
Demony
na smycz y

Anna Onichimowska

Kontynuacja 

bestsellerowych 

powieści 

Hera, moja miłość
i Lot Komety



Demony
na smycz y



Demony
na smycz y

Anna Onichimowska



Redaktor prowadzący
Katarzyna Krawczyk

Redakcja
Krystyna Śliwa

Redakcja techniczna
Lidia Lamparska

Korekta
Tadeusz Mahrburg
Grażyna Brzezińska

Copyright © by Anna Onichimowska 2010
Copyright © for the Polish edition Świat Książki Sp. z o.o.

Warszawa 2010

Świat Książki
Warszawa 2010

Świat Książki Sp. z o.o. 
ul. Rosoła 10, 02-786 Warszawa

ISBN 978-83-247-2253-2
Nr 45041

Niniejszy produkt objęty jest ochroną prawa autorskiego. 
Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie

 do prywatnego użytku osobę, która  wykupiła prawo dostępu. 
Wydawca informuje, że wszelkie udostępnianie osobom trzecim, 

nieokreślonym adresatom lub w jakikolwiek inny sposób upowszechnianie, 
upublicznianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach cyfrowych

 lub podobnych - jest nielegalne i podlega właściwym sankcjom.

Copyright © for the e-book edition by Świat Książki Sp. z o.o., Warszawa 





KOMETA

Kometa uczy siê robiæ efekty specjalne – siniaki,
zadrapania, pobicia, rany. Tak aby wygl¹da³y jak
prawdziwe. Jest w tym naprawdê dobra. Lepsza ni¿
w upiêkszaniu, chocia¿ makija¿e to te¿ przedmiot,
który lubi. Najbardziej j¹ nudzi tkanie zarostów – to
wymaga cierpliwoœci, a ta nie jest jej najmocniejsz¹
stron¹. Woli ju¿ je przymierzaæ – kobieta z brod¹ to
jest coœ. Przy makija¿ach – chocia¿ te¿ wymagaj¹
czasu, szczególnie te charakterystyczne – od razu wi-
daæ efekt, to siê Komecie podoba. Lubi tak¿e wiza¿,
tworzenie wizerunku, wie z doœwiadczenia, ile zna-
czy wygl¹d. Pamiêta chwilê, kiedy po przerwie na te-
rapiê pierwszy raz spotka³a Jacka. Min¹³ zaledwie
rok, a on jej nie pozna³. Nie kojarzy³a mu siê z wy-
daniem „grzeczna dziewczynka”. Nic dziwnego,
uœmiecha siê. Nigdy nie by³am grzeczna, nie jestem
i nie bêdê. Jak mi siê chce, udajê grzeczn¹ i ludzie to
kupuj¹. Nawet najbli¿si...

– Ju¿ wiesz, co chcesz robiæ po tej szkole? – wy-
pytywa³ ojciec, zanim zgodzi³ siê na finansowanie jej
studiów.
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– Pracowaæ w teatrze – odpowiedzia³a, poniewa¿
wydawa³o jej siê, ¿e taka wizja przysz³oœci musi siê
spodobaæ rodzicom.

– Naprawdê? – pyta³a j¹ potem Dorota, kiedy zo-
sta³y same.

Nie mam powodu, aby ci ufaæ, pomyœla³a Kome-
ta, przygl¹daj¹c siê swojej siostrze bliŸniaczce. Ani
tobie, ani komukolwiek innemu.

– Naprawdê – przytaknê³a. – Czemu wydaje ci siê
to nieprawdopodobne?

– Sama nie wiem... – zawaha³a siê Dorota. – Bo ta
szko³a pasuje do ciebie, jak czyta³am program, to po-
myœla³am nawet „ca³a ona”. Ale... – Dorota przestra-
szy³a siê, aby swoimi w¹tpliwoœciami nie obudziæ
w¹tpliwoœci Komety. Mo¿e ona naprawdê dojrza³a.
Maj¹c takiego ch³opaka jak Jacek... – Myœla³am, ¿e
bardziej poci¹ga ciê estrada, nie scena – wycofa³a siê
wówczas, myœl¹c: Rozmowa z ni¹ to jak chodzenie
po szkle.

Kometa jest zadowolona, ¿e siostra wci¹¿ studiu-
je w Hiszpanii. Internetowy kontakt jest znacznie
bezpieczniejszy ni¿ osobiste spotkania.

*

Dowiedzia³a siê dopiero przed chwil¹, ¿e maj¹
dziœ iœæ do opery, obserwowaæ charakteryzatorki
przy pracy. Ma godzinê przerwy.

