Prisonie. Wypytamy 

również o informacje na temat osób, które z nimi 

współpracowały. 

- Doskonały plan – odezwał się tym razem inny policjant, ten 

trochę grubszy – a teraz chodźmy do tego domku i dokładnie 

go przeszukajmy. Przecież, jeśli szajka była tam razem,  

o musiała coś tam zdziałać… Może zostawiła coś, co mogłoby 

nam się przydać. Musimy również ustalić nasze pozycje  

w trakcie trwania akcji. 

 Po kilkunastu minutach zaczęliśmy przeszukiwanie 

domku. Policjanci czasoprzestrzenni obstukali każdy kąt  

i zajrzeli w każdy zakamarek. Wiedziałem, że akurat to nie 

należy do moich specjalności, więc zająłem się czymś innym: 

rozmyślaniem o domu. Zacząłem od ogólnego wrażenia.  

Na pewno był stary, tak…  Meble miały pewnie ze sto lat, 

wszystko było pokryte kurzem, perskie dywany z kilkanaście 

lat temu straciły swoją świetność i wielkie, kryształowe 
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żyrandole zdobiły  dzisiaj pajęczyny. Na pewno dom był 

kiedyś rezydencją kogoś bogatego… niewątpliwie. Jednak  

z jakiego powodu nagle zostawił domostwo. Dlaczego? Jaki 

miałbym w tym cel? Czy zrobił to nagle czy po prostu 

przeprowadził się, a domu nie udało mu się sprzedać i w końcu 

popadł w ruinę. A co z tym, że jest nawiedzony? Czy tylko 

rzekomo czy naprawdę? Zacząłem rozmyślać jeszcze 

dociekliwej. Starałem się zadawać sobie dużo pytań,  

bo to ułatwia rozwiązania choćby najtrudniejszej zagadki. 

Dlaczego mimo, że dowiedziałem się od Anthony’ego,  

że w domu mogą straszyć duchy, ani razu nie widziałem nic 

niepokojącego? – brzmiało kolejne moje pytanie. Dosłownie 

nic… Żadnych odgłosów, zjaw czy czegoś podobnego. Sam 

miałem różne wątpliwości. 

 Rozmyślałem tak przez pół godziny, aż stwierdziłem, 

że teraz nie ten temat był najważniejszy i postanowiłem 

zapytać pana od fizyki, jak idzie z przeszukiwaniem domu. 

- Nic nie znaleźliśmy – westchnął za chwilę – a tak przy okazji 

– dodał – ile czasu zostało o piętnastej, czyli do godziny, kiedy 

mieliśmy przyjąć gości? 

- Dwie godziny – powiedziałem – jest dwunasta pięćdziesiąt 

trzy. 
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- Mamy jeszcze trochę czasu. Najważniejsze, byśmy dobrze się 

ustawili. Za chwilę porozmieszczam nas po domu, potem 

zainstalujemy we wszystkich pokojach różne sprzęty,  

a na  koniec jeszcze raz, szczegółowo, omówimy plan. 

 Pół godziny przed piętnastą, kiedy mieliśmy już 

wyznaczoną pozycję, żeby nie było nieporozumień, 

przypomnieliśmy sobie plan działania. Był on bardzo prosty, 

więc nikomu nie przysporzył problemu. 

 Przez ostatnie dziesięć minut czekaliśmy na wrogów. 

Dzięki temu, że Anthony zainstalował u drzwi niewidzialny 

dzwonek, wiedzieliśmy kiedy dokładnie wejdą do domu 

wrogowie. Następnie przewidzieliśmy, że zaczną się rozglądać 

po domu, ale nigdzie nas nie znajdą, ponieważ urzędowaliśmy 

na zamkniętym przez nas strychu. Dla gości przeznaczyliśmy 

parter. Były na nim cztery pomieszczenia: przedpokój,  

z którego wchodziło się do jadalni, kuchni i salonu.  

We wszystkich pomieszczeniach zainstalowaliśmy ulepszony 

monitoring. Zasadzka polegała na tym, że jeśli znajdą  

się w jakimś z pokoi, w odpowiednim momencie Anthony miał  

nacisnąć przycisk uruchamiający w domu pewien mechanizm. 

Wtedy wszystkie drzwi miały zostać zamknięte na klucz,  

a otworzyć się tylko te od strychu. Wtedy mogliśmy zejść  

na dół i otworzyć drzwi od pokoju sprzętem zastępującym 
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klucz. Całą szajkę moglibyśmy szybko obezwładnić i wtedy 

policjanci pewnie zabiorą ich do więzienia. 

