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W mózgu, i tylko w mózgu, rodzà si´ nasze przyjemnoÊci,
radoÊci, Êmiech i ˝arty, podobnie jak nasz smutek, ból,
rozpacz i ∏zy...
Mózg jest tak˝e siedliskiem szaleƒstwa i op´tania, l´ków
i obsesji, które dr´czà nas nocà i za dnia...
Hipokrates
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OD AUTORA

Mam nadziej´, ˝e mieszkaƒcy Karoliny Pó∏nocnej
zechcà mi wybaczyç drobne zmiany w geografii i systemie szkolnictwa ich stanu, których dokona∏em dla
swych nikczemnych celów. JeÊli b´dzie to dla nich
jakimÊ pocieszeniem, mogà byç pewni, ˝e uczyni∏em
to z najwi´kszym szacunkiem dla stanu, który s∏ynie
z najlepszych dru˝yn koszykówki w kraju.
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Deborze Schneider...
najlepszej agentce literackiej, najlepszej przyjació∏ce
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Na pó∏noc od Paquo
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Rozdzia∏ 1

P

rzysz∏a tutaj, by z∏o˝yç kwiaty w miejscu, gdzie zginà∏ ch∏opiec i gdzie zosta∏a porwana dziewczyna.
Przysz∏a tutaj, bo by∏a oty∏a, mia∏a pryszcze na twarzy i niewielu przyjació∏.
Przysz∏a tutaj, bo tego od niej oczekiwano.
Przysz∏a tutaj, bo tego chcia∏a.
Oci´˝a∏a i spocona, dwudziestoszeÊcioletnia Lydia Johansson
przesz∏a nieutwardzonym poboczem wzd∏u˝ drogi 112, gdzie zaparkowa∏a swojà hond´ accord, potem ostro˝nie zstàpi∏a w dó∏
stoku, na b∏otnisty brzeg kana∏u Blackwater, który ∏àczy∏ si´ tutaj z m´tnymi wodami rzeki Paquenoke.
Przysz∏a, bo uwa˝a∏a, ˝e nale˝y to zrobiç.
Przysz∏a, choç si´ ba∏a.
By∏ dopiero wczesny ranek, lecz tegoroczny sierpieƒ w Karolinie Pó∏nocnej nale˝a∏ do najgor´tszych w stuleciu, a bia∏e
ubranie Lydii pokry∏o si´ ciemnymi plamami potu, nim jeszcze
ruszy∏a w stron´ polany po∏o˝onej nad rzekà, otoczonej wierzbami, drzewami tupelo i wawrzynami o szerokich liÊciach. Bez
trudu odszuka∏a w∏aÊciwe miejsce; ˝ó∏ta policyjna taÊma odcina∏a si´ wyraênie od otoczenia.
Dêwi´ki wczesnego poranka. Nury, jakieÊ zwierz´ plàdrujàce w pobliskim krzaku, goràcy wiatr, szumiàcy w turzycy i trawie.
Bo˝e, ale si´ boj´, pomyÊla∏a. Przed oczami stan´∏y jej wszystkie przera˝ajàce i makabryczne sceny z powieÊci Stephena Kinga i Deana Koontza, które czytywa∏a wieczorami ze swym naj-
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lepszym towarzyszem, butelkà Ben & Jerry. Ch∏opak Lydii traktowa∏ tego rodzaju ksià˝ki z pob∏a˝liwym uÊmiechem, jà jednak
zawsze przyprawia∏y one o zimny dreszczyk strachu, nawet jeÊli
czyta∏a je ju˝ wczeÊniej i zna∏a zakoƒczenie.
Znowu jakiÊ ha∏as w krzaku. Lydia zatrzyma∏a si´ na moment i rozejrza∏a, niepewna, potem ponownie ruszy∏a naprzód.
– Hej! – zawo∏a∏ jakiÊ m´ski g∏os. Bardzo blisko.
Lydia odwróci∏a si´ na pi´cie, Êmiertelnie przera˝ona. Omal
nie wypuÊci∏a z r´ki kwiatów.
