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CZĘŚĆ I

1

Jego żona zmartwychwstała. Żyje. I prawdopodobnie 
ma się dobrze.

Trzy lata wcześniej Robert Kidd dostał wiadomość 
o jej śmierci. Włączył akurat komórkę po wyjściu z sa-
molotu na lotnisku w Ras al-Chajma, stolicy emira-
tu o takiej samej nazwie. Oślepiło go słońce, nozdrza 
zapiekły od gorącego pustynnego powietrza. Zaczęły 
przychodzić esemesy o nieodebranych połączeniach: 
od matki, ojca, teściowej. Kolejne i następne, komórka 
wibrowała jak oszalała, nie chciała przestać.

„Zadzwoń, to pilne”.
„Zadzwoń!”.
„ZADZWOŃ!”.
Już wiedział, że stało się coś złego. Z bijącym sercem 

wybrał numer matki. Wokół niego pasażerowie spie-
szyli się do autokaru podstawionego na płytę lotniska. 
Czekając na połączenie, Kidd czuł przy uchu kolejne 
wibracje komórki informujące o nadchodzących ese-
mesach. W końcu usłyszał w słuchawce histeryczny 
szloch.

— Julia… — Jego matka zdołała wyłkać tylko jedno 
słowo.
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Przykucnął. Żeby się nie przewrócić, musiał pode-
przeć się ręką o płytę lotniska.

Rozgrzany beton parzył, a powietrze wokół drżało. 
Przed oczami Kidd miał przykurzony biały autobus, do 
którego wsiadali pasażerowie jego samolotu. Nieco dalej 
kołował boeing 737 tanich indyjskich linii lotniczych 
SpiceJet. Na boku autobusu naklejona była wielka rekla-
ma przedstawiająca roześmianego mężczyznę na plaży, 
podającego równie roześmianej partnerce roześmiane 
dziecko.

Oni zawsze będą beztroscy i szczęśliwi, a on już nigdy.
— Are you all right? — spytała go szczupła staruszka 

w kapelusiku przeciwsłonecznym, myśląc, że zasłabł po 
wyjściu z klimatyzowanego samolotu na czterdziesto-
stopniowy żar.

Nie był w stanie wydobyć z siebie głosu, pokiwał tylko 
głową. Był jak bokser, który upadł na deski i jest liczony.

W jednej chwili jego świat runął, rozsypał się w gruzy. 
Robert Kidd, szczęśliwy mąż i ojciec, z arcyciekawym ży-
ciem zawodowym, podróżujący po całym świecie oficer 
polskiego wywiadu, umarł tamtego dnia wraz z żoną.

A teraz, trzy lata później, kiedy już pogodził się z jej 
śmiercią, okazuje się, że Julia żyje. Została namierzona 
na Półwyspie Arabskim.

Podobno.
Targały nim sprzeczne emocje: od euforii do niedo-

wierzania, dezorientacji, a nawet strachu. Jako oficer 
Agencji Wywiadu niejedno widział i przeżył. Był odpor-
ny i zahartowany, ale coś takiego przerosłoby każdego.
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Na usta cisnęły mu się tysiące pytań. Jak? Jakim cu-
dem Julia żyje? Co robi na Bliskim Wschodzie? Dlacze-
go, do cholery, ukrywa się przed nim? Przed synami?! 
Jak mogła pozwolić, by myśleli, że umarła?!

Nie, to na pewno jakaś perfidna pomyłka. Nie ma 
większego koszmaru niż trwanie w płonnej nadziei. 
Dlatego Kidd wolał zachować jak najdalej posuniętą 
ostrożność.

Otrząsnął się ze wspomnień i spojrzał przed siebie, 
w ciemność, na szosę, którą pokonywali w zawrotnym 
tempie. Służbowa skoda octavia rozwijała nieprzepisową 
prędkość. Oprócz świateł samochodu mrok nocy co 
chwilę rozświetlał granatowy błysk przyczepionego na 
dachu koguta. Sygnał dźwiękowy nie był włączony, nie 
było takiej potrzeby, bo droga krajowa numer siedem 
była niemal pusta. Rytmiczne sine rozbłyski dziwnie 
kontrastowały z ciszą, jaka panowała w aucie. Zakłócały 
ją jedynie warkot silnika i szum nawiewu. Na wprost 
oczu Kidda, który siedział na środku tylnej kanapy, dyn-
dał zapach samochodowy, zielony kartonik w kształcie 
czterolistnej koniczynki.

Jako mężczyzna na wskroś racjonalny Kidd, z wy-
kształcenia inżynier, wierzył tylko w to, co da się zo-
baczyć, obliczyć i zmierzyć. A najlepiej dotknąć. Kiedy 
pracował na Bliskim Wschodzie, zdarzało mu się wi-
dzieć na pustyni miraże, fatamorganę. Srebrzystą taflę 
jeziora, która, gdy podjechał autem bliżej, rozpływała 
się w powietrzu.
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Czuł, że musi dotknąć żony, porozmawiać z nią, po-
całować ją… Dopiero wtedy uwierzy, że Julia żyje.