 Punktualnie o godzinie piętnastej ktoś zapukał  

do drzwi. Ponieważ nikt nie odpowiadał, on wszedł. Dzięki 

ukrytym kamerom zobaczyliśmy, że w domu znaleźli się pan 

Karol, pan Dawid i oczywiście pani Maga Moruk. 

- Zjawili się wszyscy, również Dawid. Mamy ułatwione 

zadanie – powiedział jeden z policjantów. 

Na początku wrogowie uważnie się rozglądali, po czym 

zaczęli kroczyć naprzód, w stronę salonu. Za chwilę weszli 

czujnie do pomieszczenia. 

- Zmień ustawienie kamery nr 5, żebyśmy ich lepiej widzieli – 

powiedziałem do Anthony’ego. Za chwilę wykonał polecenie. 

Ciągle szukaliśmy odpowiedniego momentu, żeby ich 

schwytać. Uświadomiliśmy sobie dopiero, że już taki nadszedł, 

kiedy Dawid zapytał się pozostałych członków gangu: 

„idziemy stąd?”. Wtedy zrozumieliśmy, że trzeba jak 

najszybciej schwytać wrogów, bo inaczej uciekną. Dlatego pan 

od fizyki natychmiast uruchomił system zamykania drzwi i już  

po chwili szajka została zamknięta w kuchni.  
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Nigdy nie zapomnę ich zdziwionych, a zarazem oburzonych 

min pragnących wydostać się z tego domku. Jednak nie było 

dla nich odwrotu. Oni wygrali bitwę, a my wojnę. 

 Po chwili zeszliśmy na dół i otworzyliśmy drzwi  

od kuchni dodatkowym, dorobionym przez nas kluczem.  

Od razu zauważyliśmy tam cały gang; panią Magdę Moruk, 

pana Karola i pana Dawida. Wszyscy patrzyli na nas badawczo. 

- A jednak tym razem nam się nie udało – warknęła pani 

Magda, którą szczególnie zaciekawili szczególnie policjanci 

czasoprzestrzeni. Po chwili jeden z nich powiedział: 

- Teraz w wirach czasu i przestrzeni zapanuje spokój, bo już 

dzisiaj traficie do najcięższego więzienia, Prisonu. 

- Ale my nie chcieliśmy zrobić nic złego – odpowiedziała.  

- Tak, tak…  Nie chcieliście nic złego… Tak samo, jak  

w przypadku siedemnastu innych afer z wami związanych. 

- Jeszcze tego pożałujecie! Cała policja czasoprzestrzenna!  

I jeszcze wy, Wojtku, i Filipie, panie Cezary od fizyki i ten 

dziwny gość, który wepchnął mnie do stawu! I jeszcze ty! – 

wskazała na mieszkańca minecraftowej wioski - Wszyscy tego 

pożałujecie! 

Jednak my niczego nie żałowaliśmy. Po chwili 

policjanci zabrali ze sobą cały gang do wiru czasu, gdzie 

czekały na nich wolne miejsca w Prisonie. Zostałem tylko ja, 
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Filip, Anthony i nasz drugi minecraftowy kumpel. Staliśmy 

przed starym domkiem na Grębałowskiej patrząc na powoli 

chylące się ku dołowi, ale nadal mocno świecące słońce. 

Podziwialiśmy urok starych uliczek, kiedy postanowiłem się  

o coś zapytać Anthony’ego: 

- Dlaczego wybrałeś akurat to miejsce na schwytanie wrogów? 

- Gdy byłem mały, bardzo lubiłem się w tym domu bawić. 

Było to już w latach osiemdziesiątych. Budynek był już wtedy 

bardzo zniszczony. Pamiętam, że poddasza już nie było, a sam 

parter również chylił się ku upadkowi. Mimo tego, często 

przychodziłem tu z kolegami odpocząć po szkole. Niestety, 

kilka lat temu budynek zburzono i wybudowano tu nowoczesny 

apartament. A szkoda, bo można byłoby to jakoś ładnie 

odnowić i przywrócić temu miejscu dawną świetność. 

- Powiedziałeś: „dawną świetność” – zauważyłem – co to ma 

znaczyć? 

- Kiedyś dom ten był świetny. Przynajmniej tak wynika  

z opowieści znajomych mojego taty – rodziny Chomiczów. 

- Znałeś ich? – spytał Filip.  

- Tak, oczywiście. Moja rodzina już od dawna znała 

Chomiczów. 

- A co się stało z nimi? – dopytywałem. 
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- Smutna historia – stwierdził Anthony - wygnano ich w 1974r. 

z rodzinnej wioski, a nowo zbudowane osiedle śmiano jeszcze 

nazwać Chomiczówką. 