– Jesse, aleÊ mnie wystraszy∏.
– Przepraszam. – Jesse Corn sta∏ po drugiej stronie wierzby
p∏aczàcej, obok polany otoczonej policyjnà taÊmà. Lydia zauwa˝y∏a, ˝e oboje wpatrujà si´ w ten sam punkt; b∏yszczàcà bia∏à lini´, wyznaczajàcà miejsce, w którym znaleziono cia∏o ch∏opca.
Dostrzeg∏a te˝ ciemnà plam´, w której jako piel´gniarka natychmiast rozpozna∏a zakrzep∏à krew.
– Wi´c to si´ sta∏o tutaj – wyszepta∏a.
– Tak jest, tutaj.
Jesse otar∏ czo∏o i poprawi∏ niesforny kosmyk blond w∏osów.
Jego mundur – be˝owy uniform Biura Szeryfa Okr´gu Paquenoke – by∏ wymi´ty i brudny. Pod pachami rozlewa∏y si´ ciemne
plamy potu. Jesse mia∏ trzydzieÊci lat i ch∏opi´cà urod´. Choç
nie by∏ to typ twardego, pos´pnego kowboja, który najbardziej
jej si´ podoba∏, pomyÊla∏a – nie po raz pierwszy – ˝e mo˝na spotkaç wielu gorszych kandydatów na m´˝a.
– Od kiedy tu jesteÊ? – spyta∏a.
– Nie wiem. Chyba gdzieÊ od piàtej.
– Widzia∏am jeszcze jeden samochód. Przy drodze – powiedzia∏a Lydia. – To Jim?
– Nie. Ed Schaeffer. Jest po drugiej stronie rzeki. – Jesse
wskaza∏ g∏owà na kwiaty. – ¸adne.
Lydia spojrza∏a na stokrotki, które trzyma∏a w d∏oni.
– Dwa czterdzieÊci dziewi´ç. W Food Lion. Kupi∏am je wczoraj
wieczorem. Wiedzia∏am, ˝e tak wczeÊnie rano jeszcze wszystko
b´dzie pozamykane. No, mo˝e Dell, ale tam nie sprzedajà kwiatów. – Przerwa∏a, zastanawiajàc si´, dlaczego tyle mówi. Potem
jeszcze raz rozejrza∏a si´ doko∏a. – Nie wiadomo, co z Mary Beth?
Jesse pokr´ci∏ g∏owà.
– Nie. Ani Êladu.
– Wi´c o nim te˝ pewnie nic nie wiecie.
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– Nie. – Jesse popatrzy∏ na zegarek. Potem ogarnà∏ spojrzeniem ciemnà wod´, g´ste trzciny i traw´, zniszczone molo.
Lydia by∏a nieco zniesmaczona faktem, ˝e zast´pca szeryfa,
z wielkim pistoletem u boku, zachowuje si´ równie nerwowo jak
ona. Jesse ruszy∏ w gór´ trawiastego zbocza, w stron´ drogi. Potem zatrzyma∏ si´ jeszcze na moment.
– Tylko dwa dziewi´çdziesiàt dziewi´ç?
– CzterdzieÊci dziewi´ç. Food Lion.
– Naprawd´ tanio – powiedzia∏ m∏ody policjant, spoglàdajàc
na morze g´stych traw. Ponownie ruszy∏ w gór´ zbocza. – B´d´
przy samochodzie.
Lydia Johansson podesz∏a bli˝ej do miejsca zbrodni. Modli∏a
si´ przez kilka minut. Modli∏a si´ za dusz´ Billy’ego Staila, która wczorajszego ranka w tym w∏aÊnie miejscu zosta∏a uwolniona
z jego okrwawionego cia∏a.
Modli∏a si´ za dusz´ Mary Beth McConnell, gdziekolwiek by
ta by∏a.
I za siebie.
Znów jakiÊ ha∏as w krzaku. Szelest, trzask ∏amanych ga∏´zi.
