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Stary, zielony Land Rover jechał niespiesznie krętymi, ka-
szubskimi drogami. Tata Felisa nie należał do kierowców lubią-
cych prędkość, toteż trójka przyjaciół przysypiała na tylnych fo-
telach. Ostatnie dni, spędzone przez Felixa, Neta i Nikę nad mo-
rzem, były wyjątkowo piękne, teraz zaczynało się chmurzyć. Do 
końca wakacji pozostało jeszcze trochę czasu, który przyjaciele 
mieli spędzić w Warszawie. 

— Jesteście głodni? — zapytał tata. Z tylu odpowiedziały 
mu senne pomruki potakiwania. — A chcecie spróbować kuchni 
regionalnej? 

— Źle brzmi... — Net ziewnął i przeciągnął się. 
— Przez ostatni miesiąc jedliśmy mrożonki i zupki z paczki 

— przypomniał Felix. — Moglibyśmy wreszcie wchłonąć coś 
porządnego. 

— Na tym bezludziu nie ma szansy na fajną knajpkę — od-
parł Net. 

— Jedna jest tu, niedaleko — Tata Felixa zerknął na ekran 
GPS-a. — Nie pamiętam kto... ktoś mi ją polecił. Właściwie to 
jest skansen, a przy nim karczma. 

Kitka minut później zwolnili i, przy drogowskazie z napi-
sem „Wlony 5 km", skręcili z asfaltu w szutrową, leśną drogę. 

— Ciekawe, czy to dlatego, że ktoś nie wymawia „r"? — 
zastanowił się Net. 

Minęli tabliczkę z napisem „Twoje karty kredytowe straciły 
właśnie ważność”. Po kilku 
zakrętach zrobiło się jakoś cicho i mroczno, mimo że chmury 
deszczowe były jeszcze daleko. 

— Ten las jest martwy — stwierdziła nagle Nika. 
Chłopcy wyjrzeli przez okno. Wyschnięte drzewa celowały 

w niebo suchymi gałęziami. Z 
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niemal czarnej ściółki wyrastały pnącza, wspinające się po mar-
twych pniach. Wyglądało to dość ponuro i przytłaczająco. 

— To podmokły las — wyjaśnił tata. — Wlony były kiedyś 
odcięte od reszty świata. Mokradła i bagna otaczały osadę ze 
wszystkich stron. Jakieś czterdzieści lat temu „odkryto” Wlony i 
wybudowano groblę. Ale i tak przez większą część roku była za-
lana. Dopiero kilka lat temu umocniono ją i usypano tę drogę. 

Felix przyjrzał się dokładniej otoczeniu. Czarna ściółka w 
rzeczywistości była powierzchnią błota, pokrytą opadłymi liść-
mi. Grobla wystawała z tej mazi na nie więcej niż dwadzieścia 
centymetrów. 

— A co było przedtem? — zapytał. — Zanim zbudowano 
pierwszą groblę? 

— Przez prawie trzysta lat osada była izolowana od reszty 
świata. 

— To jak chodzili?... — Net zastanowił się —ja wiem... po 
zakupy. 

—  Nie opuszczali osady, a z zewnątrz nikt ich nie odwie-
dzał. Nie było jak. Byli samowystarczalni. Wszystko, czego po-
trzebowali, dawał im las i jeziora. Łowili ryby, polowali w su-
chych częściach lasu. Daleko nie odchodzili, bo przez bagno nie 
da się ani przejść, ani przepłynąć łodzią. Przegapili dwie wojny 
światowe. Ba, nawet zabory i powstanie Stanów Zjednoczonych! 
Najstarsi Wlonianie do dziś twierdzą, że świat kończy się na ba-
gnie, a dalej nie ma już nic. 

— A to ci! — zdziwił się Net. — To nas nie ma... 
— Wszyscy musieli być spokrewnieni — zauważyła Nika. 
— Nawet noszą to samo nazwisko — uśmiechnął się tata. 

— Wlona. I wciąż tam mieszkają. 
Nagle tata wcisnął hamulec. Przed samochodem przebiegł 

czarny kot. Uskoczył i, nie zwalniając ani na chwilę, odbiegł w 
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kierunku drogi asfaltowej. Wszyscy odwrócili się do tyłu, od-
prowadzając go wzrokiem. 

— Może wrócimy i zahaczymy po drodze o McDonald'sa? 
— zaproponował ostrożnie Net. 

— Z powodu jednego, czarnego kota? — zdziwiła się Nika. 
— A gdyby było ich więcej? — zapytał wolno Net. 
— Koty nie s zwierzętami stadnymi — przypomniał Felix. 
— No to się odwróć... 
Spojrzeli do przodu. Drogą od strony Wlon pędziło kilkana-

ście kotów, wyminęły samochód i pobiegły dalej. 
Zapadło milczenie, tylko silnik pomrukiwał pod powgnia-

taną maską. 
— Koty chadzają własnymi groblami — mruknął Net. 
— Już się nastawiłem na porządne jedzenie — oświadczył 

tata. — Ale głosujmy. Jestem za tym, żeby jechać dalej. 
— Ja też się nastawiłem na porządne jedzenie — dodał Fe-

lix. 
— A ja mogę zjeść cokolwiek, w czym nie ma kapusty — 

powiedział Net. — W Big Macu na przykład nie ma. 
Nika zastanawiała się dłuższą chwilę. 
— Przeczucie mówi mi, żeby zawrócić — przyznała — ale 

jestem bardzo ciekawa tego skansenu. 
— Niech będzie — niechętnie zgodził się Net. — Ostatnia 

atrakcja tych wakacji. Ale potem chcę móc powiedzieć „a nie 
mówiłem?". 

Tata Felixa wrzucił jedynkę i samochód ruszył w kierunku 
Wlon. 

Na żwirowym parkingu stał tylko jeden samochód, srebrno-
błękitny van. Obok znajdowało się kilka jednopiętrowych budy-
neczków. Z pewnością postawiono je niedawno, tylko w udany 
sposób wystylizowano na stare. Pruski mur i małe okienka z 
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ciemnymi szprosami były zbyt równe jak na ludową architektu-
rę. Dalej były niskie, kryte strzechą chaty i stodoły, przy których 
kręciło się kilku krępych wieśniaków w czarnych marynarkach i 
czarnych kapeluszach. Zza trawiastego wzgórza przegrodzonego 
żywopłotem i furtką wystawało kilka następnych dachów. Wi-
dok zamykał las, otaczający osadę i przylegające do niej wrzo-
sowiska. Między dwiema chatkami po przeciwnej stronie par-
kingu, błyskała w słońcu tafla niewielkiego jeziora, płynnie 
przechodzącego w podtopiony las, W wodzie odbijały się nad-
ciągające z północy chmury. 

— Najpierw jemy, czy zwiedzamy? — zapytał tata, gdy 
wysiedli. 

— Zwiedzamy — Nika wygładziła plisowaną spódniczkę i 
chusteczką wytarła z kurzu czarne martensy. 

—  Jemy — zaprzeczyli jednocześnie Felix i Net. 
— Z pełnymi brzuchami nie będzie się nam chciało łazić — 

zawyrokował tata. 
Kasa skansenu znajdowała się w recepcji małego hoteliku, 

obok karczmy. Wnętrze recepcji było ciasne i przypominało po-
łączenie ludowej chaty z eleganckim hotelem. Felix kątem oka 
zauważył, że są tu tylko trzy pokoje: jedno-, trzy- i czterooso-
bowy. Nie było zbyt drogo - za 
nocleg trzeba było zapłacić dwadzieścia złotych od osoby. 

Kupili cztery bilety i przeszli przez parking. Teren skansenu 
otoczony był rozpadającym się, drewnianym płotem. Kilka ko-
biet krzątało się między chatkami, ale wyglądało na to, że nikt 
nie pilnuje eksponatów, ani nie sprawdza biletów. 

Zwiedzili kilka chatek. Wszystkie były małe, jakby zbudo-
wane przez niziołków i skromnie urządzone. 

— Jedna łyżka na osobę, jedna miska na rodzinę — poki-
wał głową Net. — A z krzesła korzystali na zmianę. 
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— Bez przesady — uśmiechnął się tata. — Po prostu żyli 
skromnie. Mieli tylko to, co sami potrafili wyprodukować. Nie 
istniała wymiana handlowa z ludźmi z zewnątrz. Osiągnęli stan 
równowagi z przyrodą. Przez te trzysta lat nie było żadnego po-
stępu. Nawet język przestał się zmieniać. Starsi ludzie wciąż 
mówią tak, jak się mówiło w tym rejonie Polski w XVII wieku. 
Mogliby tak tu żyć bez końca. 

— Ewolucja nie może się zatrzymać— wtrącił Felix. — 
Zamieniliby się w końcu w jakieś stworzenia wodno-lądowe. 

—To za tysiąc lat można by tu zrobić skansen horroru — 
podchwycił Net. 

— I tak w tych strojach wyglądają jak jakaś sekta — dodała 
Nika. 

— Sekta czcicieli komarów — Net pacnął się w kark. — 
Równowaga z przyrodą... Wolę spaliny. 

— Gdyby wszyscy żyli tak jak oni — zastanowił się Felix 
— to nie potrafilibyśmy zmienić trajektorii lotu asteroidu, który 
zbliżałby się do Ziemi. 

Nika popatrzyła na nich i pokręciła głową. Przeszli do sy-
pialni, gdzie również wszystko było jakby za małe. Łóżko wy-
glądało jak skrzynia, w której trzeba spać prawie na siedząco. 

— O! Spójrzcie, rękawiczka z sześcioma palcami — za-
uważył Net. 

— Mimo tej całej separacji, ktoś tu miał poczucie humoru. 
Wiszące na ścianie skórzane rękawice faktycznie miały po 

sześć palców. Obok wisiał drewniany trzonek od starego urzą-
dzenia rolniczego. Felix nachylił się nad nim i oznajmił: 

— Tu jest pięć otworów na palce plus wgłębienie na 
kciuk... Razem sześć. 

Cała trójka stanęła obok, wpatrując się w dziwne urządze-
nie. 
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— Może chodźmy stąd — wzdrygnął się Net. — Już mam 
ciary na plecach. 

—Patrzcie! Ten facet na zdjęciu też ma sześć palców—
zauważyła Nika. — To pewnie właściciel domu i tych wszyst-
kich sprzętów — dodała wyjaśniająco, wpatrując się w czarno-
białą fotografię w krzywej ramce. 

— Pewnie musieli się z niego śmiać — powiedział niepew-
nie Net. 

— Kiedyś tak było. Wystarczyło, że miałeś krzywe ucho i 
wszyscy myśleli, że podczas pełni zagryzasz niemowlęta. 

Spojrzeli na niego. Net wzruszył ramionami i rozejrzał się. 
Pod rozłożystym dębem stała mała kapliczka. Podszedł bliżej i 
zajrzał za szybkę. Figurka miała sześć palców. 

— Sześciopalczasty był wpływowy — szepnął. — Sąsiedzi 
nie śmiali się z niego. Oni się go bali. 

Chwilę patrzyli na figurkę, aż przeszedł ich dreszcz. Ruszy-
li dalej, za tatą. 

— Piec chlebowy. — Tata wskazał rozłożystą termitierę z 
kilkoma otworami. — Raz na kilka dni któraś z gospodyń piekła 
chleb dla całej osady. Kolejno dyżurowały przy wielu podob-
nych pracach. W takich małych społecznościach wszyscy dzielili 
się obowiązkami. 

Obejrzeli jeszcze kilka chatek, zwiedzili ekspozycję sta-
rych, popękanych łodzi i stwierdzili, że to już wszystko. Za so-
lidnym żywopłotem zza pagórka wystawały dachy kilku gospo-
darstw, zamieszkałych, choć równie starych jak te w skansenie. 
Jedynymi nowymi budynkami były hotel i karczma. 

— Chodźmy coś zjeść, zanim zacznie padać. — Tata popa-
trzył na niebo. — Zjadłbym osła z kopytami. 

— Może lepiej wyjechać stąd przed deszczem... — zapro-
ponowała Nika. 
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— Przeczucia ci się nasiliły, czy co? — zapytał Net. 
— Tak jakby... — Nika rozejrzała się niespokojnie. — To 

wszystko nie jest takie sympatyczne, jak się wydaje... Wolała-
bym już być na tej asfaltowej drodze. 

—Mowy nie ma! — Net pokręcił głową. — Teraz to już 
muszę coś zjeść. 

W karczmie „Pod Czarnym Kotem" były tylko trzy podłuż-
ne stoły z ławami. Przy jednym z nich siedziało dwóch miejsco-
wych. Obrzucili gości badawczymi spojrzeniami. Przy drugim 
siedzieli: otyły mężczyzna w krótkich spodniach i koszuli w 
kwiaty, kobieta w eleganckim, pomarańczowym kostiumie i kil-
kunastoletnia dziewczyna. Przyjaciołom pozostał więc ostatni 
stół. Kelnerka położyła przed nimi menu. Właściwie nie było 
dużego wyboru. Z dań obiadowych było tylko kilka zup i „pie-
czeń wlońska". 

Wszyscy zamówili więc pieczeń, reklamowaną w menu ja-
ko specjalność szefa kuchni. Dziewczyna przy sąsiednim stoliku 
z zawziętą miną próbowała wysłać SMS-a, ale telefon za każ-
dym razem zgłaszał błąd piknięciem. 

— Paulii, mówiłem ci, tu nie ma zasięgu — oznajmił oj-
ciec, zerkając na wyświetlacz swojego telefonu. Telefon wisiał 
na smyczy na jego szyi. Na drugiej smyczy wisiały kluczyki od 
samochodu, a na trzeciej klucze, zapewne od domu. Przy każ-
dym mocniejszym ruchu wszystko pobrzękiwało o siebie. 