Nagle przed oczami zobaczył jej smukłą dłoń, która 
mocno złapała go za rękę.

2

— Ja wiedziałam… — Głos teściowej wibrował od emo-
cji, a jednocześnie wydawał się słaby, złamany. — Serce 
matki się nie myli. Nigdy się nie pogodziłam z jej śmier-
cią. Ja wiedziałam…

Helena siedziała po prawej stronie Kidda, zaciskając 
zimną, drżącą rękę na jego palcach. Dłonie miała iden-
tyczne jak jego żona, a jej córka: drobne, ale ze smukły-
mi, długimi palcami i starannie wypielęgnowanymi pa-
znokciami w kształcie migdałów. Z taką samą skromną 
obrączką na serdecznym palcu.

Z lewej strony Kidda przysypiał teść, który znieczulił 
się większą niż zwykle dawką koniaku. Samochód pro-
wadził policjant z CBŚP o przezwisku Młody. Zapach 
przetrawionego alkoholu mieszał się z intensywnym 
aromatem perfum Heleny i  dymem papierosowym, 
którym przesiąknięte było ubranie ostatniego z pasaże-
rów — siedzącego obok kierowcy pułkownika Ryszarda 
Dąbrowskiego zwanego Szefem.
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Kidd znów spojrzał na dyndającą przed jego oczami 
zawieszkę w kształcie czterolistnej koniczynki. Nie czuł 
jej zapachu, mimo że napięcie wyostrzało mu zmysły. 
Zapewne odświeżacz powietrza zdążył już wywietrzeć. 
Kidd zaczął się zastanawiać, jak pachnie czterolistna 
koniczynka.

Weź się w garść! — skarcił się w myślach.
Siny błysk. Ciemność. Znów błysk. Ciemność. Kidd 

łapał się kurczowo myśli, że jego żona żyje, po czym 
znów puszczał ją ze strachu, że to nieprawda. I tak mijała 
kolejna godzina tej upiornej podróży.

— Ty oczywiście ułożyłeś już sobie życie na nowo. 
Z tą… młódką — kontynuowała po chwili Helena, po 
czym zaczęła oddychać głośno przez otwarte usta, jak-
by walczyła z atakiem paniki. — Ale Zenon i ja… Jezu 
Chryste…

Raniące słowa teściowej nie ruszały go specjalnie. Był 
uodporniony. Nie miał też za złe Helenie, że gada od rze-
czy. Była w szoku. Wiadomość, która spadła na nich jak 
grom z jasnego nieba, mogła odebrać zmysły. A przecież 
trzeba się było przygotować na kolejne wstrząsy.

To prawda, że u jego boku pojawiła się ostatnio inna 
kobieta. W zimie żałoby była jak jaskółka zwiastująca 
wiosnę. Czarnowłosa, piękna, miała na imię Kaśka i od-
czarowała go. Niestety, równie szybko jak się pojawiła, 
znikła.

— Mamo… — Kidd odwrócił głowę w stronę Heleny. 
Starał się zawrzeć w głosie troskę i opanowanie. — Wiem, 
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że to trudne, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Jesz-
cze nic nie wiemy na pewno…

— Nie, ja tu zwariuję! — Teściowa odpięła klamrę 
pasa bezpieczeństwa. — Jeszcze to ustrojstwo mnie dusi. 
Niech pan jedzie szybciej, błagam, młody człowieku. Ja 
tu nie wytrzymam!

Kierowca nie odpowiedział, tylko na moment ode-
rwał wzrok od drogi i spojrzał na Szefa, szukając u nie-
go wskazówki, jak ma postąpić. Jednocześnie nacisnął 
przycisk zamka centralnego, jakby się bał, że kobieta 
za chwilę przy pełnej prędkości otworzy drzwi auta 
i wyskoczy.

— Szybciej! — poganiała Helena. — Dlaczego w ogóle 
musimy tłuc się do Warszawy? Naprawdę, mogliście 
zrobić ukłon w stronę zrozpaczonych rodziców, ale nie… 
Stolyca…

— Droga pani, nie ja o tym decydowałem — po-
wiedział beznamiętnym tonem Szef. — Ani nikt inny 
z policji. Mamy za zadanie tylko dowieźć państwa na 
miejsce.

— Spychologia… Typowe!  — mruknęła Helena, 
opatulając się szczelniej szerokim kremowym szalem, 
spiętym na piersi ozdobną złotą agrafką. — Nic dziw-
nego, że nic w tym państwie nie działa. Dziadostwo. Jak 
mawiał ksiądz Tischner… — Helena urwała. Trudno 
powiedzieć, czy cytat wyleciał jej z głowy, czy liczyła na 
to, że pozostali sami się domyślą.