S∏oƒce Êwieci∏o ju˝ pe∏nym blaskiem, który nie móg∏ si´ jednak przebiç przez mroczne wody Blackwater Landing. Rzeka by∏a tutaj g∏´boka, wzd∏u˝ jej brzegów ciàgn´∏a si´ zbita masa
czarnych wierzb, grubych pni martwych i ˝ywych cedrów i cyprysów, wszystko to zaÊ okrywa∏a warstwa mchu i pnàcza opornika. Na pó∏nocnym wschodzie, ca∏kiem niedaleko, znajdowa∏o si´
Wielkie Ponure Bagno, a Lydia Johansson, jak ka˝dy skaut
z okr´gu Paquenoke, zna∏a wszystkie legendy dotyczàce tego
miejsca; o Pani Jeziora, o Kolejarzu bez G∏owy... Lecz to nie te
zjawy budzi∏y jej niepokój: Blackwater Landing mia∏o swojego
w∏asnego ducha – ch∏opca, który porwa∏ Mary Beth McConnell.
Nie mog∏a przestaç myÊleç o wszystkich historiach, które opowiadali o nim ludzie. O tym, jak w∏óczy∏ si´ po okolicznych lasach i bagnach, blady i chudy niczym trzcina. Jak podkrada∏ si´
do zakochanych par, które ca∏owa∏y si´ na kocach czy w samochodach zaparkowanych nad rzekà. O tym, jak wÊliznà∏ si´ na podwórko jakiegoÊ domu przy Canal Road i podglàda∏ przez okno
m∏odà dziewczyn´, kiedy ta uk∏ada∏a si´ do snu. Patrzy∏ na nià,
pociera∏ d∏oƒmi niczym bladolica modliszka, a˝ wreszcie nie wytrzyma∏ i wsunà∏ r´k´ przez otwór w okiennicy, by si´gnàç pod
jej pi˝am´. Albo o tym, jak po prostu siedzia∏ na poboczu drogi
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przed jakimÊ domem w Blackwater Landing i zaglàda∏ do okien,
w nadziei, ˝e dojrzy tam dziewczyn´, którà Êledzi∏ po szkole.
Lydia otworzy∏a torebk´, odszuka∏a paczk´ papierosów „Merit” i dr˝àcymi d∏oƒmi zapali∏a papierosa. Uspokoi∏a si´ nieco.
Przesz∏a kilkanaÊcie jardów wzd∏u˝ brzegu. Zatrzyma∏a si´ przy
k´pie wysokiej trawy, która ugina∏a si´ pod naporem goràcej
bryzy.
Ze szczytu wzgórza dobieg∏ jà pomruk zapalanego silnika.
Jesse chyba jeszcze nie odje˝d˝a? Lydia spojrza∏a w tamtà stron´, zaniepokojona. Samochód jednak nie rusza∏ z miejsca. Pewnie Jesse uruchomi∏ tylko klimatyzacj´. Kiedy spojrza∏a ponownie w stron´ wody, zauwa˝y∏a, ˝e turzyca, êdêb∏a traw i dziki ry˝
nadal si´ uginajà, ko∏yszà, szeleszczà.
Jakby ktoÊ tam by∏, zbli˝a∏ si´ do ˝ó∏tej taÊmy, pochylony nisko nad ziemià.
Nie, nie, nic podobnego. To tylko wiatr, wmawia∏a sobie. Potem z∏o˝y∏a kwiaty w zag∏´bieniu mi´dzy ga∏´zià i poskr´canym
pniem starej wierzby, niedaleko od bia∏ego zarysu cia∏a, naznaczonego krwià ciemnà jak wody rzeki.
Zast´pca szeryfa Ed Schaeffer opar∏ si´ o pieƒ d´bu i odgoni∏
rój komarów, które próbowa∏y usiàÊç na jego ods∏oni´tych r´kach.
Przykucnà∏ i jeszcze raz przyjrza∏ si´ uwa˝nie Êladom na ziemi.