— Nowy telefon i już nie ma zasięgu?... — Paula pokręciła 
głową bez przekonania i coraz mocniej wciskała przyciski. 

Net zerknął na swój telefon i poklikał w klawiaturę. 
— Dziwne... — Pokręcił głową. — Mam pięć kresek, ale 

nie daje się nawet wysłać SMS-a. 
Rozejrzeli się po wnętrzu. Na obłożonych boazerią ścianach 

wisiało kilka czarno-białych 
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grafik. Połowa z nich przedstawiała nieszczęśników tonących w 
bagnach. Miejscowi wstali, założyli czarne kapelusze, zerknęli 
jakoś dziwnie na gości i wyszli. Chwilę później karczmę opuścili 
również turyści. Nie minęła minuta, gdy z parkingu dobiegł 
krzyk dziewczyny. Przyjaciele wyjrzeli przez okno. Paula trzy-
mała się za głowę i patrzyła na coś na tylnym siedzeniu samo-
chodu. 

Felix, Net i Nika wybiegli na zewnątrz. 
— Co się stało? — zapytała Nika. 
— Zginął! — krzyknęła zrozpaczona dziewczyna. — Nie 

ma go. 
— Co zginęło? — zapytał Felix. 
— Nie co, tylko kto. Dziewczyna otarła łzy. — Pipek był w 

środku, mój ukochany Pipek. 
— Pipek to rodzaj... zwierzęcia? — zapytał przejęty Net. — 

Czy bardziej... rodzeństwa? 
— Pipek to więcej niż rodzeństwo. To kot, czarny kot. Ktoś 

go ukradł. 
Na tylnym siedzeniu vana stała otwarta klatka. Ogromny 

bagażnik był zastawiony pod sufit wielkimi torbami. Felix chciał 
zajrzeć między torby, ale właściciel zamknął mu drzwi przed 
nosem. 

— Po co ktoś miałby kraść kota? — zastanowił się Felix. 
— Bagaże wyglądają na nietknięte. To była jakaś szczególnie 
cenna rasa? 

Dziewczyna pokręciła głową. 
—  Nauczył się otwierać klatkę, ale nie wyszedłby z samo-

chodu. Wszystkie szyby były zamknięte. 
— Trochę gorąco musiało mu być wewnątrz — zauważyła 

z przekąsem Nika. 
— Uodpornił się. Zawsze go tak zostawiamy. 
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Przyjaciele rozejrzeli się po parkingu. W zasięgu wzroku 
nie było żadnego kota. Blade słońce ledwo wyglądało zza za-
mglonego nieba. Było parno i gorąco, nawet w cieniu. Chmury 
deszczowe zbliżały się nieuchronnie. 

— Tak się kończy zbaczanie z głównej drogi — zrzędził 
Net, przeczesując zarośla. — Kończy się szukaniem po krzakach 
czarnego Pipka. 

— Gdybym był Pipkiem — dodał Felix — to sam bym 
uciekł od ludzi, którzy zamykają mnie w samochodzie na słońcu. 

Obeszli najbliższą okolicę i zakamarki zabudowań. Nigdzie 
ani śla-du kota. Dziewczyna była zrozpaczona. Jej ojciec zerkał 
to na zegarek, to na chmury. 

— Paula, wsiadaj do wozu! — rozkazał. — Wiesz przecież, 
że musimy się stąd wydostać przed deszczem. Kupimy nowego 
kota. Albo lepiej pelargonię, nie ucieknie. 

Paula tupnęła nogą i założyła ręce. 
— O nie! Nie jadę bez Pipka. 
Ojciec ocenił odległość do chmury deszczowej i westchnął 

z rezygnacją. Skinął głową na żonę i ruszył w kierunku skanse-
nu. Elegancka kobieta potruchtała za nim w za wysokich obca-
sach i w za obcisłej spódniczce. Machała rękami i małą torebką, 
by złapać równowagę na żwirowym podłożu. 

Przyjaciele wrócili do karczmy akurat w momencie, gdy na 
stół wjeżdżał ich obiad. 

— Nareszcie prawdziwe mięso. — Net łakomie wciągnął 
nosem aromat. 

— Mam nadzieję, że nie przeszło procesu uzdatniania w Pe-
trochemii Płock. Chyba już lubię kuchnię regionalną. Dopóki nie 
podają kapusty, oczywiście. I te ziemniaczki pieczone. 
Mmmm... Tu jest cudownie. 
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— Dziwnie smakuje — stwierdziła Nika, próbując pierwszy 
kęs. — Nawet dobre, ale... pierwszy raz jem coś takiego. 

— Przez miesiąc jedliśmy hibernowane kurczaki — przy-
pomniał Felix. — Teraz wszystko będzie nam dziwnie smako-
wać. 

— A może to udko wołowo-drobiowe? — zażartował Net. 
— Przerośnięta cielęcina? Albo coś w ten deser. Niech by to by-
ła i pieczona kocina... 

Przyjaciele spojrzeli na siebie, potem na swoje talerze, a 
wreszcie na rodzinę szukającą kota. 

— Jak byli odcięci przez trzysta lat — zaczął z namysłem 
Felix — to mogły im się wykształcić zupełnie inne gusty kuli-
narne. 

— Ale koty? — zniesmaczona Nika wytarła usta serwetką. 
— Nie wierzę. 

— Chińczycy jedzą psy — przypomniał Net. — Niby czym 
różni się pies od kota, a kot od świni? 

— Nie przesadzajcie — odezwał się tata Felixa, pałaszując 
w najlepsze. — To pewnie dziczyzna. 

—Yhy — przytaknął Net. — Dzikie koty. Z nieco mniej-
szym entuzjazmem dokończyli posiłek. 

— Darujmy sobie desery. — Nika wyjrzała przez okno. — 
Jedźmy już. 

Gałęzie drzew poruszyły się w chłodnym podmuchu, pcha-
nym przez czoło deszczu, kurz zawirował na parkingu. Rodzina 
poszukująca Pipka myszkowała między chatkami skansenu. Tata 
zapłacił. Wstali i ruszyli do wyjścia. 

— Źle to wygląda — ocenił Felix, patrząc przez szybę w 
niebo. 

— Mało powiedziane. — Net przełknął ślinę. — To wyglą-
da jak nisko lecący wodospad... 
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Poniżej granatowych chmur falowała rozmyta kurtyna wo-
dy. Rodzi-na od Pipka też już to 
zauważyła. Biegli teraz z powrotem do karczmy. Najpierw oj-
ciec, z trzema obciążonymi smyczami, latającymi wokół głowy 
w rytm jego susów, za nim córka, a na końcu, potykając się co 
chwilę i wymachując torebką, elegantka. Błysnęło kilka razy, 
nad osadą przetoczyły się grzmoty. 

— Może faktycznie lepiej jedźmy... — szepnął Net. 
— Za późno — ponuro stwierdził tata. — To oberwanie 

chmury. Musimy przeczekać. 
Zbliżająca się ściana wody i narastający huk sprawiły, że 

wszyscy odsunęli się od szyb. Pierwsze krople zabębniły o 
szkło, w momencie, gdy Paula wraz z ojcem wpadli przez drzwi 
do wnętrza. Jedna ze smy-czy wykonała ostatnie salto telefonem 
i huknęła nim w czoło właściciela. Chwilę później okna wyglą-
dały, jakby celowało w nie kilka armatek wodnych. Dom za-
trząsł się, a wodospad na dachu zagrzmiał jak mały silnik odrzu-
towy. Widoczność spadła niemal do zera. 

— Ile jest czasu na reanimowanie kota, który utonął? — 
zapytał cicho Felix. 

— A ile, jeśli został zmielony i upieczony? — dodał od ra-
zu Net. 

Elegancka kobieta wpadła do karczmy dopiero teraz, a wła-
ściwie została wepchnięta przez grzywę morskiego bałwana. Za-
trzasnęła za sobą drzwi i ciężko spojrzała na męża. Wyglądała, 
jakby dopiero co wzięła udział w próbnej ewakuacji z okrętu 
podwodnego. Woda ciekła z niej strużkami, a skomplikowana 
fryzura zamieniła się w kupę mokrych wodorostów. 

— Zostawiłeś mnie, Rudolfie — westchnęła z wyrzutem. 
— Oboje byśmy zmokli, Matyldo — racjonalnie odparł 

Rudolf, masując czoło. — Teraz mamy większe problemy. 
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Deszcz wciąż padał, ale było już widać przeciwległy kra-
niec parkin gu, wyznaczony przez płot skansenu. 

— Idziemy — zadecydował tata. 
Wybiegli z kurtkami zarzuconymi na głowy i wskoczyli do 

Land Rovera. Z ulgą zajęli miejsca i zapięli pasy. Ruszyli. Spod 
kół chlapała woda, która nie zdążyła wsiąknąć, ani spłynąć. Gdy 
pokonali pierwszy zakręt dobry nastrój prysł, bowiem dalsza 
część grobli była pod wodą. Tata zatrzymał samochód. 

— Ulewa trwała kilka minut, a woda podniosła się chyba o 
metr — stwierdził ze zdziwieniem. 

Z boku grobli, z wody wystawała tabliczka ostrzegawcza 
„Nie wchodzić do wody! Wysokie niebezpieczeństwo utonię-
cia”. Pod spodem była druga, mniejsza tabliczka „Poważnie”, a 
pod nią jeszcze jedna „Wiele ofiar”. 

— Bezpieczna głębokość brodzenia dla tego samochodu to 
pół metra — powiedział Felix. — Nie mamy snoorkela... Z cze-
go jest zrobiona ta grobla? 

— Z kamieni, gruzu, piachu... — wyliczał tata. — Raczej 
się nie rozpuściła... 

Jego głos nie był zdecydowany. Przyjaciele popatrzyli po 
sobie, a tata wolno ruszył. Wjechali w wodę. Fale oddalały się 
na boki, ginąc między pniami martwych drzew. 

— Albo mi się wydaje, albo robi się coraz głębiej. — Net 
nerwowo przetarł parujące okulary. 

— Nie wydaje ci się. — Tata ściskał w dłoniach kierowni-
cę. Opuścił szybę i wyjrzał. Woda sięgała do połowy przedniego 
koła. — Te pół metra... Jest jeszcze mały zapas — dodał bez 
przekonania. — Tak naprawdę wlot powietrza jest znacznie wy-
żej... Teoria jazdy przez wodę jest taka, że najlepiej się nie za-
trzymywać. — W tym momencie przód Land Rovera zapadł się 
aż po maskę i samochód znieruchomiał. 
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Tata wrzucił wsteczny bieg, ale koła tylko zabuksowały. 
Nika odruchowo chwyciła dłoń Neta. Przed nimi było dobre pół 
kilometra mętnej wody. Przebiegu drogi można się było jedynie 
domyślać z przerwy w cmentarnym lesie. 

— Wyjedziemy stąd? — zapytała niepewnie Nika. 
— Jasne! — odparł tata. — Takim samochodem jeździ na 

polowania królowa Elżbieta II. 
— Takim to raczej jeździła w młodości... — sprostował ci-

cho Net. 
Tata przesunął kilka dźwigni, wcisnął gaz i samochód tyłem 

zaczął się wyczołgiwać z zapadliny. Na wstecznym biegu wróci-
li aż na parking. Rodzinka ze srebrno-błękitnego vana właśnie 
przymierzała się do odjazdu. Pani Matylda zdążyła się przebrać 
w fioletowy kostium, a nawet przepakować do fioletowej toreb-
ki. 

— Nie przejadą państwo — oznajmił tata Felixa, gdy za-
parkowali. 

— Proszę pana, nie ma takiej możliwości — odparł tamten, 
nawet się nie oglądając. — Musimy się stąd wydostać... To zna-
czy... jutro rano muszę być w biurze. 

— Nie możemy jechać bez Pipka — oświadczyła po raz ko-
lejny Paula. 

— Wsiadaj, bez gadania. Albo szlaban na dwa tygodnie. 
Zobacz w co nas władował ten twój Pipek. Może już jest za póź-
no... 

Dziewczyna rzuciła przyjaciołom zbolałe spojrzenie i 
wgramoliła się na tylne siedzenie. Chwilę później srebrno-
błękitny van odjechał ze sporą prędkością. Tata poszedł do re-
cepcji hotelu, by zadzwonić po pomoc, a przyjaciele schowali 
się pod daszkiem przed wciąż siąpiącym deszczykiem. 
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— Swoją drogą to ciekawe, jak kot zniknął z zamkniętego 
samochodu — powiedział Felix. — Pewnie się teleportował z 
gorąca. 

— Wiesz, stary — skrzywił się Net. — Nie obraź się, ale 
problem zaginionego Pipka to pikuś wobec problemu zalanej 
drogi. Mam nadzieję, że twój tata szybko ściągnie tu pomoc. Nie 
mam zamiaru spędzić nocy w wiosce, w której mieszkali mutan-
ci. 

—  Widziałeś gdzieś słupy telefoniczne? Nie byłoby jak ich 
postawić w błotnistym podłożu. Wodoszczelne kable telefonicz-
ne zakopano pewnie wewnątrz grobli. A, jak wynika z doświad-
czenia, wodoszczelne kable nigdy nie są wodoszczelne, kiedy 
tego potrzeba... 

Net i Nika patrzyli na niego z niewyraźnymi minami. Tata 
wyszedł z recepcji i oświadczył: 

— Telefon nie działa. Mówią, że jak kabel zamoknie, to 
będzie sechł przez dwa tygodnie. 

— Ile taka woda może opadać? — zapytała Nika. 
Felix wydął policzki, tata mruknął coś niewyraźnie. 
— Tydzień? — zaryzykował Net. — Chyba nas nie wyrzu-

cą z hotelu, jak skończy się nam kasa. Kartami nie można płacić. 
Usłyszeli kroki od strony drogi. Zza drzew wyłoniła się 

zmoknięta ponownie Matylda. Nogi miała ubłocone prawie do 
kolan. Kilka razy prawie się wywróciła. 