- Ale w roku pięćdziesiątym dziewiątym, czyli teraz, żyją 

jeszcze w wiosce na terenie Chomiczówki – zauważyłem. 

- Tak – przytaknął Anthony – chciałem nawet ich odwiedzić. 

Nie będę mówić, że to ja, bo to nadal niebezpieczne, jednak 

bardzo chętnie zobaczę moich znajomych żyjących jeszcze  

w tej wiosce. 

Filip uśmiechnął się. Mieliśmy za sobą kolejną przygodę. 

- Już po wszystkim – powiedział. 

- Tak – przytaknął mieszkaniec wioski – może wypadałoby 

jakoś to uczcić. 

- Póki jesteśmy jeszcze w roku pięćdziesiątym dziewiątym, 

może poszlibyśmy na słynną, bielańską karuzelę? – 

zaproponowałem. 
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Rozdział 16 

Już w XXI wieku 

 W ubiegłym stuleciu nie siedzieliśmy długo. Pobyliśmy 

tam jeszcze ze dwa dni. W tym czasie Anthony zobaczył 

rodzinę Chomiczów i ich sklep ogrodniczy, ja pochodziłem 

sobie trochę z Filipem po Lesie Bielańskim, a mieszkaniec 

minecraftowej wioski odbył rejs po Wiśle. Było nam tam 

dobrze, ale wiedzieliśmy, że już trzeba wracać do domu:  

ja i Filip do 2013 roku, a Anthony wraz ze swoim doradcą  

do Minecrafta. W międzyczasie przyjechał również do nas  

na chwilę pan od fizyki. Chciał poinformować nas o tym, że 

gang pani Moruk został rozwiązany, a ona, pan Karol i Dawid 

trafili do najcięższego czasoprzestrzennego więzienia: Prisonu. 

Powiedział również, że udało się wydobyć informacje  

o wspólnikach szajki i prawdopodobnie wkrótce zostaną 

schwytani również oni. Bardzo się cieszyłem, że dosięgnęła ich 

wszystkich kara. Z wielką przyjemnością ogłosił też,   

że za nasze zasługi, ja i Filip możemy już bez przeszkód 

podróżować w czasie i przestrzeni. Rozpierała mnie w tamtym 

momencie taka duma… W końcu nadszedł czas 

pożegnania z Warszawą z lat pięćdziesiątych. Spojrzałem 
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jeszcze raz na te tereny, uśmiechnąłem się i powiedziałem  

do Anthony’ego: 

- Możemy zaczynać. 

Za chwilę pojawił się wywołany przez minecraftowego 

przyjaciela wir czasu. 

- Żeby nie pojawiły się luki  w czasie, musicie wrócić do tego 

samego momentu, w którym przenieśliście się w czasie. 

- Czyli ja muszę przenieść się do dnia trzynastego listopada 

2013 r., do godziny 9.45., czyli do czasu, kiedy zabrano mnie 

do wiru czasu, a Wojtek jakiś tydzień, dwa tygodnie później. 

- Dokładnie tak – powiedział Anthony. 

Po chwili Anthony ustawił wir czasu na odpowiednią datę  

i godzinę. Najpierw wszedł Filip i szybko zniknął. Potem 

Anthony zmienił czas na 24 listopada, na godzinę 23.10, czyli 

czas kiedy pan Karol zabrał mnie do lat pięćdziesiątych. 

Wszedłem do wiru czasu. Zdążyłem tylko pomachać 

Anthony’emu, a wir czasu zabrał mnie do takiego samego, 

ciemnego korytarza z mnóstwem drzwi, jak wcześniej. Gdy 

zatrzymałem się przy odpowiedniej dacie, drzwi same się 

otworzyły i za chwilę siedziałem przy biurku. Obok mnie 

leżała książka „Niezwykłe”, a na zegarze była 23.10. Po chwili 

usłyszałem czyjeś kroki. Na początku się przestraszyłem się,  
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że to pan Karol, ale później uświadomiłem sobie, że to tata.  

Wszedł do pokoju i zapytał się: 

- Jeszcze nie śpisz? 

- Za chwilę się kładę – powiedziałem. 

Tata patrzył  badawczo na moją rękę, aż powiedział zdziwiony: 

- Czy mi się wydaje, czy ty opaliłeś się? 

Faktycznie, w czasie podróży do środka lata trochę się 

opaliłem, ale zaśmiałem się i odpowiedziałem: 

- Chyba ci się wydaje.  

 Wyciągnąłem z kieszeni mapę Warszawy, którą 

kupiłem sobie na pamiątkę w latach pięćdziesiątych. Fragment 

tej mapy, obejmujący tereny Bielan, przedstawiam poniżej. 

Warszawa, 1959 r.     