Musia∏ przytrzymaç si´ ga∏´zi; s∏ania∏ si´ ze zm´czenia. Jak
wi´kszoÊç policjantów z biura szeryfa, by∏ na nogach ju˝ niemal
od dwudziestu czterech godzin, szukajàc Mary Beth McConnell
i ch∏opca, który jà porwa∏. Jednak podczas gdy pozostali, jeden
po drugim, wracali do domu, by coÊ zjeÊç i przespaç si´ kilka godzin, Ed nie przerywa∏ pracy. By∏ najwi´kszym i najstarszym zast´pcà w biurze (pi´çdziesiàt dwa lata i dwieÊcie szeÊçdziesiàt
funtów bezu˝ytecznej w du˝ej mierze wagi), lecz zm´czenie,
g∏ód i zesztywnia∏e stawy nie mog∏y powstrzymaç go od dalszych poszukiwaƒ.
Policjant jeszcze raz spojrza∏ na ziemi´.
Wcisnà∏ guzik uruchamiajàcy jego radio.
– Jesse, to ja. JesteÊ tam?
– Mów.
– Znalaz∏em Êlady – wyszepta∏. – Âwie˝e.
– Naprawd´? MyÊlisz, ˝e to on?
– A kto inny? O tej porze, po tej stronie Paquo?
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– Wyglàda na to, ˝e mia∏eÊ racj´ – westchnà∏ Jesse Corn. –
Nie wierzy∏em ci na poczàtku, ale trafi∏eÊ w dziesiàtk´.
Ed twierdzi∏ uparcie, ˝e ch∏opak tu jeszcze wróci. Nie kierowa∏ si´ przy tym teorià g∏oszàcà, ˝e ka˝dy przest´pca wraca na
miejsce zbrodni – wiedzia∏ po prostu, ˝e Blackwater Landing zawsze by∏o terenem ∏owieckim porywacza i ˝e bez wzgl´du na
wyst´pki, jakich ów si´ dopuÊci∏ w ciàgu ostatnich lat, zawsze
wraca∏ do tego miejsca.
– Wyglàda na to, ˝e idzie w twojà stron´, ale nie jestem ca∏kiem pewny. Szed∏ g∏ównie po liÊciach. Miej oczy szeroko otwarte. Ja sprawdz´, skàd przyszed∏. – Post´kujàc ci´˝ko, Ed podniós∏ si´ na równe nogi i najciszej, jak tylko potrafi∏, ruszy∏
w g∏àb lasu, z dala od rzeki.
Przeszed∏ Êladami ch∏opca jakieÊ sto stóp i zobaczy∏, ˝e prowadzà do starej chatki myÊliwskiej, mogàcej pomieÊciç trzy lub
cztery osoby. Otwory strzeleckie w Êcianach chaty by∏y ciemne,
a ca∏e miejsce wydawa∏o si´ opustosza∏e. Dobra nasza, pomyÊla∏. Chyba go tu nie ma. Ale mimo wszystko...
Ed Schaeffer zrobi∏ coÊ, czego nie czyni∏ od pó∏tora roku; wyciàgnà∏ broƒ z kabury. Ujà∏ rewolwer w spoconà d∏oƒ i ruszy∏ naprzód. Spoglàda∏ to na chat´, to znów na ziemi´ pod nogami, starajàc si´ jednoczeÊnie zachowaç czujnoÊç i bezszelestnie zbli˝yç
si´ do samego wejÊcia.
Czy ch∏opak ma broƒ? Dopiero teraz zrozumia∏, ˝e jest ca∏kiem ods∏oni´ty, niczym ˝o∏nierz làdujàcy na pustej pla˝y. Kiedy wyobrazi∏ sobie luf´ strzelby wysuwajàcà si´ nagle z otworu
strzelniczego i skierowanà prosto w jego g∏ow´, ogarni´ty nag∏à
panikà Ed kilkoma susami przeby∏ dzielàcà go od Êciany odleg∏oÊç. Przywar∏ do chropowatego drewna, uspokoi∏ oddech
i przez chwil´ nas∏uchiwa∏ uwa˝nie. Z wn´trza budynku nie dociera∏y ˝adne odg∏osy prócz cichego bzyczenia owadów.
No dobrze, powiedzia∏ sobie. Zajrzyj do Êrodka. Szybko.