— Ja bym już zdjęła te buty — powiedziała cicho Nika. 
— Muszą państwo pomóc — zawołała tamta. 
— Niemożliwe!... — udał zdziwienie Net. — Co się stało? 
— Nie wiem dokładnie... — Rozłożyła ręce. — Samochód 

nagle przestał jechać. 
Przyjaciele popatrzyli po sobie i wsiedli do Land Rovera. 

Tata wolno ruszył za Matyldą. Van stał kilka metrów przed 
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miejscem, gdzie wcześniej utknął Land Rover. Był zanurzony 
powyżej dolnej krawędzi drzwi. Przednie koła młóciły wodę. 
Elegantka weszła do wody i dotarła do vana. Tata zatrzymał kil-
ka metrów wcześniej. 

— No właśnie! — Matylda wskazała samochód. — Silnik 
pracuje, koła się kręcą, a nie jedziemy do przodu. 

— Lepiej już nic nie mów — Rudolf spojrzał na nią ciężko, 
po czym wychylił się do taty Felixa. — Zapadłem się, bo rozorał 
pan drogę tymi wielkimi oponami. Teraz musi mnie pan po-
pchnąć. 

— Wepchnąć pana dalej? — Tata wychylił się przez okno. 
— Znaczy, głębiej? 

— Mówiłem już, muszę... być w firmie o ósmej rano! — 
Rudolf wyjrzał przez okno do przodu, chwilę pufał nerwowo, 
wreszcie machnął ręką. 

— Dobra, wyciągaj pan do tyłu. Zaczekamy, aż woda tro-
chę opadnie. 

Tata Felixa podwinął nogawki, zszedł do wody, chwycił 
linkę wyciągarki, rozwinął ją z bębna za przednim zderzakiem i 
zaczepił do znaj-dującego się pod wodą haka vana. Wrócił do 
Land Rovera i uruchomił silnik wyciągarki, lina napięła się i za-
częła wyciągać vana na suchą część grobli. 

Oba samochody wróciły na parking na wstecznym biegu. 
Po chwili z vana wysiadła Matylda w nowym, błękitnym ko-
stiumie, z błękitną torebką. 

— Wydostańmy się stąd wreszcie, Rudolfie — powiedziała. 
— Kolory mi się kończą. 

Felix podszedł do vana i dotknął tylnej, lewej szyby uchyl-
nej. Swobodnie odchyliła się na 
zawiasie. Blokada była wyłamana. 
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— Myślę, że to wyjaśnia tajemnicę zniknięcia kota — 
stwierdził. — Przynajmniej częściowo. 

Rudolf i Matylda podeszli do niego. 
— Ktoś to podważył śrubokrętem. — Felix wskazał odpry-

ski lakieru na tylnym słupku. 
— Po co ktoś miałby kraść kota? — Rudolf wymienił spoj-

rzenia z Matyldą. — Nie zginęło... nic innego. 
—  Jedno jest pewne — wtrącił Net. — Ten ktoś wciąż tu 

jest. Osada jest przecież odcięta. 
Felix przyjrzał się z bliska powierzchni szkła. 
— Ma pani puder? — zwrócił się do Matyldy. 
Kobieta sięgnęła do torebki i podała mu puderniczkę. Felix 

zdmuchnął nieco pudru na suchą już niemal szybę. Puder osiadł 
na pięciu wyraźnych odciskach palców. 

— Tylko pięć — odetchnął z ulgą Net. — Myślałeś, że to 
sprawka ducha Sześciopalczastego, co? 

— Odcisków jest pięć — przyznał Felix — bo kciuk opierał 
o uszczelkę. Czyli... sześć. 

Przyjaciele popatrzyli na siebie niepewnie. Paula i Matylda 
spojrzały na Rudolfa. Ten pokręcił z rezygnacją głową. 

— Może to praprawnuk Sześciopalczastego ze zdjęcia — 
zaproponowała Nika. 

— Nie praprawnuk, ale on sam — powiedział wolno Felix. 
— Pierwszą prawdziwą fotografię wykonano w 1826 roku, kie-
dy Wlony były odcięte od świata. Tak więc pierwszy aparat fo-
tograficzny mógł się tu pojawić czterdzieści lat temu. To zdjęcie 
nie jest takie stare. 

— Pięknie! — Netowi opadły ramiona. — Czyli, że on tu 
cały czas jest! Facet uważa, że my nie istniejemy. Jeszcze za-
cznie dopasowywać rzeczywistość do swoich przekonań... 
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— Nie straszcie mnie — powiedział tata Felixa, lekko żar-
tobliwym tonem. — Przecież mamy spędzić tutaj noc. 

Net spojrzał na niego z dramatyczną miną. Wszyscy wolno 
ruszyli w kierunku recepcji hotelu. Tata przepuścił Matyldę w 
drzwiach. Recepcjonistka już czekała za ladą. 

— Czy mnie się zdaje, czy ceny nieco wzrosły? — zapytał 
Felix. 

Wszyscy spojrzeli na cennik. Teraz jedno miejsce w pokoju 
kosztowało sto złotych. 

— Ja cię kręcę! — przeraził się Net. — Pięć razy więcej. 
Masakra! 

Pokój jednoosobowy „zamienił się" w apartament i koszto-
wał dwieście 
pięćdziesiąt. 

— Chciałabym pokój na jedną dobę — powiedziała pani 
Matylda. — Z widokiem na parking. Próbowano włamać się 
nam do samochodu. 

— Jak z widokiem na parking to będzie czteroosobowy. 
Czterysta złotych. 

Pani Matylda otworzyła błękitną torebkę i wyciągnęła 
portmonetkę. 

— Zaraz, chwileczkę! — zaprotestował tata Felixa. — Nas 
jest czworo, a was tylko trójka. 

Kobieta spojrzała na niego ze zdziwieniem. 
— Jestem pierwsza w kolejce — oświadczyła z wyższością. 
— Tak się kończy przepuszczanie kobiet w drzwiach — 

szepnął Net do ucha Niki. 
— Trzeba wiedzieć, jakie przepuszczać — odpaliła Nika. 
Tata Felixa z zaciśniętymi ustami opróżnił portfel niemal ze 

wszystkich pieniędzy. Potem wzięli torby z samochodu i zaczęli 
się wspinać wąskimi schodkami na piętro. 
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— Przypadł ci apartament — powiedział tata Felixa do Ni-
ki. 

— My chcemy razem! — zaprzeczyła szybko. 
— Poradzimy sobie — zapewnił Net. — Jesteśmy już pra-

wie dorośli. 
— Właśnie o to chodzi... — Tata pokiwał głową. — Dobra. 

Przynajmniej wykorzystam nasz przymusowy postój na odrobie-
nie zaległości. Mam troszkę pracy Posiedzę z laptopem. 

Pani Matylda otworzyła właśnie drzwi do pokoju i wydała z 
siebie zduszony jęk. 

— Nie ma łazienki — powiedziała z zaskoczeniem. Wyszła 
na korytarz i rozejrzała się. — Zajmuję tę łazienkę — oświad-
czyła stanowczo, zasłaniając własnym ciałem drzwi obok. 

— Jest jedna na całe piętro — odparł tata. — Musimy się 
nią podzielić. 

— Nie, nie! Tak nie da rady, proszę pana. Ja nie przywy-
kłam do dzielenia się łazienką! — Weszła do środka i zamknęła 
drzwi na zameczek. 

— Dopiero co pomogliśmy im wygrzebać się z błota... — 
przypomniał z urazą Net. 

— Wtedy byli mili, bo czegoś potrzebowali — wyjaśniła 
Nika. — Mili na tyle, na ile potrafią. Teraz już nie muszą się 
wysilać. Nie znoszę takich ludzi. 

Felix otworzył drzwi ich pokoju. Miał spadzisty dach, ścia-
ny wyłożone ciemną boazerią, małe, wysoko umieszczone okno 
i bardzo starą, zamykaną na haczyk szafę. Pod trzema ścianami 
upchnięto łóżka, przy pominające te ze skansenu. 

— Nie ma lampek nocnych — zauważył od razu Felix. — 
Na szczęście mam własną. 

Nika wyjrzała przez okienko. Wychodziło na podmokłą łą-
kę i las. Z lewej strony widok urozmaicały gęste chaszcze. 
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— Dżizas! — wykrzyknęła. — W tych krzaczorach ktoś 
siedzi. 

— Pewnie Sześciopalczasty! — Net przypadł do parapetu 
obok niej. 

— Szykuje się na nas. Nie zaczeka nawet do zmroku. 
Wpatrywali się w podejrzane krzaki. Po chwili wyłoniła się 

z nich, prawie na czworakach, 
Paula. Net odetchnął z ulgą. 

— Szkoda mi jej — westchnęła Nika. — Moglibyśmy jej 
jakoś pomóc. 

— Jej starzy po chamsku zajęli nam pokój — przypomniał 
Net. — A nawet łazienkę. 

— Możecie to nazwać przeczuciem, ale wydaje mi się, że 
zaginięcie kota ma związek z tą powodzią. I z Sześciopalcza-
stym. 

— Kot ma związek z powodzią? — zainteresował się Felix. 
— Ciekawe... Miauczący zaklinacz deszczu? 

— To tylko przeczucie. — Nika wzruszyła ramionami. 
— Wiecie co? — zastanowił się Net. — Przecież widzieli-

śmy uciekające koty. Jednym z nich mógł być Pipek... Jeśli 
szczury uciekają z tonącego okrętu, to może koty uciekają przed 
potopem? Jak słonie przed tsunami. Taki instynkt. To silniejsze 
od kociego rozsądku. Ja nie chcę tu nocować. Czemu po prostu 
nie wsiądziemy do jakiejś balii i jeszcze przed zmrokiem nie po-
płyniemy do cywilizacji? 

— Żeby nic utonąć w bagnie, jak balia się wywróci? — 
podsunął Fclix. 

— Nie wiadomo, co tam jest pod wodą. 
— W bagnie nie da się pływać — dodała Nika. — Czyta-

łam kiedyś w jakiejś książce, że bagno wciąga pod powierzch-
nię. 
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— Pewnie dlatego, że w tej mazi jest sporo gazu i przez to 
jest lekka — wyjaśnił Felix. — Człowiek tonie, bo jest cięższy. 

— To co z tym kotem? — nalegała Nika. — Poszukamy? 
— Po co? — Net wzruszył ramionami. — Znów będzie go 

zamykać w nagrzanym samochodzie. Pewnie myje go w pralce i 
suszy w mikrofalówce. 

— Sama go znajdę, jak nie chcecie — oświadczyła Nika. 
— OK, OK — zgodził się Net. — Poszukamy go. Ale po 

zmroku nie ruszam się z tego pokoju. 
Z korytarza dobiegły odgłosy rozmowy. Otworzyli drzwi. 

Pan Rudolf i pani Matylda rozmawiali z tatą Felixa. 
— Może herbatniczka? — Matylda wysunęła w stronę 

przyjaciół dłoń z opakowaniem pokruszonych herbatników. Wy-
szczerzyła zęby w sztucznym uśmiechu. 

Grzecznie odmówili. 
— Dobra, płacę pięć stówek za podwózkę do Warszawy — 

oświadczył z zawziętą miną pan Rudolf. 
— Droga jest nieprzejezdna — odparł tata Felixa. 
— Siedemset. 
— Nie chodzi o sumę. Nie da się przejechać. Próbowali-

śmy. 
— Tysiąc! Do najbliższego miasta! 
— Pan nie rozumie... Są tylko dwa pojazdy zdolne nas stąd 

wydostać: helikopter i amfibia na gąsienicach. Jeśli spróbujemy, 
utopimy samochód, a on na pewno jest wart więcej niż tysiąc 
złotych. 

— To pan nie rozumie! — Rudolf wycelował w tatę Felixa 
palec. — Ja muszę się stąd... Znaczy o ósmej rano muszę być w 
biurze. 

— I tak byśmy się wszyscy nie zmieścili. 
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— Pańskie dzieciaki mogą tu zaczekać. Albo jechać z tyłu, 
między bagażami. 

— Między bagażami?! — oburzył się Net. — A może to 
pana żonę wrzucimy na baganik dachowy?! 

— Matylda nagle przestała się szczerzyć. Tata Felixa spoj-
rzał karcąco na Neta. Rudolf poczerwieniał na twarzy, ale opa-
nował się. 
— Niech pan posłucha — nachylił się konspiracyjnie do taty, ale 
za sprawą zdenerwowania jego szept był dosyć głośny. — Tu się 
dzieje coś dziwnego. Powinniśmy trzymać się razem.  

— Więc może na początek udostępnicie nam łazienkę? 
— Ale... — próbowała zaprotestować Matylda. Mąż jednak 

uciszył ją piorunującym spojrzeniem. 
— Zrobili z nas zakładników — wyszeptał. — To już jest 

prawie... porwanie dla okupu! Mój prawnik puści ich z torbami. 
— Najpierw się stąd wydostańmy — powiedział ściszonym 

głosem tata. — Proponuję zaczekać do rana. Naprawdę nie wi-
dzę sposobu, żeby był pan o ósmej w biurze. 

Dania w karczmie również podrożały trzykrotnie. Zrezy-
gnowali więc z jej usług i, siedząc na tylnym progu Land Rove-
ra, zjedli konserwę podgrzaną na kuchence turystycznej. Sma-
kowała... no cóż, nie najlepiej, ale była dziesięciokrotnie tańsza, 
niż pieczeń wlońska. Na pagórku stał facet w czarnym stroju i 
obserwował przyjaciół dobrych parę minut. 

— Ciekawe, czy to jeden z tych, którzy nie wierzą w nasze 
istnienie? — Net miał nietęgą minę. — Albo nawet sam Sze-
ściopalczasty. 