Bez ¿alu myœli o tym, ¿e ominie j¹ wizyta u Gra-
¿yny. Tym razem muszê uprzedziæ Jacka, zerka na
zegarek i nagle ulega pokusie, aby przejœæ siê pod
uniwerek. To raptem dziesiêæ minut od jej szko³y,
powinien w³aœnie skoñczyæ zajêcia.
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– Skoczymy coœ zjeœæ? – zagaduje j¹ Hanka, ale
Kometa krêci g³ow¹.

Ledwie wychodzi na Krakowskie Przedmieœ-
cie, widzi Jacka z Justyn¹. Cofa siê gwa³townie do
bramy, jej komórka dzwoni, na ekraniku widzi
napis „Jacek”. Ciekawe, co masz mi do powiedze-
nia, myœli, nie odbieraj¹c telefonu. Po chwili od-
s³uchuje. No tak, wiadomo, dlaczego nie zd¹¿ysz
do domu, przebiega jej przez g³owê wbrew rozs¹d-
kowi.

Czuje siê znowu tak, jakby sk³ada³a siê z dwóch
czêœci. Dlaczego nie podejdziesz, przecie¿ znasz Ju-
stynê od dawna, wiesz, ¿e siê koleguj¹ – mówi jej
czêœæ o imieniu Ala. Kole¿eñstwo z jednego ³ó¿ka –
syczy Kometa. Wyobra¿am sobie, czego i jak oni siê
razem ucz¹.

Pod¹¿a za nimi wzrokiem, z czegoœ siê œmiej¹
i z tym œmiechem znikaj¹ w t³umie innych prze-
chodniów.

Nie uprzedzê go, ¿e nie przyjdê, myœli Kometa,
a Ala dziwi siê dlaczego? Po co to robisz? ¯eby nie
czu³ siê za pewnie. I za bezpiecznie – ci¹gnie Kome-
ta monolog na dwa g³osy.

– Bo jemu tylko siê wydaje, ¿e mnie ma – opowia-
da Hance. Zobaczy³a j¹ przez szybê nad talerzem
z pizz¹. – Nikt mnie nie bêdzie mia³. Ani on, ani nikt
inny.

– Ja to bym chcia³a mieæ ch³opaka – mówi Han-
ka. – Ale w tej szkole same dziewczyny, a ja nie je-
stem taka laska jak ty...

Kometa spogl¹da z politowaniem na kole¿ankê.
Tyle tego towaru ³azi luzem, a ty masz problem?

– Nawet gdybym mia³a krosty, krzywe nogi i by-
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³a pêkata, umia³abym zdobyæ faceta. – Wzrusza ra-
mionami. – A ty ¿adnego z tych problemów nie
masz...

Lubi swój wizerunek w oczach Hanki. Podoba jej
siê, ¿e tamta jej zazdroœci, ¿e j¹ podziwia.

Chyba jednak nie dlatego siê z ni¹ kolegujê, mu-
sz¹ byæ inne powody, zastanawia siê Ala, a Kometa
prycha ironicznie: Nie oszukuj siê. Nie jest ani lot-
na, ani dowcipna, ani zabawna.

– S¹ jednak tacy nie do zdobycia! – upiera siê
Hanka, a Kometa ³apie natychmiast wiatr w ¿agle.

– Na przyk³ad? – pyta zaczepnie.
– No, nie wiem... Nie zastanawia³am siê tak do-

k³adnie. Ale na przyk³ad mój szwagier. Œwiata nie
widzi poza moj¹ siostr¹. Pobrali siê pó³ roku temu.
Nie wyobra¿am sobie, ¿eby móg³ j¹ zostawiæ ani na-
wet zdradziæ. Niemo¿liwe... – trzepie, wstaj¹c od sto-
lika.

Czas wracaæ do szko³y. Kometa widzi, ¿e Jacek
znów próbuje siê z ni¹ po³¹czyæ. Niech próbuje,
myœli, wy³¹czaj¹c komórkê.

Musia³abym zobaczyæ zdjêcie tego szwagra, czy
warto siê schylaæ, przebiega jej przez g³owê. Nawet
nie próbuj, z³oœci siê Ala, likwiduj¹c pomys³ w za-
rodku.

– Jeœli mi wpadnie w oko ktoœ odpowiedni dla
ciebie, dam ci znaæ – obiecuje Hance, a ta rozjaœnia
siê, zupe³nie jakby Kometa ju¿ j¹ wyswata³a z jakimœ
przystojniakiem.

W operowej charakteryzatorni przygl¹daj¹ siê, za-
fascynowane, jak sprawne d³onie fachowca przeobra-
¿aj¹ m³od¹ blondynkê w starego samuraja.