Zebra∏ si´ na odwag´, wsta∏ i zajrza∏ do wn´trza przez otwór
strzelniczy.
Nikogo.
Potem przymru˝y∏ oczy i popatrzy∏ na pod∏og´. Jego twarz
rozciàgn´∏a si´ w szerokim uÊmiechu.
– Jesse! – zawo∏a∏ do mikrofonu, podniecony odkryciem.
– Mów.
– Jestem przy chacie myÊliwskiej, jakieÊ çwierç mili na pó∏-
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noc od rzeki. MyÊl´, ˝e dzieciak sp´dzi∏ tu noc. Na pod∏odze le˝à
puste butelki, opakowania po jedzeniu i rolka szerokiej taÊmy
klejàcej. I wiesz co jeszcze? Mapa.
– Mapa?
– Tak. Chyba tych okolic. Mog´ si´ za∏o˝yç, ˝e zaznaczy∏ na
niej, gdzie jest Mary Beth. Co o tym myÊlisz?
Ed Schaeffer nigdy jednak nie dowiedzia∏ si´, co jego kolega sàdzi o tych pomyÊlnych wiadomoÊciach; las rozbrzmia∏ przeraêliwym
krzykiem m∏odej kobiety, a radio Jesse’a Corna nagle umilk∏o.
Lydia Johansson cofn´∏a si´ o krok i krzykn´∏a ponownie,
kiedy z wysokiej turzycy wyskoczy∏ ch∏opiec i pochwyci∏ jà mocno za rami´.
– O Jezu Chryste, nie rób mi krzywdy! – b∏aga∏a.
– Zamknij si´ – warknà∏ ch∏opak, rozglàdajàc si´ nerwowo doko∏a. By∏ wysoki i chudy, jak wi´kszoÊç szesnastolatków w ma∏ych miasteczkach Karoliny, i bardzo silny. Jego skóra upstrzona
by∏a czerwonymi c´tkami, jakby otar∏ si´ przed chwilà o liÊcie
jadowitego sumaka, w∏osy zaÊ brudne i nierówno przyci´te.
– Ja... ja przynios∏am tylko kwiaty! Ja nie...
– Szszsz... – mruknà∏.
Lecz jego d∏ugie, brudne paznokcie wbi∏y si´ boleÊnie w skór´ Lydii, a ta znów wrzasn´∏a przeraêliwie. Ch∏opak zatka∏ jej
usta d∏onià. Przyciàgnà∏ jà do siebie, czu∏a kwaÊny odór jego
brudnego cia∏a.
Odwróci∏a gwa∏townie g∏ow´.
– Nie rób mi krzywdy! – j´cza∏a. – Prosz´...
– Zamknij si´ wreszcie! – parsknà∏ ze z∏oÊcià, a kropelki jego
Êliny wylàdowa∏y na jej twarzy. Potrzàsnà∏ Lydià mocno, jakby
by∏a niepos∏usznym psem.
Instynktownie próbowa∏a si´ wyrwaç. Przewróci∏ jà na traw´,
jej nozdrza wype∏ni∏ zapach metanu i gnijàcej roÊlinnoÊci. Podczas szarpaniny ch∏opak zgubi∏ but, nie zwraca∏ jednak na to
uwagi i tak d∏ugo przyciska∏ d∏oƒ do jej ust, a˝ zaprzesta∏a walki.
– Lydia? – wo∏a∏ Jesse Corn ze szczytu wzgórza. – Gdzie jesteÊ?
– Szszsz... – powtórzy∏ ch∏opak, patrzàc na nià szeroko otwartymi oczyma, w których czai∏o si´ szaleƒstwo. – Wstawaj, zje˝d˝amy stàd. Nie próbuj wrzeszczeç, bo po˝a∏ujesz. Rozumiesz
to? Rozumiesz? – Si´gnà∏ do kieszeni i pokaza∏ jej nó˝.
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Skin´∏a g∏owà.
Pociàgnà∏ jà w stron´ rzeki.
Och, tylko nie tam. Prosz´, nie, b∏aga∏a swego anio∏a stró˝a.