Gdy Felix sięgnął po lornetkę, tamten odszedł. 
Słońce zaszło już nad martwym lasem. Znów zaczął siąpić 

lekki deszczyk. Poszli na groblę, niestety tylko po to, by przeko-
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nać się, że poziom wody wzrósł o kilka centymetrów. Czarny las 
otaczał ich ze wszystkich stron i odgradzał od świata, jaki znali. 

— To najdłuższy i najdroższy lunch w moim życiu — po-
wiedział tata, gdy wrócili na parking. — Może faktycznie lepiej 
było zjeść hot-doga w przydrożnym barze... 

Popatrzyli na rodzinę ze srebrno-błękitnego vana, zajadają-
cą się pieczenia wlońską w ciepłym wnętrzu karczmy. 

— Jedzą Pipka — żałobnym głosem obwieścił Net. — To 
danie powinno się nazywać hot-cat. 

Nika uśmiechnęła się lekko i trąciła go łokciem. 
— Proszę państwa o odłożenie wszystkich ostrych przed-

miotów — kontynuował Net, tłumiąc śmiech. — Państwa kot 
jest w moim żołądku. I obydwaj jesteśmy z tego faktu niezado-
woleni. 

Net spoważniał, kiedy zauważył, że zza pagórka znów 
przygląda im się jakaś postać. 

— Idę popracować. Co za różnica: tu, czy w domu? — pod-
sumował tata. — Nie kładźcie się za późno. 

Net grał na palmtopie, a Felix i Nika zajęli się czytaniem. O 
dach bębnił deszcz, od czasu do czasu grzmiało w oddali. Hotel 
wydawał się być bezpieczną twierdzą otoczoną obcą i wrogą no-
cą. 

— Jeśli koniecznie chcecie wiedzieć — odezwał się Net — 
to Pipek jest czarny, ale ma cały ogon biały. 

— Skąd wiesz? — Nika odłożyła książkę i spojrzała na nie-
go mrużąc oczy. 

Net wzruszył ramionami. 
— Podczas przejęcia łazienki zamieniłem kilka słów z Pau-

lą. 
— No i? 
— Chyba trochę jej głupio za rodziców. 
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— No i? 
— Chciałaś jej pomóc, nie? — przypomniał Net. — No to 

się ruszmy i poszukajmy tego Pipka! 
— Twój nagły entuzjazm jest mocno podejrzany... — Nika 

zmrużyła oczy. — Przedtem nie chciałeś wychodzić z pokoju. 
— O co ci chodzi, mała? Chcę tylko spełnić dobry uczynek. 
— Czyżby, wielki? A jak wejdziemy w drogę Sześciopal-

czastemu? 
— No... nie chcę robić tego osobiście... Użyjemy któregoś z 

wynalazków Felixa. 
— Możemy grać w Scrabble — przerwał im Felix — albo 

zająć się czymś pożytecznym. Poszukajmy go... w bezpieczny 
sposób. 

Wzięli od taty kluczyki i zeszli do samochodu. Wilgotny, 
nocny wiatr w połączeniu z atmosferą tego miejsca nie zachęcał 
do dłuższych spa-cerów. Zza hotelu dobiegał rechot żab. 

Otworzyli samochód. Z tajemniczego kontenerka Felix wy-
ciągnął kilka przedmiotów i włożył je do srebrnej walizeczki. 
Potem wyjął kilka metalowych klocków, należących do robota o 
nazwie Składak. Składak był pojazdem, który... składało się z 
modułów. Był oryginalną konstrukcją Felixa. Główny moduł 
przypominał srebrną cegłę z hermetycznymi złączami na ścian-
kach. Inne moduły miały przynajmniej jedno złącze. Składaka 
można było przystosować do jeżdżenia, pływania lub latania. 
Tym razem do boków głównego modułu Feiix przymocował ele-
menty z gąsienicami. Z przodu i tyłu dodał pływaki, na górze 
przyczepił wieżyczkę z wodoodporną kamerą i układami łączno-
ści. Za nimi wczepił akumulatory, a z tyłu mały moduł ze śrubą. 

—  Nie ma gdzie przyczepić zbiorników balastowych. — 
Felix obracał w dłoniach dwa podłużne zbiorniki. — Nie bę-
dziemy się mogli zanurzać. 
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— Daj spokój! — zaprzeczył ściszonym głosem Net. — I 
tak jest kosmicznie. Sześciopalczasty wymięka na starcie. 

Składak wyglądał jak model pancernej amfibii z półkolistą 
wieżyczką robota z filmu science-fiction. Dyskretnie wsunęli go 
pod Land Rovera. Pojazd miał wielkość sporego nesesera, ale 
była szansa, że w cieniu pod samochodem nikt go nie zauważy. 
Przyjaciele spojrzeli w kierunku chatek za wzgórzem, z ulgą 
myśląc, że nie będą musieli iść tam osobiście. Wrócili do poko-
ju, by zaczekać, aż się całkiem ściemni. 

Pół godziny później usadowili się wygodnie na łóżku Fe-
lixa. Przed nimi leżało zdalne sterowanie z wpiętym od góry ma-
łym monitorem LCD. Przekazywał to, co widziała kamera Skła-
daka. Felix rozprostował palce i chwycił joysticki. Rozejrzał się 
kamerą na wieżyczce pojazdu. 

— Myślę, że najpierw sprawdzimy chatki za skansenem — 
zadecydował. — Jeśli Sześciopalczasty, żywy lub martwy, ist-
nieje, pewnie tam właśnie mieszka. 1 tam trzyma kota. 

— Ja bym zaczął od spiżarni — zasugerował Net. 
Felix pchnął joysticki i Składak wolno wyjechał spod Land 

Rovera. Rozejrzał się ponownie i przyspieszył. 
— Poprzednio jeździł szybciej. — Net wpatrywał się w 

trzęsący się obraz na małym monitorze. 
— Poprzednio założyłem mu koła — wyjaśnił Felix. — W 

Milo zależało nam na czasie∗. Teraz ma gąsienice. Jedzie wol-
niej, ale może nie utknie. 

Składak przeciął parking i jechał teraz wzdłuż płotu skanse-
nu. W oknach chat za pagórkiem paliło się światło. Minęli gęste 
krzaki i przejechali pod furtką z napisem „Teren prywatny. 
Wstęp wzbroniony”. Felix wspiął się Składakiem na pagórek i 

                                                 
∗ Te przygody zostały opisane w książce Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa. 
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skręcił w pierwsze podwórko. Obrócił kamerę i... przyjaciele od-
ruchowo cofnęli się od ekranu. Zobaczyli wielką paszczę z dłu-
gim jęzorem. W obiektyw wpatrywał się wielki pies. Przekrzy-
wiał zabawnie łeb, wpatrując się w pojazd.. 

— Dobrze, że nie poszliśmy sami — szepnęła Nika. 
Składak ruszył wolno i podjechał do chaty. 
— Syrena instalacji alarmowej — zauważył Feta, wskazu-

jąc obłą obudowę przymocowaną do ściany. — Coś nowoczesne 
te Sześciopalczaste duchy. Podejrzana sprawa. 

— Wiesz co? — powiedział Net. — Małą lipę przewiduję. 
Jak chcesz zajrzeć przez okno? 

Felix uśmiechnął się. Wcisnął przycisk na zdalnym stero-
waniu. Ponad wieżyczkę wysunęła się teleskopowa antenka za-
kończona minikamerą. Felix przełączył obraz i ujrzeli wnętrze 
chatki. Na ogromnej, skórzanej kanapie siedziała rodzina i oglą-
dała film na wielkim, plazmowym 
telewizorze. 

— Nieźle zarabiają na tym skansenie — mruknął Net. — 
Telewizor jak cztery moje... 

Składak zjechał na przeciwną stronę pagórka i minął wyso-
ki żywopłot. Przyjaciele otworzyli szerzej oczy. Za żywopłotem 
był drugi parking, a na nim... 

— Mercedes S 65 AMG, BMW 760 — zaczął wymieniać 
Felix, w miarę jak pojazd posuwał się naprzód — najnowszy 
Rangę Rover, Jaguar XK, Bentley Continental GT... 

— Dżizas! — wykrzyknął niemal bez tchu Net. —Jest na-
wet... To jest przecież... 

— Aston Martin Vanquish — dokończył z szacunkiem Fe-
lix. — Auto Jamesa Bonda... 

Chłopcy wpatrywali się z nabożeństwem w ekran. Nika po-
patrzyła na nich z lekkim 
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politowaniem. 
— Pipka mieliśmy szukać — przypomniała. 
— Kobieto — Net posłał jej ciężkie spojrzenie. — Patrzysz 

na najlepsze samochody świata. Brakuje tylko Rollsa. Peruka z 
głowy! 

Felix ochłonął i zamrugał oczami. 
— Przecież to kompletnie bez sensu... — powiedział. — 

Podejdźmy do tego profesjonalnie. Wioska była odcięta od świa-
ta przez trzysta lat. Raczej nie mieli oszczędności, nie mogli na-
wet niczego odziedziczyć po bogatym wujku. Potem otworzyli 
skansen, karczmę i hotel Teraz zbliża się koniec wakacji, sporo 
ludzi wraca znad morza, czyli mają tu szczyt sezonu, a na par-
kingu przed skansenem stoją dwa samochody. — Felix popatrzył 
na przyjaciół. — Skąd więc kasa na to wszystko? 

— Może to jakaś mafia? — podsunął Net. — Mafia ba-
gienna. 

— I na czym niby zarabiają? — powątpiewała Nika. — Na 
przemycie pijawek? 

— Nawet jak tę groblę zaleje raz na rok — zastanawiał się 
Felix — i podniosą ceny czterokrotnie... Przecież nikt nie wozi 
ze sobą tyle gotówki, żeby zapłacić za tydzień pobytu. Kart nie 
akceptują... 

— Taka ulewa nie zdarza się często — przyznał Net. — 
Pewnie zabierają gościom wszystko, a ich samych wrzucają do 
bagna. Dla nich to żadna różnica, skoro i tak wierzą, że inni lu-
dzie nie istnieją... 

— Schowajmy się! — przerwała im Nika. 
Felix i Net zerwali się z łóżka. 
— Składakiem się schowajmy... 
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Felix szybko chwycił joysticki i cofnął pojazd w krzaki. Po 
kilkunastu sekundach ścieżką przeszło dwóch mężczyzn w czar-
nych marynar kach i czarnych kapeluszach. 

— Kobieca intuicja? — Net zerknął na Nike. 
Felix odczekał chwilę i podążył za tamtymi. Mężczyźni mi-

nęli parking i weszli na ścieżkę prowadzącą do lasu. Ścieżka 
przeszła w pomost, wijący się między drzewami. Obraz zaczął 
śnieżyć, jakby coś zakłócało sygnał. Felix po zastanowieniu 
skręcił, zanurzył Składaka w wodzie i przełączył kamerę na pod-
czerwień. Dalej pojazd płynął. Pomost ciągnął się jeszcze przez 
kilkadziesiąt metrów. Kończył się małym, betonowym budy-
neczkiem, stojącym na palach. Dach pokryto strzechą, zapewne 
po to, by ewentualnych, zabłąkanych tu turystów nie raziła no-
woczesna architektura. Z dachu sterczała spora antena, wsparta 
na kratownicowym maszcie. 

Felix podpłynął bliżej. Wewnątrz widać było dwa porusza-
jące się cienie w kapeluszach. O dach hotelu silniej zabębnił 
deszcz. 

— Poziom wody prędko nie opadnie — westchnął Net. 
— Już zastanawiałem się nad przymocowaniem do Land 

Rovera kilku beczek — powiedział Felix. — Obliczyłem nawet 
niezbędną wyporność. Właściwie to wystarczyłyby dwie beczki, 
ale dla pełnej stabilności powinno się użyć czterech. Za napęd 
starczyłyby obracające się w wodzie koła. 

— Beczki? — zapytał bez przekonania Net. 
— W beczkach jest powietrze. Gdyby powietrze tonęło, to 

już dawno byśmy nie mieli atmosfery. 
— Zobaczcie, tam jeszcze nie pada. — Nika wskazała 

ekran. Deszcz nie może padać tylko w jednym miejscu. Zaraz 
tam też zacznie... 
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— Hm. Popatrzcie na to. — Felix wskazał jeden z filarków, 
na których wspierał się budyneczek. — Widzicie ten osad? 

— To od śmieci, jakie pływają po powierzchni — odparła 
Nika. 

— No właśnie, po powierzchni. Tam woda wcale się nie 
podniosła! Jest na takim samym poziomie od dawna. Gdzieś 
pomiędzy nami a tym budynkiem musi być inna grobla. Choćby 
ta, po której wyjeżdżają ich samochody. Musi być wyższa, skoro 
nie przepuściła fali powodziowej. 

Mężczyźni wyszli z budyneczku. Na szczęście Składak był 
już na tyle ubłocony, że nie wyróżniał się na tle bagna. Wyższy 
oparł się na chwilę o barierkę pomostu. 

— Patrzcie! — ze ściśniętym gardłem krzyknęła Nika. — 
Ma sześć palców! 

— Pipkokrad — jęknął Net. — Sześciopalczasty! Zmuto-
wany dzieciojad... 

Przyjaciele w napięciu wpatrywali się w ekran. Tamci dwaj 
nie robi-li nic niezwykłego, ale samą swoją obecnością sprawia-
li, że Wlony wydawały się być jeszcze mniej przyjaznym miej-
scem. Mężczyźni chwilę rozmawiali, po czym wolnym krokiem 
wrócili na ląd. Zakłócenia obrazu znów się nasiliły. 

Usłyszeli kroki na dole i zamarli w oczekiwaniu, ale nic 
więcej się nie wydarzyło. Przez uchylone okno dobiegało przej-
mujące wycie psa. 

— Może nie chodziło o samego kota — zastanowił się Fe-
lix. — Może kot miał w obroży... tajną informację, czy coś. Sze-
ściopalczasty to jakiś agent obcego wywiadu... 