Muszê siê tego nauczyæ. Muszê byæ w tym dobra.
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Najlepsza – przebiega Komecie przez g³owê. Moty-
wacja d¹¿enia do perfekcji nie jest jeszcze dla niej sa-
mej zupe³nie jasna, chocia¿ dziewczyna czuje, ¿e ta
umiejêtnoœæ mo¿e siê okazaæ bezcenna. Aby nie byæ
skazan¹ na jedn¹, do znudzenia tê sam¹, twarz.



JACEK

Wyszed³ z zajêæ z Justyn¹, jak to na ogó³ bywa³o.
– Ciekawa jestem, jak bêdzie. – Dziewczyna wy-

dawa³a siê bardziej podekscytowana jego zaprosze-
niem do matki ni¿ on sam.

– A ja œrednio. – Wzruszy³ ramionami, zerkaj¹c
na zegarek.

Do domu mo¿e ju¿ nie zd¹¿yæ. Muszê zawiado-
miæ Kometê, aby na mnie nie czeka³a. Nie wiedzia³,
czy czeka, czy te¿ jest na zajêciach lub gdziekolwiek
indziej. Denerwowa³a siê, kiedy chcia³ wiedzieæ ta-
kie rzeczy. Nie móg³ siê do tego przyzwyczaiæ.

– To normalne, informowaæ siê nawzajem, gdzie
siê jest, skoro siê razem mieszka – próbowa³ jej per-
swadowaæ, ale zawsze pada³a podobna odpowiedŸ:

– Czêsto zmieniam plany, przecie¿ wiesz. Nawet
jeœli rano wydaje mi siê, ¿e bêdê po po³udniu w do-
mu, to nic nie znaczy.

– Mamy komórki – powtarza³, bezradny wobec
jej uœmiechu.

Tym razem równie¿, zgodnie z narzucon¹ przez
Kometê konwencj¹, umówili siê luŸno – dotr¹ do
Gra¿yny razem lub osobno, zale¿nie od okolicznoœci.
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Ju¿ wiedzia³, ¿e nie zahaczy o dom. Jeœli jednak Ala
jest w szkole, to dwa kroki st¹d, mogliby siê umówiæ.
O ile ju¿ skoñczy³a. I o ile tam jest.

– Zadzwoniê do Ali – mrukn¹³.
Justyna odsunê³a siê dyskretnie. Telefon nie od-

powiada³. „Nie zd¹¿ê do domu. Spotkamy siê u mat-
ki. Pa, pa” – nagra³ wiadomoœæ.

– Idê do metra – rzuci³ do Justyny – a ty?
– Jeœli idziesz na piechotê, chêtnie siê przejdê.

Od³¹czê siê przy „Smyku”.
– Ciuch czy zabawka? – Jacek by³ pewien, ¿e

dziewczyna chce coœ kupiæ dla m³odszej siostry, Zu-
zi. Dwanaœcie lat m³odszej, jak szybko obliczy³.

– Myœla³am o jakiejœ grze. Na urodziny przyja-
ció³ki Zuzi.

Niezale¿nie od tego, ¿e nie mam czasu, marny
by³by ze mnie doradca, pomyœla³ Jacek. Wypad³em
z kursu ju¿ dawno temu. Nawet na grach kompute-
rowych siê nie znam.

Jak zawsze wtedy, gdy – choæby poœrednio – wspo-
mina³ Miœka, poczu³ ostry ból.

– Nie myœl o tym – powiedzia³a miêkko Justyna,
a Jacek, nie po raz pierwszy, skonstatowa³ ze zdumie-
niem, ¿e w³aœnie ona, jak ma³o kto, zna go jak w³asn¹
kieszeñ.

– Wcale nie myœlê – próbowa³ j¹ oszukaæ, chocia¿
na palcach jednej rêki móg³by policzyæ dni, kiedy
choæby na chwilê nie wspomina³ brata.

Najczêœciej przypomina³a mu siê noc, kiedy ma³y
wœlizn¹³ siê do jego pokoju. Pamiêta³ dok³adnie jego
pi¿amkê. Przera¿one oczy. Nie móg³ sobie wybaczyæ,
¿e go wtedy uderzy³. „By³eœ kimœ innym. Twoje emo-
cje i odruchy podporz¹dkowane by³y narkotykom.
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Nigdy byœ siê tak nie zachowa³ na trzeŸwo” – t³uma-
czy³a mu Justyna, kiedy pewnego wieczoru zdecydo-
wa³ siê jej o tym opowiedzieæ. „To mnie nie t³uma-
czy” – wzruszy³ gniewnie ramionami. Chyba w³aœnie
podczas tej rozmowy z otch³ani pamiêci wy³oni³ siê
zapomniany – a mo¿e raczej wyparty przez podœwia-
domoœæ – detal: r¹czka Miœka w kieszeni pi¿amy. „To
wówczas musia³ gwizdn¹æ mi skrêta” – powiedzia³,
a Justyna zareagowa³a dok³adnie tak jak teraz: „Nie
myœl o tym”.