Nie pozwól, by mnie tam zabra∏.
Na pó∏noc od Paquo...
Lydia obejrza∏a si´ za siebie i dostrzeg∏a Jesse’a Corna stojàcego na wzgórzu. Policjant os∏ania∏ oczy przed s∏oƒcem i rozglàda∏ si´ uwa˝nie doko∏a.
– Lydia? – zawo∏a∏ raz jeszcze.
Ch∏opiec pociàgnà∏ jà mocniej.
– Jezu, szybciej!
– Hej! – krzyknà∏ Jesse, dojrzawszy ich wreszcie. Ruszy∏ biegiem w dó∏ zbocza.
Oni byli ju˝ jednak na brzegu, gdzie poÊród wysokich trzcin
i traw ch∏opiec ukry∏ ma∏y skiff. Wepchnà∏ Lydi´ do Êrodka, odbi∏ ∏ódkà od brzegu i zaczà∏ wios∏owaç jak szalony, kierujàc si´
na drugà stron´ rzeki. Ju˝ po chwili znalaz∏ si´ na brzegu i brutalnie wyszarpnà∏ Lydi´ na zewnàtrz. Potem wciàgnà∏ jà do lasu, gdzie po krótkich poszukiwaniach odnalaz∏ wàskà, ledwie
widocznà Êcie˝k´.
– Dokàd idziemy? – spyta∏a dr˝àcym g∏osem.
– Do Mary Beth. Zostaniesz z nià.
– Dlaczego? Co ja zrobi∏am? – szepta∏a Lydia, pochlipujàc.
On jednak nie powiedzia∏ nic wi´cej, pstryknà∏ tylko paznokciami, jakby zastanawiajàc si´ nad czymÊ, i pociàgnà∏ jà za sobà
w g∏àb lasu.
– Ed – odezwa∏ si´ wreszcie Jesse Corn. – Nie jest dobrze. On
porwa∏ Lydi´. Zgubi∏em go.
– Co? – Ed Schaeffer zatrzyma∏ si´ w pó∏ kroku. Zaczà∏ biec
w stron´ rzeki, kiedy us∏ysza∏ krzyk.
– Lydia Johansson. Jà te˝ porwa∏.
– Cholera – mruknà∏ gruby policjant, który przeklina∏ równie
cz´sto, jak si´ga∏ po broƒ. – Dlaczego mia∏by to robiç?
– Bo jest wariatem – odpar∏ Jesse. – W∏aÊnie dlatego. Przep∏ynà∏ na drugà stron´ rzeki, teraz idzie chyba w twojà stron´.
– Dobra. – Ed zamyÊli∏ si´ na moment. – Wróci pewnie do chaty, ˝eby zabraç swoje rzeczy. Schowam si´ w Êrodku i poczekam
tam na niego. Ma broƒ?
– Nie widzia∏em.
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– No dobrze... – westchnà∏ Ed. – Przyjdê tu jak najszybciej.
Zadzwoƒ te˝ po Jima.
– Zrobi´ to.
Ed wy∏àczy∏ radio i spojrza∏ w stron´ rzeki. Nie widzia∏ ani
ch∏opca, ani jego nowej ofiary. Biegiem powróci∏ do chaty i odszuka∏ drzwi. Zdyszany, otworzy∏ je kopniakiem. Drzwi z trzaskiem odskoczy∏y do Êrodka, a Ed bez zastanowienia przekroczy∏ próg.
By∏ tak przej´ty i podekscytowany, tak skoncentrowany na
tym, co b´dzie musia∏ zrobiç, kiedy pojawi si´ tu ch∏opak, ˝e poczàtkowo nie zwróci∏ uwagi na czarno-˝ó∏te kropki, migajàce
przed jego oczami. I na delikatne ∏askotanie w okolicy szyi.
Potem jednak ∏askotanie zamieni∏o si´ w eksplozj´ piekàcego bólu, który ogarnà∏ jego kark i lewà r´k´.