Popatrzyli po sobie. 
— Może nie aż tak... — Net usiłował się uśmiechnąć. — 

Może po prostu chciał coś przekąsić. 
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— Przestań wreszcie! — zażądała Nika. — Nikt tu nie je 
kotów. Sześciopalczasty szukał czegoś w tym samochodzie, a 
kot skorzystał z uchylonego okna. Może popłyniemy dalej, po-
szukać tej grobli? 

Felix pokręcił głową. 
— Teraz Składak pływa po wodzie — powiedział — ale jak 

trafimy na błoto albo zarośla, może ugrzęznąć. — Zawrócił i do-
płynął na brzeg. 

— Tam dalej jest gdzieś droga, którą przyjechały te samo-
chody, ale... widzę też kamerę nad parkingiem. Nie przejedzie-
my niezauważeni. Moglibyśmy przekonfigurować Składaka na 
helikopter, ale jak coś zakłóca sygnał, to skończy się to pewną 
katastrofą. 

Ukrył Składaka w krzakach, odłożył zdalne sterowanie i 
wyciągnął z plecaka mapę. Rozłożył ją na podłodze i odszukał 
Wlony. Były oznaczone kropką, połączoną cienką kreską z asfal-
tową drogą. Wszędzie wokoło były narysowane bagna, mokradła 
i małe wysepki lasu. 

— Za mało dokładna — stwierdził. — Obudźmy Manfreda. 
— Będzie marudził... — Net pokręcił głową, ale sięgnął po 

minikomputer. 
Manfred był programem sztucznej inteligencji, czyli Al. 

Jedna z jego wersji mieszkała w laptopie Neta. Był przyjacielem 
całej trójki, ale ciągle narzekał, że omijają go najciekawsze wy-
darzenia. 

— Cześć Manfred! — zawołał Net, gdy komputer wystar-
tował. — Co słychać? 

— Bardzo śmieszne — Z głośników laptopa dobiegł znajo-
my głos. — Co się mogło dziać w wyłączonym komputerze? 

— Zawsze gderasz, jak cię włączam. 
— Bo za rzadko mnie włączasz! 
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— Rzadko cię włączam, bo wiem, że jak cię włączę, to bę-
dziesz gderać!!! 

— Wyluzujcie — poprosiła Nika. — Mamy tu mały pro-
blem, Manfred. 

— Wiem, przecież rozmawiacie ze mną tylko wtedy, jak ma-
cie problemy... Dobra, nie gniewam się. O ho, ho!... — Kamera 
na górze ekranu rozejrzała się po pokoju. — O tej porze powin-
niśmy już być w domu. Coś poszło nie tak? Co tym razem? Nie-
spodziewany skok czasoprzestrzenny, ingerencja obcej cywiliza-
cji, czy może atak zmutowanych wiewiórek pustynnych? 

— Deszcz — odparł Net, po czym w skrócie opowiedział, 
co się stało, dramatyzując momentami i przesadzając. 

Manfred chwilę analizował otrzymane informacje. 
— Sześć palców, mówicie? — mruknął wreszcie. 
Możesz znaleźć coś na temat Wlon w jakiejś bazie danych? 

— zapytała Nika. 
— Z chęcią bym to zrobił, gdybym miał dostęp do internetu. 
— Nie zostały ci w pamięci jakieś zdjęcia satelitarne? 
— Mam zdjęcia okolic latarni Milo, bez żadnych nazw 

miejscowości. Znacie pozycję 
geograficzną Wlon? 

— Jesteśmy dokładnie tu — Felix włączył GPSa i podsunął 
wyświetlacz przed kamerę. 

— Na samym skraju mapy, ale jest — Manfred chwilę 
szperał po dysku minikomputera. 

Wreszcie wyświetlił mapę, powiększył odpowiedni frag-
ment i białym celownikiem wskazał dokładne miejsce. Na par-
kingu stały dwa samochody, dalej grobla była zalana. Z drugiej 
strony skansenu znajdowało się kilka chat i drugi parking, za-
stawiony kilkoma samochodami. 

— Zmniejsz skalę — poprosił Felix. 
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Po chwili skansen wraz z obydwoma parkingami wyglądał 
jak jasna wysepka. Z asfaltową szosą był połączony cienkim i 
krętym, jasnoszarym wężykiem częściowo zalanej grobli. Wszę-
dzie dookoła był martwy, czarny las. 

— Powiększ — znów poprosił Felix. — Nie widać żadnego 
połączenia obydwu parkingów. Myślałem, że jest jakaś mała 
grobla, która łukiem okrąża skansen. Wtedy to by wyjaśniało, 
dlaczego przy tym domku na palach nie podniósł się poziom 
wody. Ale nic tu nie ma. Nie ma 
nawet dróżki, którą tamte samochody mogłyby przejechać na tę 
stronę pagórka. 

Przyjaciele patrzyli to na mapę, to na zdjęcie satelitarne. W 
oddali wciąż wył pies. 

— Ciary mi chodzą po plecach, jak on tak wyje — wzdry-
gnął się Net. 

— Coś mi się tu nie zgadza. — Felix podrapał się w głowę. 
— Manfred, czy ty masz łączność z czymkolwiek? 

— Niestety „widzę" tylko telefon Neta, bo jest tuż obok, i 
Składaka, ale ledwo. Wszystkie dostępne częstotliwości są zagłu-
szane. 

— Chciałeś powiedzieć „zakłócane” — sprostował Net. 
— Chciałem powiedzieć „zagłuszane” i tak właśnie powie-

działem. Gdzieś blisko jest bardzo silny nadajnik, który emituje 
tylko szum i celowe błędy. Sygnał telefonu, ani CB-radia się 
przez to nie przebije. Nie da się nawet odbierać radia ani telewi-
zji. 

— Włączyliśmy minikomputer kilka minut temu — zauwa-
żył Felix — a oglądamy zdjęcie satelitarne sprzed kilku godzin. 
Jeśli nie ma łączności ze światem zewnętrznym, to jak Manfred 
je ściągnął? 

— To zdjęcie sprzed tygodnia — odparł Manfred. 
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Felix znów podrapał się w głowę. 
— Grobla nie była zalana, jak tu jechaliśmy — powiedział. 

— A teraz, po jednym deszczu, nie dość, że jest zalana, to jesz-
cze rozmyta. Gdyby ją tak zalewało co tydzień, to już śladu by 
po niej nie było. 

—Tu się dzieje coś bardzo dziwnego — pokiwał głową Net. 
— Chyba mogę już powiedzieć „a nie mówiłem”. 

— Może oni korzystają na tym, że grobla jest zalewana? — 
zastanowił się Felix. — Dopóki woda nie opadnie, mogą dowol-
nie podnosić ceny. 

— Ale wtedy nie mogliby tu dotrzeć nowi klienci — za-
uważyła Nika. — Więc bez sensu. 

— Jedno jest pewne — oświadczył Felix. — Wlonianie ma-
ją coś na sumieniu. I dla własnego dobra powinniśmy się dowie-
dzieć co. 

Sięgnął po swoją srebrną walizeczkę, położył ją na łóżku i 
otworzył zamki kodowe. Pneumatyczny siłownik uniósł wiecz-
ko, ukazując wnętrze wypełnione najróżniejszymi dziwnymi 
urządzeniami. Felix wygrzebał spod spodu małe pudełeczko i 
otworzył je. Wewnątrz, na małej poduszce siedziała... 

— Cybermucha! — ucieszył się Net. — Już się za nią stę-
skniłem! 

— Jest niezastąpiona — zgodził się Felix. 
Wziął zdalne sterowanie od Składaka i przełączył często-

tliwości. Mucha poruszyła się, a monitor zaczął przekazywać ob-
raz z jej miniaturowej kamery. Felix wystartował muchą i prze-
leciał przez szczelinę pod drzwiami. Wykonał kółko, by się ro-
zejrzeć. W tym momencie drzwi do pokoju rodziny z vana otwo-
rzyły się. Na korytarz wyszła Paula w szlafroczku, z ręcznikiem 
przewieszonym przez ramię i skierowała się do łazienki. 
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— Aa... — Net przysunął się bliżej ekranu. — Czy mogli-
byśmy?... 

— Nie, nie moglibyśmy — oschłym tonem szybko oświad-
czyła Nika. 

Felix zakręcił na schody i zleciał muchą do recepcji. Nie 
było tam nikogo. Przez niedomknięte drzwi wleciał na zaplecze i 
do kuchni. 

— Żadnych poćwiatrowanych kotków... — mruknął Net z 
zawodem w głosie. 

— Miałeś przestać — przypomniała Nika. 
Felix manewrował w ciasnym pomieszczeniu, po czym 

wleciał za barek. Zatrzymał cybermuchę w zawisie przed kasą. 
Zmarszczył brwi i tą samą drogą wrócił do recepcji. Tu też za-
trzymał się przed kasą pod blatem i znów chwilę bacznie się jej 
przyglądał. 

— Chcesz obrabować im te kasy? — zainteresował się Net. 
Felix pokręcił głową i skierował cybermuchę do drzwi piw-

nicy. Mucha musiała wylądować na podłodze i przejść pod 
drzwiami. 

— Dziwne... — powiedział. — Po co im piwnica, skoro 
woda może się podnieść i ją zalać. Mogli wybudować magazy-
nek na powierzchni, mają wystarczająco dużo miejsca. Może 
chodziło o lepsze zabezpieczenie? 

Pod sufitem paliła się mała lampka. Było tu sporo pudeł, 
pogiętych puszek i podobnych rupieci. Na centralnym miejscu 
stał wielki sejf z kilkoma pokrętłami szyfrowymi. 

— Naprawdę nieźle zarabiają na tym skansenie... — 
stwierdził Net. 

Obok drzwi leżała pogięta, stara antena satelitarna. Wyglą-
dała, jakby ktoś położył ją na trasie galopującego stada dzikich 
krów. 
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— Dlaczego tak im zalety, żeby goście nic oglądali telewi-
zji, ani nie słuchali radia? — zapytał Net. 

— Może z powodu prognozy pogody... — Felix podrapał 
się w głowę. — Pracuję nad tym... 

Obleciał muchą pomieszczenie, zauważając kamerę i czujkę 
alarmu. Potem znów przyjrzał się pogiętej antenie. 

— To antena tylko do odbioru — przypomniał Net. — Nie 
da się nadać S.O.S. 

— Myślę o czym innym. Przekazu satelitarnego nie można 
tak łatwo zagłuszyć, bo antena odbiera sygnał tylko z konkretne-
go kierunku. Trzeba by umieścić jakąś przeszkodę między ante-
ną a satelitą. 

— Po co ci telewizja? Chcesz sprawdzić, kiedy przestanie 
padać? 

— Chcę sprawdzić, czy TERAZ pada. 
Przyjaciele spojrzeli na niego czujnie. Nika wstała, otwo-

rzyła okno i wystawiła dłoń. Zdecydowanie padało. Wycie psa 
urwało się nagle, ale cisza jaka zapadła nie była wcale przyjem-
niejsza. Żab też nie było słychać. 

— Mam pewien plan — powiedział Felix. — Konwerter i 
tuner wyglądały na nieuszkodzone. Masz wejście TV w kompu-
terze, prawda? 

— Mam, ale co z anteną? 
— Z tym akurat nie będzie problemu. Przygotuj jeszcze ka-

bel szeregowy. — Felix zaparkował cybermuchę na ścianie piw-
nicy i wyłączył zdalne sterowanie. Wstał, rozejrzał się po pokoju 
i odwrócił komodę. Oderwał jej plecki, zrobione z płyty pil-
śniowej, i położył na podłodze. — Sytuacja nas usprawiedliwia 
— mruknął. Z plecaka wyciągnął zwój szpagatu i ołówek. 

Rozwinął i odciął kawałek szpagatu, z jednej strony przy-
wiązał go do nogi od łóżka, z drugiej zawiązał pętelkę. Nacią-
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gnął szpagat, włożył końcówkę ołówka w pętelkę i, używając 
linki jako cyrkla, narysował na płycie łagodny łuk. Używając 
jednego z ostrzy multitoola, wyciął płytę wzdłuż kreski tak, że 
powstał „trójkąt" z jednym bokiem wypukłym. Potem zdjął za-
słonkę z okna, a z karnisza wymontował stalową rurkę. Taśmą 
przykleił ją do krótszego, prostego boku trójkąta. 

— Nie wygląda jak antena — zauważyła Nika. 
— Wygląda jak płetwa rekina do straszenia ludzi na basenie 

— dodał Net. 
— Załóżcie kurtki i weźcie plecaki — zamiast odpowie-

dzieć, polecił Felix. 
— Chcesz włamać się do tej piwnicy? — przeraził się Net. 

— Przecież nas złapią. Tam jest alarm! 
— Czujka celuje w sejf — odparł Felix. — Jeśli nie ma in-

nego alarmu w drzwiach, to nie powinno być problemów. Potem 
wszystko oddamy. 

— A Sześciopalczasty?! Słyszeliście? Przed chwilą skoń-
czył się zamieniać w wilkołaka. 

Felix wyciągnął jeszcze z walizeczki wtyczkę elektryczną i 
gruby zwój kabla głośnikowego. Kilkoma sprawnymi ruchami 
podłączył kabel do wtyczki i wetknął ją do kontaktu. Zwój kabla 
wyrzucił przez okno. 

Przyjaciele ubrali się i po cichu wyszli z pokoju. Zza drzwi 
łazienki słychać było szum prysznica. Zeszli do pustej recepcji. 
Paliło się tylko światełko nad wejściem. Felix wyjął z kieszeni 
klucz uniwersalny i włożył go do zamka drzwi piwnicznych. 
Bzyczenie elektrycznego mechanizmu klucza wydało im się tak 
głośne, że aż się wzdrygnęli. Drzwi jednak dały się otworzyć i 
nie włączył się żaden alarm. Nika została na parterze, a Felix i 
Net zeszli do piwnicy i w kilka sekund rozmontowali sprzęt sate-
litarny. Połączyli konwerter z tunerem, a tuner z minikompute-
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rem, po czym wraz z kablami załadowali to wszystko do plecaka 
Neta. 