Gdybyœ czu³a siê winna œmierci najbli¿szej osoby,
te¿ byœ myœla³a. We dnie i w nocy, przemknê³o mu
przez g³owê, ale nie powiedzia³ tego g³oœno.

– Rozstaliœmy siê z Romkiem. – G³os dziewczyny
przywróci³ go do rzeczywistoœci.

– Na jak d³ugo? – zapyta³ kpi¹co.
Z tego, co pamiêta³, w czasie ostatniego roku zry-

wali z piêæ razy, aby nastêpnie piêæ razy siê pogodziæ.
– Tym razem na dobre. Zobaczysz.
W gruncie rzeczy od dawna uwa¿a³, ¿e na to pora,

ale nigdy by jej czegoœ takiego nie powiedzia³. Mimo
¿e by³a jego najbli¿szym przyjacielem. Czego nigdy
nie zaakceptowa³a Kometa...

Nie mówi³ Justynie, ¿e Ala jest o ni¹ zazdrosna,
chocia¿ czu³, ¿e dziewczyna zdaje sobie z tego spra-
wê. Jeœli rzeczywiœcie Justyna stanie siê singlem, sy-
tuacja mo¿e siê jeszcze bardziej skomplikowaæ.

– Nie pytasz, co siê sta³o. – Z zamyœlenia wyrwa³
go g³os Justyny.

To samo co zwykle, pomyœla³. Scenariusze wa-
szych k³ótni i rozstañ s¹ do znudzenia podobne,
dziwne, ¿e tego nie widzisz. Nie chcia³ jednak jej do-
kuczaæ, wiêc rzuci³ tylko:
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– Jak bêdziesz chcia³a, sama mi powiesz.
– Uhm... – przytaknê³a, a on zauwa¿y³ ze zdumie-

niem, ¿e nie wygl¹da na zmartwion¹, wrêcz przeciw-
nie.

Nie mia³ dziœ g³owy, aby o tym myœleæ. Nied³ugo
spotkanie rodzinne. Czy bêd¹ wywo³ywaæ dawne
upiory? Sam chcia³, aby Gra¿yna zaprosi³a równie¿
Kometê, a teraz wcale nie by³ pewien, czy to dobry
pomys³. Nie móg³ sobie poradziæ z jej niepunktual-
noœci¹, ba³ siê, ¿e jest gotowa spóŸniæ siê, bez uprze-
dzenia i bez przeprosin.

Zadzwoniê do niej ponownie, postanowi³. Ale te-
lefon Komety milcza³.



OJCIEC

¯e te¿ to zebranie tak siê przed³u¿a, denerwuje siê
Kamil. Móg³by wys³aæ Gra¿ynie SMS-a, ¿e siê
spóŸni, ale wydaje mu siê to w obecnej sytuacji wy-
j¹tkowo niefortunne. W koñcu bazgrze na skrawku
papieru: „Muszê wyjœæ. Spotkanie rodzinne. Nie wy-
lejesz mnie?” i podsuwa Piotrowi. „Wylejê”, odpisu-
je tamten.

„To pa!”, decyduje Kamil, ma ledwie pó³ godziny
na dojazd. Dobrze, ¿e sprawdzi³em wczoraj na mapie,
gdzie to jest, myœli, kieruj¹c siê w stronê metra. Do-
je¿d¿a w kwadrans. Powinienem coœ kupiæ, zatrzy-
muje siê na chwilê przed wystaw¹ osiedlowego skle-
piku, szybko jednak eliminuje kolejne pomys³y.
Alkohol nie wchodzi w grê... Na sam¹ myœl, ¿e móg³-
by wkroczyæ w towarzystwie butelki, parska œmie-
chem. Przez ostatnie trzynaœcie miesiêcy uda³o mu
siê nie wypiæ ani razu. Czekoladki? Gra¿yna zawsze
tak dba³a o liniê, to siê pewnie nie zmieni³o, myœli
Kamil, kupuj¹c u babiny na rogu herbacian¹ ró¿ê.

A potem zag³êbia siê w labirynt uliczek, ³adnie tu,
rozgl¹da siê z przyjemnoœci¹ po bujnej zieleni. S³y-
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