Kidd zastanawiał się, czy dobrze zrobił, informując 
teściów od razu, gdy tylko dostał szokującą wiadomość. 
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Uznał, że nie może inaczej, chodzi przecież o ich córkę. 
Natomiast synom jeszcze nie powiedział. Chłopcy spę-
dzali wakacje w USA u jego rodziców. Zobaczy, czego 
się dowie, i wtedy do nich zadzwoni. Lepiej nie rozbu-
dzać ich nadziei, dopóki informacje o Julii nie zostaną 
potwierdzone. Przecież to jest szaleńczo nierealne, że 
ich matka jednak żyje…

Kidd zaczął krążyć myślami wokół tamtego dnia trzy 
lata temu, kiedy dowiedział się o śmierci żony.

Czy to możliwe, że Julia nie zginęła?
Nie widział jej po śmierci, nie identyfikował ciała. 

Wypadek samochodowy spowodował jej szef i promo-
tor, profesor Adamski. Zasłabł za kierownicą i uderzył 
w barierę na autostradzie tuż przed Hamburgiem, prawie 
u celu ich podróży. Julia była jego asystentką i współ-
pracowniczką, razem mieli wziąć udział w konferencji 
naukowej. Trzy trupy na miejscu, bo w samochodzie 
jechał jeszcze syn profesora Adamskiego, doktorant 
idący w ślady ojca.

Kiedy do Kidda dotarła tragiczna wiadomość, stracił 
kilkanaście godzin, nim załatwił lot do domu. Wracał 
przez Stambuł, a gdy znalazł się w Polsce, w pierw-
szej kolejności chciał zająć się synami. Nie było już 
sensu jechać do Hamburga. Zaplombowane trumny 
z ciałami Julii, profesora i jego syna były w drodze do 
Warszawy.

— Jak mogłeś?! — Z zamyślenia wyrwał go wście-
kły, oskarżycielski jęk teściowej. — Jak mogłeś jej nie 
rozpoznać?
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Kidd zrozumiał, że Helena nie mówi do niego, lecz 
do swojego męża. To Zenon pojechał wtedy do Niemiec 
i dokonał identyfikacji. 

Teściowa sięgnęła do torebki, z której wyszarpnęła 
chusteczkę. Przytknęła ją sobie do oczu. Kidd poczuł, jak 
jej ciałem wstrząsa szloch. Z drugiej jego strony teść kulił 
się bez słowa, jakby chciał wtopić się w samochodową 
kanapę i zniknąć.

— Ależ kochanie… — wymamrotał Zenon.
— Przyznaj się, byłeś pijany! Schlany w trupa!
W samochodzie zapadła cisza, przerywana jedynie 

pomrukiem silnika i rytmicznym stukotem amorty-
zatorów, bo wjechali akurat na gorszy odcinek drogi. 
Kidd kątem oka zauważył, że podwójny podbródek te-
ścia drży. Korpulentny mężczyzna o siwych kręconych 
włosach z trudem powstrzymywał szloch.

— Patrzyłem na nią, ale ona była… — Urwał, jakby 
nie był w stanie kontynuować. 

Kidd obrócił się lekko i w uspokajającym geście do-
tknął jego ramienia. Domyślał się, co Zenon chce po-
wiedzieć. Czytał raport. Właściwie znał go na pamięć. 
Samochód profesora po uderzeniu w barierę przerwał 
ją, spadł z estakady i spłonął. Z auta wydobyto trzy 
ciała. Kto mógł nim jechać, jeśli nie profesor, jego syn 
i asystentka? Nie przeprowadzono badań genetycznych, 
ponieważ nie było żadnych wątpliwości.

Aż do dziś.
Kidd przetarł zmęczoną twarz. Było mu gorąco, ale 

teściowa poprosiła, żeby ze względu na jej alergię nie 
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włączać klimatyzacji. Rozświetlił ekran komórki i od-
palił nawigację. Spojrzał na mapkę, na której pulsowała 
niebieska kropka. Byli już niecałe sto kilometrów od 
Warszawy.

Za godzinę wszystko się wyjaśni — pomyślał. Schował 
komórkę i poprawił pas bezpieczeństwa.

3

Do stolicy dojechali przed szóstą rano. Było już jasno. 
Cieć musiał zostać uprzedzony, bo stał przy bramie, 
z której łuszczyła się ciemnozielona farba. Otworzył 
ją ręcznie i wjechali na parking przed dawnym budyn-
kiem Instytutu Maszyn Matematycznych przy ulicy 
Krzywickiego na Ochocie. Kidd lekko się zdziwił, bo 
nie miał pojęcia, że Agencja Wywiadu ma tu jakiś 
lokal.

Było pochmurno, ale ciepło. Miasto powoli budzi-
ło się do życia, choć pozostawało jeszcze we władaniu 
ptaków. Kawki i wrony przechadzały się po chodniku 
lub wydziobywały resztki z kosza na śmieci. Mżył ledwo 
wyczuwalny deszczyk, ale Helena, która pierwsza wy-
siadła z samochodu, głośno zganiła męża za to, że nie 
zabrał ze sobą parasola.

— Chodźcie — powiedział Szef, zapalając od razu 
papierosa. — Szkoda czasu.