— Patrz! — Net wskazał głową regał obok sejfu. Na pół-
kach leżało kilkanaście laptopów, kamer i aparatów cyfrowych 
opatrzonych papierowymi etykietami. Na podłodze leżało sporo 
oderwanych etykiet, jakby ktoś dopiero co zabrał stad część 
sprzętu. Popatrzyli na siebie, ale nic nie powiedzieli. Felix zdjął 
ze ściany cybermuchę i włożył ją do pudełka. Wrócili na parter i 
zamknęli drzwi na zamek. 

Felix wślizgnął się jeszcze do kuchni i po chwili wrócił z 
rolką folii aluminiowej. 
— Najtrudniejsze za nami — uśmiechnął się. — Nikt nas 
nie zauważył. 
— I nikt nas jeszcze nie porwał — dodał Net. Oparł na bla-

cie swój plecak, by włożyć do niego folię. Rozległ się dźwięk 
dzwonka recepcyjnego. 

Przyjaciele odruchowo skulili się. Felix uniósł plecak Neta, 
odsłaniając przycisk dzwonka i posłał Netowi mordercze spoj-
rzenie. Było za późno na cokolwiek, bowiem z pokoiku obok 
wyszła recepcjonistka. 

— Tak?... — zapytała sennie. 
— Eee... — zająknął się Net. — O której podajecie śniada-

nie? 
Dziewczyna dłonią stłumiła ziewnięcie. Nika zrobiła wiel-

kie oczy i cofnęła się o krok. Szybko się jednak opanowała. 
— Od siódmej do jedenastej — odparła recepcjonistka, pa-

trząc na nich jednym, zaspanym okiem i wróciła do pokoiku. 
Przyjaciele odetchnęli i wymknęli się na zewnątrz, na 

deszcz. 
— Sorki... — powiedział dopiero teraz Net. —Ale... Czy 

nie możemy tej akcji załatwić jakoś zdalnie? Z pokoju? 
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— Widzieliście?! — szepnęła Nika. — Ona miała sześć 
palców. Nie zauważyliśmy tego wcześniej, bo tak trzymała dło-
nie, żeby to ukryć. Teraz była zaspana i zapomniała się. 

— Może tu wszyscy mają po sześć palców — powiedział 
szeptem Felix. — Taka mutacja, bo długo żyli w odosobnieniu. 
Przyjrzałem się kasom, mają klawiatury przystosowane do ob-
sługi sześciopalczastą dłonią. 

— Czyli Pipka mógł ukraść ktokolwiek... — zastanowiła 
się Nika. 

— Zapomnij o kocie —jęknął Net. — Ratujmy ludzi. Sie-
bie, znaczy się. Zacznijmy od powrotu do pokoju. 

— Tym bardziej musimy sprawdzić prognozę pogody — 
zadecydował Felix. — To wszystko się w jakiś sposób łączy. 

Obeszli hotel, brodząc w bujnej trawie. Nie było tu żadnych 
latarni, a latarek nie chcieli zapalać. Poruszali się więc powoli i 
ostrożnie. Felix chwycił zwisający z okna zwój kabla i zatknął 
go na czubku stalowej rurki karnisza, by mógł się swobodnie 
rozwijać. Net rozglądał się, w każdej chwili oczekują wyłaniają-
cej się z mroku postaci w czerni. 

— Z czego chcesz zrobić antenę satelitarną? — zapytała 
Nika. — Z błota? 

— Tak — odparł Felix. 
— A poważnie? 
— Poważnie to z błota i folii aluminiowej. 
Po ciemku dotarli do miejsca, gdzie, podłoże zrobiło się po-

chyłe i zaczęło w charakterystyczny sposób ciamkać pod butami. 
Felix klęknął na zboczu pagórka, wyciągnął z plecaka kompas, 
saperkę i szybko wykopał podłużny rów, zakończony niemal 
pionową ścianą. Następnie wbił w środek ściany rurkę z dyktą i 
zaczął nią obracać. Po chwili w błocie powstało doskonale sfe-
ryczne wgłębienie, jakby odcisk fragmentu wielkiej kuli. Felix 
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odłożył płytę pilśniową i starannie wyłożył wgłębienie folią 
aluminiową. Zasłonili plecak przed deszczem, a Net wyciągnął 
minikomputer i otworzył ekran. 

Mam nadzieję, że prąd nas tu nie kopnie. — Felix założył 
rękawicę roboczą i przypiął kabel zasilający do tunera w głębi 
plecaka. — Sytuacja usprawiedliwia ryzyko. 

— ET dzwonić home... — szepnął Net. — Nie wierzę, że to 
widzę. Antena satelitarna z błota... Ale jak będziesz ją obracał? 
Musisz przecież znaleźć satelitę na niebie. 

— Z grubsza ustaliłem kąty. Mogę jeszcze przesuwać kon-
werter. — Felix sięgnął po patyk i zatknął na jego końcu kon-
werter. Kabel prowadził wprost do tunera w plecaku Neta. — 
Manfred! Kieruj moimi ruchami. Muszę zogniskować sygnał na 
pudełku z konwertorem. — Zaczął poruszać patykiem. 

— Ciepło... cieplej... Uuu... Antarktyda... — instruował go 
Manfred. Wreszcie wykrzyknął — Cieplej… Jest! Nie ruszaj! 

— Teraz znajdź kanał meteo. — Felix zamarł. Przez ekran 
laptopa przelatywały obrazy kilkuset stacji telewizyjnych. 

— Mam jakąś reklamę odkurzaczy... 
— Jak będzie reklama amfibii, to zapisz telefon — przerwał 

mu Net. 
— A teraz szukaj kanału meteo i zabierajmy się stąd! 
— Przecież szukam... Potrafię mówić i szukać jednocześnie. 
Felix czuł, że mdleją mu ręce. Gdy obraz na ekranie zaczął 

przerywać, zacisnął zęby i poprawił pozycję konwertera. Z błota 
przyglądało im się kilkanaście żab. Jednostajny szum deszczu 
sprawiał, że co chwilę wydawało im się, że słyszą zbliżające się 
kroki. 

— Ładna pogoda na Pomorzu utrzyma się również jutro... 
— rozległ się kobiecy głos z laptopa, ale na ekranie pojawiły się 
mrówki. Felix opuścił konwerter i głos prezenterki się urwał. 
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— Nie mogę dłużej... 
— Więc nie pada? — kpiąco zapytał Net. Zdjął kaptur, a 

krople deszczu zaczęły moczyć mu okulary. 
— Mam coś lepszego — oznajmił Mafred. — Mam zdjęcie 

satelitarne tej okolicy sprzed kwadransa. 
— A niby jak, skoro połączyłeś się z satelitą geostacjonar-

nym? — zdziwił się Felix. 
— To znaczy? — zapytała Nika. 
— Wszystkie satelity geostacjonarne wiszą nad równikiem 

— wyjaśnił Felix. — Nie spadają, bo okrążają ziemię dokładnie 
raz na dobę. Ponieważ ziemia wykonuje pełen obrót też raz na 
dobę, satelita wciąż wisi nad tym samym miejscem. Gdyby było 
inaczej, antena musiałaby ciągle 
zmieniać położenie, żeby śledzić satelitę. Zdjęcia pochodzą z sa-
telitów badawczych lub szpiegowskich, okrążających Ziemię po 
różnych innych orbitach. 

— Więc jest to zapewne obraz z satelity badawczego — 
powiedział cierpliwie Manfred — przekazywany za pośrednic-
twem satelity telekomunikacyjnego. Nieważne skąd, ważne, że 
jest. 

Zdjęcie przedstawiało najbliższą okolicę i kawałek zalanej 
grobli. Po obu jej stronach widać było kilkudziesięciometrowej 
szerokości pas ciemniejszej wody. Pas był zbyt równy jak na 
twór naturalny. Wokół wysepki majaczyło kilka jaśniejszych od 
bagna nieostrych linii, jakby rozchodzących się we wszystkie 
strony promieni. 

— Ktoś idzie przez parking. — Nika wskazała czarną krop-
kę na tle jasnego żwirku. — Znaczy, szedł kwadrans temu. 

— Sześciopalczasty... — Net z przestrachem rozejrzał się 
wokoło. Od hotelu dzieliło ich pięćdziesiąt metrów, z drugiej 
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strony mieli wrzosowisko, czy raczej trzęsawisko, po bokach 
krzaki i zarośla. Nie było nawet dokąd uciekać... 

— To nie on. — Nika pokręciła głową. — Już by tu był. 
— Zadziwiająco dobra jakość zdjęcia — zastanowił się Fe-

lix. — Ciekawe, jak ten satelita przebił się przez chmury? 
— Wiecie co? — Nika spojrzała w górę. — Nie trzeba 

zdjęcia satelitarnego, żeby zauważyć, że nie ma chmur. 
Chłopcy spojrzeli w górę na rozgwieżdżone niebo. Sens te-

go spostrzeżenia dotarł do nich po chwili. Z bezchmurnego nieba 
nie powinien padać deszcz! 

Za pagórkiem krótko zawył pies. 
— Możemy dokończyć tę rozmowę w pokoju? — Net wo-

dził wzrokiem po ciemnym zarysie martwego lasu i zaroślach od 
strony pagórka. 

— Pokaż obraz z kamery Składaka — poprosiła Nika. 
Felix wyciągnął zdalne sterowanie i przełączył na często-

tliwość Składaka. Po drugiej stronie pagórka, tam gdzie stał po-
jazd, nie padało. 

— To są bardzo dosłownie rozumiane „opady lokalne” — 
skwitował Net. — Zastanówmy się nad tym w hotelu, co? 

Po chwili na ekranie zobaczyli przemykającą ścieżką po-
stać. Gdy na jej twarz padło światło jednego z okien, rozpoznali 
ją bez trudu. 

— Rudolf! — wykrzyknęli jednocześnie, po czym z prze-
strachem spojrzeli w kierunku hotelu. Jedynym oknem, w któ-
rym paliło się światło, był pokój taty. 

Felix delikatnym ruchem joysticka obrócił kamerę Składa-
ka, by śledziła mężczyznę. Rudolf wyraźnie zmierzał w kierunku 
pomostu prowadzącego do domku na palach. Rozległo się uja-
danie psów. 
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— To ja już niczego nie rozumiem — przyznał Net. — 
Gdyby ukradł tego Range Rovera i próbował się nim przebijać 
przez bagno, to jeszcze miałoby to sens... 

Ledwo Rudolf dotarł do pomostu, rzuciły się na niego dwie, 
ubrane na czarno postacie w 
kapeluszach. Przyjaciele patrzyli w napięciu na szamotaninę. 

— Może powinniśmy mu pomóc... — powiedziała bez 
przekonania Nika. 

— Niby jak? — odparł Net. 
— Szkoda, że Składak nie ma mikrofonu. 
— Mogę ci zrobić dubbing — zasugerował Net. — „Pusz-

czajcie!”, „Nie puścimy!", „Bo zacznę krzyczeć!”, „Co tu ro-
bisz?!”, „Nie powiem”... 

— Nie żartuj z poważnej sprawy... 
— Dzięki tym żartom nie posiwiałem. Cieszmy się, że nami 

się jeszcze nie zajęli. Choć to pewnie nastąpi niedługo... 
Szamotanina dobiegła końca i kapelusznicy powlekli Ru-

dolfa w kierunku jednej z chat. 
— Może lepiej powiedzieć tacie? — zaproponowała drżą-

cym głosem Nika. 
— Jeszcze się właduje w jakieś kłopoty — odparł Felix. — 

Zrozumcie wreszcie, że jesteśmy teraz poza cywilizacją. Pomoc 
nie przybędzie. 

Chwilę milczeli. 
— A właściwie... — zastanowiła się Nika — to co on tam 

robił? Po co szedł do tego domku? 
— Właściwe pytanie brzmi raczej... — Net zawiesił głos. 

— Co jest w tym domku? Rozważmy to w naszym pokoju. 
— Szybka w drzwiach domku jest za wysoko — przypo-

mniał sobie Felix. — Składak przez nie zajrzy, a cybermucha nie 
może latać w deszczu. 
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— Może mogę pomóc? — odezwał się Manfred. — Owiń-
cie laptopa szczelnie folią i przymocujcie do Składaka. Z bliska 
mogę nim sterować za pomocą mojej karty. Wyjadę z zasięgu 
zagłuszacza i wezwę pomoc. 

— Za małe szansę powodzenia — ocenił Felix. — Stracimy 
robota i komputer. I ciebie. 

Wstał i przeszedł kilka kroków w kierunku trzęsawiska. 
Zawrócił czym prędzej, gdy jego 
buty zaczęły się zapadać. 

— Nie oddalimy się wystarczająco daleko, żeby zadzwonić 
— ocenił. 

— Musimy wyłączyć zagłuszacz. 
— Na tym domku była jakaś antena — przypomniała sobie 

Nika. 
— Może to ten zagłuszacz, a Rudolf szedł ją wyłączyć. 
Popatrzyli na siebie. Zmokli już nieźle i czuli gęsią skórkę. 
— Czy my się zawsze musimy w coś władować? — jęknął 

Net. — Miał być zwykły lanczyk... Prosta sprawa: talerz, żołą-
dek, rachunek... 

— Nowy plan jest taki — zaczął Felix. — Idziemy tam, 
wyłączamy antenę, dzwonimy po pomoc. 

— A da się pominąć etap „idziemy tam”? — zapytał Net. 
— Nie wiem, czy pamiętacie, co się stało z Rudolfem. 