– O Bo˝e – szepnà∏ i przez chwil´ z niedowierzaniem wpatrywa∏ si´ w dziesiàtki szerszeni, które siada∏y na jego nagiej skórze. Przera˝ony, próbowa∏ je strzepnàç, ale ten gest tylko jeszcze bardziej rozwÊcieczy∏ owady. ˚àdli∏y jego rami´, d∏oƒ, nawet
czubki palców. Krzyknà∏ przeraêliwie. Nigdy jeszcze nie czu∏ tak
straszliwego bólu, ani wtedy, kiedy z∏ama∏ nog´, ani wtedy, gdy
wzià∏ do r´ki patelni´, nie wiedzàc, ˝e Jenny zapomnia∏a wy∏àczyç pod nià palnik.
Potem wn´trze chaty pociemnia∏o nagle, kiedy z wielkiego
szarego gniazda, zgniecionego przez otwarte gwa∏townie drzwi,
wychyn´∏a chmura owadów. Atakowa∏y go setki szerszeni. Wczepia∏y si´ w jego w∏osy, siada∏y na r´kach i uszach, wchodzi∏y pod
r´kawy koszuli i spodni, jakby wiedzia∏y, ˝e ˝àdlenie ubrania
b´dzie bezu˝yteczne, i szuka∏y nagiej skóry. Ed rzuci∏ si´ do
wyjÊcia, zdzierajàc z siebie koszul´. Serce zamar∏o mu z przera˝enia, kiedy zobaczy∏, ˝e jego wielki tors i brzuch pokryte sà
grubà warstwà ˝ó∏to-czarnych owadów. Nie próbowa∏ ju˝ strzàsaç ich z siebie, bieg∏ tylko bezmyÊlnie do przodu.
– Jesse, Jesse, Jesse! – krzycza∏, zrozumia∏ jednak, ˝e z jego
ust wydobywa si´ zaledwie s∏aby szept; u˝àdlenia na szyi zamkn´∏y mu gard∏o. Biegnij! – przykazywa∏ sobie w myÊlach. Biegnij
do rzeki.
I bieg∏. Szybciej ni˝ kiedykolwiek w ˝yciu, przedzierajàc si´
na oÊlep przez krzewy i ga∏´zie. Serce wali∏o mu jak oszala∏e.
Biegnij... Nie przestawaj biec, powtarza∏. Uciekaj przed tymi
bydlakami. PomyÊl o ˝onie, pomyÊl o bliêniakach. Naprzód, na-
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przód... Chmara owadów przerzedzi∏a si´ znacznie, choç nadal
widzia∏ trzydzieÊci lub czterdzieÊci czarnych kropek na swej
skórze, obsceniczne zady, pochylajàce si´ do przodu, by znów go
u˝àdliç.
Za trzy minuty b´d´ nad rzekà. Wskoczyç do wody, uciec
przed bólem, uciec przed ogniem. One utonà. Nic ci nie b´dzie.
Bieg∏ niczym koƒ wyÊcigowy, niczym zaszczute zwierz´, przeskakiwa∏ przez krzaki, które zamieni∏y si´ w szarà, bezkszta∏tnà
mas´.
Bieg∏...
Zaraz, zaraz. Co jest nie tak? Ed Schaeffer spojrza∏ w dó∏
i zrozumia∏ – niemal z rozbawieniem – ˝e wcale nie biegnie. Nawet nie stoi. Le˝a∏ na ziemi, zaledwie o jakieÊ trzydzieÊci kroków od chaty, i porusza∏ konwulsyjnie nogami.
Si´gnà∏ po handi-talkie, i choç jego d∏oƒ spuchni´ta by∏a do
monstrualnych rozmiarów, uda∏o mu si´ wcisnàç czerwony guzik. Wtedy jednak konwulsje si´gn´∏y wy˝ej, ogarn´∏y tu∏ów, r´ce i szyj´. Radio wypad∏o z bezw∏adnej d∏oni. Przez chwil´ jeszcze Ed s∏ysza∏ g∏os Jesse’a Corna, potem tylko pulsujàce
brz´czenie owadów, które coraz bardziej traci∏o na sile, by
wreszcie zamieniç si´ w ca∏kowità cisz´.
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