— Dostaniemy się tam z drugiej strony. 
— No, stary! — wykrzyknął z rozpaczą w głosie Net. — 

Zawsze, jak już myślę, że wyczerpałeś swój dzienny limit wy-
kręconych pomysłów, ty zwyczajnie rozpoczynasz nową erup-
cję. Wycieczka przez bagno. W kaloszach, dmuchanych narę-
kawkach i pieluchach? 
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— To miejsce jest niebezpieczne — odparł Felix. — Sze-
ściopalczaści robią tu coś... złego. Im szybciej się stąd wydosta-
niemy, tym lepiej. Musimy zaryzykować. 

— Chcesz obejść skansen naokoło, brzegiem bagna... zna-
czy jeziora — zapytał Net — czy przedzierać się przez furtkę i 
wybiegi krwiożerczych owczarków? 

— Najpierw krwiożercze owczarki, potem bagno. 
— Znaczy się komplet atrakcji —jęknął Net. — Super! 
— Ale najpierw musimy wpaść do kuchni. 
— Po kotburgera na drogę? 
Nika westchnęła. Poszli za Felixem, ufając, że jak zwykle 

ma w głowie gotowy plan. Wrócili do recepcji hotelu. Felix 
przyłożył palec do ust i wkradł się na zaplecze. Po chwili wrócił 
z długim kawałkiem kiełbasy i kilkoma pustymi butelkami po 
wodzie mineralnej. Net otworzył 
plecak i położył go na blacie recepcji. Wszyscy podskoczyli, 
słysząc przeraźliwy dźwięk dzwonka. 

— Ups... — Net skrzywił się, podnosząc plecak z przyci-
sku. 

Recepcjonistka wyszła z pokoiku. 
— Taaak? — ziewnęła nieprzytomnie. 
— Chcieliśmy się zapytać... — zaczął Net. — Eee... Co jest 

jutro na śniadanie? 
— Jajecznica, dżemik, owsianka i pasztet z ko... zająca. 
— Z kozająca... — powtórzyła mechanicznie Nika, bacznie 

przyglądając się dłoniom recepcjonistki. 
— Znaczy z kozy, która się jąka? — podsunął Net. 
— Z dzika! — Tamta poprawiła się sennie i wróciła do 

swojego pokoiku. 
Zza drzwi poprawiła się jeszcze raz. — Znaczy... z królika. 
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Przyjaciele włożyli puste butelki do plecaków, by w razie 
czego pomogły im utrzymać się na powierzchni wody. Wyszli 
na parking, na deszcz. 

— A nie mówiłem? Biedny Pipek — pokręcił głową Net. 
— Kocie udko w sosie myśliwskim... 

— Może i masz rację... — zaczęła powątpiewać Nika. — 
Od tej pory jem tu tylko suchary. 

— Idźmy w cieniu — powiedział Felix. — Te kamery dzia-
łają w paśmie widzialnym. Z cienia nas nie wyhaczą. 

Zaczęli przemykać pod płotem skansenu, aż dotarli do ży-
wopłotu z furtką i bramą. Felix rozdał każdemu po kawałku 
kiełbasy. 

— Granaty anty-owczarkowe — wyjaśnił. 
— Po tamtej stronie furtki nie pada — zauważyła trzeźwo 

Nika. 
Chwilę przyglądali się temu fenomenowi. 
— Mimo to wolę tę stronę furtki — szepnął Net. 
Przecisnęli się między krzakami i zaczęli się czołgać przez 

suchą w tym miejscu trawę. Z tej pozycji widzieli tylko dachy 
chałup. W ten sposób mogli uniknąć wykrycia przez kamery. 
Okazało się jednak, że psy nie dadzą się tak łatwo oszukać. Łań-
cuchy przy budach zadźwięczały 
głośniej, rozległo się pierwsze warknięcie. 

— A jak je spuszczą? — zapytał niepewnie Net. 
Felix uniósł głowę i rzucił kawałek kiełbasy w kierunku 

najbliższe-go psa. W miarę posuwania się dalej, kiełbasianą ła-
pówkę dostały następne. Wreszcie dotarli do parkingu i, pod 
osłoną samochodów, do początku pomostu. Usiedli za krzakiem, 
obok zaparkowanego Składaka i popatrzyli po sobie - od stóp do 
głów byli uwalani w trawie i błocie. 
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Trawiasty pagórek kilka metrów od parkingu opadał w ba-
gno. Zasięg latarni kończył się niewiele dalej. Pomost był 
wprawdzie oświetlony słabymi lampkami, ale to sprawiało, że 
zwieszające się nad nim Gałęzie wyglądały jeszcze straszniej. 
Jak zastygłe w oczekiwaniu wici, wyłaniające się z czerni. 

— Wytłumaczysz nam, po co iść przez bagno? — zapytał 
Net. — Jest pomost. 

— Bo pomost to oczywista droga — odparł Felix. — Na 
pewno są jakieś zabezpieczenia. 

— Osobiście myślę, że bagno jest lepiej zabezpieczone — 
wtrąciła Nika. — Samą swoją bagiennością. 

Przyjaciele patrzyli na pomost i czuli, że wcale nie mają 
ochoty na niego wchodzić. Ale 
jeszcze bardziej nie mieli ochoty na omijanie go bagnem. 

— Co tak szumi? — szepnęła Nika. 
Chwilę słuchali odgłosów płynących z głębi martwego lasu. 

Słychać było jednostajny szum. Jakby wodospadu. 
— Deszcz — odparł Felix. 
— Nie, to nie deszcz — Nika pokręciła głową. 
— Grunt, że się nie przybliża — dodał Net. — Cieszy mnie 

też, że my się do tego czegoś nie przybliżamy. 
— Dobra, przekonaliście mnie — oświadczył niespodzie-

wanie Felix. — Idziemy przez pomost. Przygotuj telefon, żeby 
wezwać pomoc, jak tylko wyłączymy zagłuszacz. 

Jak oddział komandosów, schyleni wbiegli na pomost i do-
tarli do domku na jego końcu. 

— Te twoje buty traktorzystki robią kupę hałasu... — Net 
zerknął na martensy Niki. — Żaden alarm już nie jest potrzebny. 

Felix zaświecił małą latarką w szczelinę między drzwiami a 
framugą. 

— Jest zabezpieczenie — oznajmił. — Prosty pstryczek. 
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Wsunął w szczelinę ostrze scyzoryka i otworzył drzwi. Na-
stępnie taśmą klejącą zakleił przycisk. 

— Grupa trzymająca groblę słabo się zabezpieczyła — za-
uważył Net. 

— Nie spodziewali się, że ktoś pójdzie za Rudolfem — 
powiedział Felix. — Nie zamknęli nawet drzwi na zamek. 

Weszli do środka i zamknęli za sobą drzwi. Ich dobry nastój 
prysł. Wnętrze było proste, bez ozdobników. Poza krzesłem i 
dwoma skrzynkami nie było tu żadnych sprzętów. Była za to, 
wmurowana w ścianę na wprost drzwi, konsola i komputer z 
płaskim monitorem. Przyjaciele patrzyli bezradnie na dziesiątki 
podświetlanych przycisków, klawiaturę i monitor. 

— To komplikuje sprawę — przyznał Felix. — Spodziewa-
łem się raczej przełącznika On-Off. 

— Sądzę, że cokolwiek przełączymy — powiedział Net — 
to gdzieś włączy się alarm i Sześciopalczaści tu przylecą. 

— Prędzej, czy później i tak tu przylecą — dodała Nika i 
zajęła się czytaniem opisów na konsoli. —Jest coś o antenie i o 
jakichś pompach. 

— System zagłuszający nie potrzebuje pomp... — Felix 
również pochylił się nad konsolą. 

Przyciski były pogrupowane i oznaczone „Deszcz”, „Po-
wódź”, „Mgła”, „Burza”. 

— Sterują poziomem wody — stwierdził Felix. — To nie 
deszcz zatopił groblę, tylko oni! 

— Deszcz to też oni. — Nika wyjrzała przez okno. — Ten 
szum od razu wydał mi się podejrzany. Spójrzcie! 

Chłopcy przysunęli się bliżej i próbowali wypatrzyć coś w 
ciemności. Po chwili, gdy wzrok się przyzwyczaił, dojrzeli rurę, 
wystającą pod kątem z bagna i wylatującą z niej pod ogromnym 
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ciśnieniem wodę. Wysoko nad lasem strumień rozdzielał się na 
pojedyncze krople. 

— Armatka wodna stwierdził ze zdziwieniem Felix. — Al-
bo raczej... armata! Widzieliśmy je na zdjęciu satelitarnym. 
Strumienie wody wyglądały jak promienie. Stąd się bierze cały 
ten deszcz! Tych armatek musi być ze dwadzieścia. 

— Czyli wszystko to lipa... — Net wypuścił głośno powie-
trze. — Nie było ulewy ani powodzi. 

— Deszczyk był — odparł Felix. — Widzieliśmy chmury, 
ale to Sześciopalczaści zamienili go w potop. — Popatrzył na 
konsolę, próbując zrozumieć przeznaczenie poszczególnych 
przycisków. — Jak centrum sterowania aquaparkiem. 

— Chyba błotoparkiem — poprawił go Net. 
— Możemy odwrócić pracę pomp? — zapytała Nika. — 

Tak, żeby wodę skierować na tę stronę pagórka. 
Chłopcy pokręcili głowami. 
— Nie zatopimy Astona Martina — oświadczył Felix. 
— Są w życiu jakieś zasady — dodał Net. 
Nika patrzyła na nich chwilę. 
— Nie damy rady zalać tego parkingu — wyjaśnił wreszcie 

Felix. — Za mało wody. 
— A cała ta woda, która zatopiła przejazd? 
— To tylko pas kilkunastu metrów wzdłuż grobli — wyja-

śnił Felix. — Zwykła ściema. Dalej są zamaskowane wały. Cho-
dzi o to, żeby szybko móc zatopić dojazd. Teraz wystarczy 
otworzyć zawory i podnieść zapadnię, w którą wpadliśmy Land 
Roverem. Tyle, że... Sześciopalczaści nie będą na to patrzeć 
bezczynnie. 

— Konsekwencje będą nieuchronne. — Net skrzywił się na 
samą myśl. — A tyle chciałem jeszcze dokonać w życiu... 
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— Jutro pokoje znów podrożeją — powiedziała wolno Ni-
ka. — Możemy siedzieć w hotelu i czekać. To jest metoda Sze-
ściopalczastych. Goście wydają wszystkie pieniądze i zaczynają 
płacić za dach nad głową laptopami, kamerami, a wreszcie i sa-
mochodami. Woda opadnie dopiero, jak oddamy wszystko, co 
mamy. 

Chwilę zastanawiali się nad cała sytuacją. 
— Odłączcie najpierw zagłuszacz — odezwał się Manfred, 

tym razem za pośrednictwem telefonu Neta. — Nadam szybki 
komunikat z podaniem naszej pozycji. Porucznik Waligóra ma 
blisko swój oddział. 

— Może lepiej wezwać policję? — zaproponował Net. 
— Jedno drugiemu nie szkodzi. Ja wezwę Waligórę, ty poli-

cję. 
Felix rozejrzał się po ścianach. Zauważył gruby kabel, idą-

cy aż do sufitu. 
— Zagłuszacz jest sterowany z innego miejsca — oznajmił. 

— Tu jest tylko maszt i  antena. Jak przetniemy kabel, antena 
przestanie działać, ale pewnie włączy się alarm. Jak go nie prze-
tniemy, w kilka dni skroją nas do końca — zauważył Net. — A 
może na koniec wrzucą jeszcze do bagna... Jak go przetniemy, to 
wrzucą nas od razu... 

— Net, bierz się za komputer. Ja sprawdzę tę konsolę. Ni-
ka... pilnujesz pomostu. Zrobimy to mimo tych... nieuchronnych 
konsekwencji. 

Dziewczyna skinęła głową i zajęła pozycję przy szybce w 
drzwiach. 

— Jakby co, użyj mocy — rzucił za nią Net i usiadł przed 
komputerem. 

Uniósł dłonie i poruszał chwilę palcami jak pianista przed 
koncertem. Nachylił się nad klawiaturą, ale najpierw trącił deli-
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katnie myszkę. Ekran zajaśniał skomplikowanym schematem 
rur, pomp i zbiorników. 

— Uhuhu... — mruknął Net. — Dawno temu grałem w po-
dobną gierkę. Tyle, że tam game over nie był tak przykry w 
skutkach, jak może być tutaj. 

— Nie wiemy, czym steruje konsola, a czym komputer — 
zastanowił się Felix. — Trzeba wyłączyć wszystko naraz. Ale 
najpierw ten kabel... — Wyciągnął izolowany nożyk i przyłożył 
go do kabla. 

— Był taki kawał. — Net przełknął ślinę. — Elektryk przy-
szedł naprawić domofon. Dzwoni, dzwoni a tam nikt nie otwie-
ra... 

Felix westchnął, zawahał się chwilę, po czym kilkoma ru-
chami przeciął wiązkę. Zaiskrzyło lekko, ale nie rozległ się ża-
den alarm. 

— Mam zasięg! — oznajmił triumfalnie Manfred. 
— Więc wzywaj pomocy na wszystkie sposoby! — wy-

krzyknął Net i sam wykręcił numer 112 . 
— Pogotowie policyjne, proszę czekać... — rozległo się w 

słuchawce. 
Felix zaczął naciskać przyciski na konsoli. Lampki kontrol-

ne kolejno gasły. Net w tym czasie ostro klawiszował po klawia-
turze komputera. Ich działania od razu odniosły skutek. Dźwięk 
armatek wodnych z wolna cichł. Dopiero teraz przyjaciele zdali 
sobie sprawę z tego, że od momentu przyjazdu do Wlon, nie-
ustannie towarzyszył im ich szum. Net zaciekle wpisywał kolej-
ne polecenia, aż wreszcie na ekranie pojawił się komunikat o 
generalnym błędzie systemu - rzecz, która potrafi przyprawić o 
rozpacz każdego administratora sieci. 

— No i super — ocenił Net. — Nie przypuszczałem nigdy, 
że blue screen może być miłym widokiem. Nic podniosą tego 
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przez parę godzin. Wstał i oparł się o konsolę. Błysnęło, a echo 
grzmotu przetoczyło się nad lasem. Przyjaciele odruchowo schy-
lili głowy. 

— Ups... — Net podniósł dłoń, zwalniając przycisk z napi-
sem „Burza". 

Felix spojrzał na niego ciężko, wsunął się pod konsolę i za-
czął wyciągać przewody z gniazdek. Telefon powtarzał uparcie: 
Pogotowie policyjne, proszę czekać... 

— Szybciej! — Net otrząsnął się. — Musimy uciekać! 
— Za późno... — stwierdziła Nika, odsuwając się od drzwi. 

Na pomoście rozległ się tupot kilku par nóg. 
— I co teraz? — Net wcisnął się między konsolę a ścianę. 

— Mamusiu... Obiecuję, że już codziennie będę mył zęby... 
— Teraz czas na nieuchronne konsekwencje... — oznajmił 

Felix. 
Net usiadł na podłodze, dotknął naszywki na kurtce i szep-

nął: 
— Enterprise, troje do teleportacji. 
— Pogotowie policyjne, proszę czekać... 
 

*** 
 

Piwnica była ciemna i wilgotna. Przyjaciele wstawali z pod-
łogi, gdzie ich rzucono. Rozcierali potłuczone kolana i łokcie. 
Kroki w górze oddaliły się. 

— Na szczęście spieszyli się i nie dość starannie opróżnili 
nam kieszenie — powiedział Felix. 

W mroku zapłonęło światełko latarki nausznej. Felix zało-
żył ją, a dwie pozostałe podał przyjaciołom. Rozejrzeli się. Było 
tu kilka materacy. Na jednym z nich leżał Rudolf. Był związany, 
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a usta miał zaklejone plastrem. Patrzył na przyjaciół ze zdziwie-
niem. Felix podszedł do niego i odkleił plaster. 

— Po co pan szedł do domku na wodzie? — zapytał, rozsu-
płując mu więzy. 

— A wy po co tam szliście? — Rudolf roztarł nadgarstki. 
— I dlaczego was nie związali? 

— Wyłączyliśmy wszystkie pompy i antenę zagłuszającą 
— powiedziała Nika. — Teraz mogą tylko uciekać. Powinniśmy 
się tu zabarykadować i czekać na pomoc. 

— Sześciopalczaści posługują się tą metodą od lat — wyja-
śnił Rudolf. — Jestem agentem specjalnym. Miałem zebrać do-
wody, że działają nielegalnie. 

Przyjaciele spojrzeli na Rudolfa z większym szacunkiem. 
— Dowodów jest pełno! — Net zamachał rękoma. — A te 

samochody? A sprzęt elektroniczny w piwnicy pod hotelem? 
— Wszystko legalnie kupione — pokręcił głową Rudolf. — 

Goście płacili tym za prawo pobytu w hotelu. Alternatywą była 
przeprawa przez bagna. 

— Ale to oni zatapiali groblę — zauważył Felix. — Cały 
ten system pomp, zaworów i armat wodnych... Wystarczy 
sprawdzić. 

— Na początku system miał zabezpieczać groblę przed za-
laniem. Armatki wodne są obrotowe. Chodziło o to, żeby nie 
niszczyć przyrody rurociągami. Armatki powinny być skierowa-
ne w przeciwną stronę. Pompy też powinny tłoczyć wodę na ze-
wnątrz. 

— Z jakiej pan jest agencji? — zapytał ostrożnie Felix. 
— Ja już sam nie wiem, z jakiej jestem agencji, ani kto jest 

moim szefem — westchnął Rudolf. — Zawsze, jak się zmienia 
władza, to nas restrukturyzują. Ja staram się po prostu dobrze 
wykonać zadanie. Tym razem nie wyszło... 
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— Dlaczego zabrał pan na akcję rodzinę? — zapytała po-
dejrzliwie Nika. 

— To nie jest moja rodzina! To kamuflaż. Porucznik Ma-
tylda i kapral Paula pewnie też wpadły w ich łapy. 

— Jakoś tak staro mi wyglądała — pokiwał głową Net. 
— Tata! — Felix zerwał się nagle. — Musimy się stąd wy-

dostać i ostrzec go! 
— Dopiero co chciałeś się tu barykadować — przypomniał 

Net. — Jak otworzysz drzwi? Nie masz nawet klucza uniwersal-
nego. 

Nika podeszła do drzwi i nacisnęła klamkę. Drzwi otworzy-
ły się. Spojrzała na chłopców. 

— Poszli sobie — powiedziała. — Uciekli. 
Ostrożnie wyszli na parter. Z wnętrza chałupy zniknęły 

wszystkie nowoczesne przedmioty. Wyglądała teraz, jakby była 
częścią skansenu. Wyszli na zewnątrz. Z parkingu zniknęły 
wszystkie samochody. Dojrzeli drugą groblę, prowadzącą w 
przeciwną stronę, zapewne do innej szosy. Była zamaskowana - 
rozsypano na niej ciemną korę. 

— Psy też mieli tu na szybkozłączkach — Net odzyskiwał 
dobry humor. — Całe towarzystwo zwinęło się w parę minut! 

Kiedy wrócili przed hotel, Matylda i Paula ładowały torby 
do samochodu. 

— Woda opadła, misiu — oznajmiła Malylda. — Wyno-
śmy się stąd. Został mi tylko czerwony kostium, a on ma nie-
modną podszewkę. 

— I Pipek wrócił! — dodała rozpromieniona Paula, wska-
zując klatkę. — Przyszedł groblą. 

Rudolf podszedł, by podopychać torby, wypełniające 
szczelnie tył samochodu. 
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— Nie musicie już grać. — Mrugnął okiem. — Oni o 
wszystkim wiedzą. 

— O czym wiedzą? — Matylda wyglądała na kompletnie 
zaskoczoną. 

Paula posłała Rudolfowi ciężkie spojrzenie. 
— Tato, nie wygłupiaj się — powiedziała. — Jedźmy już. 
Rudolf spojrzał na przyjaciół i wzruszył ramionami. 
— Tak nas szkolą w agencji: grać swoją rolę do końca — 

wyjaśnił i wskoczył do samochodu. — Dziękujemy i... ku chwa-
le ojczyzny! 

Szybko odjechał groblą, z której spływała woda. 
— Dziwna sprawa... — mruknął Felix, odprowadzając 
wzrokiem czerwone światła vana. — Czy nie wydaje się 
wam, że oni mają jakby za dużo bagaży? — zastanowiła się 
Nika. 
Od strony pagórka dobiegły ich dźwięki silników samocho-

dowych i tupot. Światła latarek 
zamiatały krzaki i drzewa. 

— Sześciopalczaści wracają! — krzyknął Net i rzucił się w 
kierunku hotelu. Felix i Nika pobiegli za nim. Felix dopadł drzwi 
pokoju taty i zaczął w nie walić pięścią. Zaspany tata otworzył 
po kilku sekundach. 

— Potem ci wytłumaczę! — krzyknął Feiix i pociągnął go 
do drugiego pokoju. 

Net już przestawiał meble. Tata stanął na środku dywanu. 
Przyglądał się biegającym dookoła przyjaciołom. Dosunęli do 
drzwi szafę, kanapę i przystawili łóżkiem. Wreszcie zdyszani 
usiedli na łóżku Neta. 

— Czy to mi się śni? — Tata przetarł oczy i ziewnął. 
Słysząc szybkie kroki na schodach, przyjaciele cofnęli się 

pod ścianę. Kroki zbliżały się korytarzem, wreszcie ucichły tuż 
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przed drzwiami. Tata rozbudził się już dostatecznie, by też po-
czuć się niepewnie. Ktoś nacisnął klamkę i bez trudu otworzył 
drzwi. Otwierały się na zewnątrz - barykada była na nic. Potężna 
postać zatrzymała się na dłuższą chwilę. Wszyscy, nawet tata 
Fclixa, zamarli bez ruchu. 

— Wy przyciągacie kłopoty jak magnes — westchnął po-
rucznik Waligóra. 

— Jak często mam was ratować? 
 

*** 
 
Rano ceny w karczmie spadły do normalnego poziomu. Za 

sprawą nocnego zamieszania i 
przesłuchania przez policję, kelnerka była trochę zaspana, ale 
sprawnie przyjęła zamówienie. Dla pewności wzięli po jajeczni-
cy. 

— Starzy Wlonianie odmówili zeznań, zgodnie twierdząc, 
że nie wierzą w istnienie policji ani policjantów. 

Przy wystawionej na dwór ławie siedzieli przyjaciele, tata i 
porucznik Waligóra. Rozmawiali o nocnej akcji. Policja zatrzy-
mała konwój luksusowych samochodów kilkanaście kilometrów 
od Wlon. Wszyscy członkowie szajki wymuszającej pieniądze 
zostali złapani. Złapany został również niejaki Rudolf, oszust 
podający się, zależnie od potrzeby, za agenta specjalnego, księ-
gowego, roznosiciela pizzy, a nawet za drugiego polskiego 
astronautę. Wraz z rodziną próbował uciec samochodem wyła-
dowanym łupami z hotelowej piwnicy. 

Mieszkańcy Wlon odetchnęli z ulgą i zgodnie przyznali, że 
nadal chcą prowadzić skansen, karczmę i hotel, ale cen nie będą 
uzależniać od pogody. Zadanie na pewno ułatwi im świadomość, 
że część ich sąsiadów czeka na długie wakacje w zakładzie peni-
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tencjarnym∗. Groblą wracało kilkadziesiąt kotów. Spacerkiem 
wkroczyły na parking i, leniwie ocierając grzbiety o gąsienice 
dwóch wielkich, wojskowych amfibii, rozeszły się do swoich 
domów. 

Było ciepło i słonecznie, po wczorajszej powodzi zostały 
tylko kałuże. 

— Czyli Rudolf, przyjeżdżając tu, wiedział o wszystkim? 
— przerwał ciszę Felix. 

— Okradł Sześciopalczastych — przytaknął Waligóra, są-
cząc przez słomkę lemoniadę. 

— I udałoby mu się uciec — dodał tata Felixa — gdyby nie 
zaginięcie Pipka. 

— Jak się okrada złodzieja, to też się liczy jako kradzież? 
— zainteresował się Net. 

— Chyba tak... — odparła po namyśle Nika. — Te wszyst-
kie przedmioty powinny wrócić do swoich poprzednich właści-
cieli. 

Kelnerka przyniosła im jajecznicę. Tak sprytnie manewro-
wała dłońmi, że nie dało się zauważyć dodatkowych palców. 

— Ciekawe, czy w salonie manicure płacą więcej? — szep-
nął Net. 

— Przestań — poprosiła z uśmiechem Nika. — Chciałbyś, 
żeby z ciebie się śmiali, że nosisz okulary? 

— Przemyślałem to — powiedział Net. — Oni jedzą koty. 
Koty nie lubią wody, więc nie mogły uciec, jak Wlony były od-
cięte. Przez te trzysta lat Wlonianie obserwowali te koty i się 
powstrzymywali, łykając ślinkę. W końcu pękli i wzbogacili 
menu. Pamiętacie, jak uciekały przed deszczem? Bały się znów 
tu zostać na wyspie. 

                                                 
∗ Zakład karny, więzienie. 
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— Koty słyszały pewnie pracujące pompy — powiedział 
Felix. — Wiedziały co się święci. Ale nikt ich tu nie je. 

— A co to jest na przykład "zupa z kociołka"? — Net 
wskazał pozycję w menu. — Przecież to jest takie zwierzę, 
skrzyżowanie kota z koziołkiem. Nie słyszeliście o nich? Ko-
ciołki dachowce biegają nocami po dachach, tupiąc małymi ko-
pytkami i bodąc różkami w anteny satelitarne... 

Felix i Nika zastanawiali się chwilę, po czym parsknęli 
śmiechem. 

— Schab z kociny — wymyślał dalej Net — kotlopsy, rosół 
z kocierkami, spaghetti kociognese, kot-dogi, kotburgery, kefir 
„koci"... 

— Barszcz z włochatymi uszkami — podchwycił Felix — 
noski pod beszamelem, łapki w galarecie... 

— Kawa kotpuccino z kocim mleczkiem, serek kotland... 
— A wiecie, czym tutaj otwierają wino? — zapytała Nika. 

— Kociągiem! 
Zaczęli się śmiać. 
— Ale — zastanowił się Felix. — Ciekawe kto i po co wy-

łamał szybę w vanie? 
— Ja to zrobiłem — powiedział siedzący przy sąsiednim 

stole chłopak, rodzimy Wlonianin. — Zamknęli kota w rozgrza-
nym samochodzie. Wpuściłem mu trochę powietrza. 

Przyjaciele popatrzyli na niego i nagle zrobiło im się głupio 
z powodu tych żartów. Do ich stołu podeszła mała dziewczynka 
i położyła na blacie rozczapierzoną dłoń. 

Policycie? — poprosiła. 
Policzyli. Miała siedem palców. 
— Ewolucja się nie zatrzymuje — mruknął Felix. 
— Jedziemy, kochani — oznajmił tata. — I tak mamy jeden 

dzień spóźnienia. 
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— A nie możemy zostać na lunch? — zapytał Felix. 
Tata popatrzył w górę i wciągnął głęboko powietrze. 
— Chyba się zanosi na deszcz — ocenił. 
— To my się pójdziemy spakować — zaproponował Net i 

cała trójka dyskretnie udała się do hotelu. 
Na niebie nie było nawet jednej chmurki. 
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