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Prolog 

 

Drzwi się otworzyły. Poruszał się spokojnie, rytmicznym krokiem zbliżając się do celu. W 

jednej ręce trzymał neseser z czarnej połyskującej skóry. Delikatne światło jarzeniówek 

wbudowanych w ściany wąskiego korytarza odbijało się od neseseru. Druga ręka trzymała 

mocno pistolet, argentyńską kopię colta M1911. Każdy kolejny krok był wyważony, 

poprzedzony spokojnym wdechem, druga noga i wydech. Za kolejnymi drzwiami jakieś 

zamazane postacie krzątały się po pomieszczeniu, przenosząc rzeczy z jednego biurka na drugie. 

Jego celem byli oni. Wysocy, słabo zbudowani mężczyźni, obydwaj w okularach w 

czarnych oprawkach. Wyglądali jak bliźniacy, choć w istocie nimi nie byli. Nawet kuloodporna 

wyciszająca szyba nie stanowiła przeszkody do osiągnięcia celu. Korytarz się skracał, już tylko 

kilka kroków dzieliło Rowana od drzwi. 

Wreszcie przystanął i nacisnął przycisk intercomu. 

– Dobry wieczór, panowie. Jestem, tak jak obiecałem. 

Wszyscy przerwali pracę. Uśmiechnęli się do przystojnego jegomościa stojącego za 

drzwiami. Jeden z nich, brat bliźniak, poprawił wygnieciony biały kitel, zamknął wirówkę i 

otworzył drzwi. 

– Niezmiernie się cieszymy, że się pan zjawił. Nawet teraz nie potrafimy wyrazić naszej 

wdzięczności wobec pańskiego gestu. 

Rowan, rękę trzymającą colta chowając wciąż za plecami, udał szczere wzruszenie. 

– To ja jestem wdzięczny. Robota, jaką odwaliliście, nie pójdzie na marne. 

– Tego jesteśmy pewni – potwierdził naukowiec, przyglądając się schowanej ręce. 
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Rowan położył neseser na jeden ze stołów. Otworzył go. Wnętrze było puste; wyjątek 

stanowiła miękka gąbka zdolna do odkształcenia. 

– Gdzie jest ten cud? – zapytał Rowan, rozglądając się po laboratorium. 

– Już panu pokazuję – brat bliźniak skinął na drugiego, nieco chudszego. 

Tamten odstawił probówkę z czerwonym płynem i z pośpiechem podbiegł do czegoś, co 

wyglądało jak ogromny zamrażalnik. Rzeczywiście, po wpisaniu szyfru kodującego zamek 

strzyknął, zapadka odsunęła się z cichym kliknięciem i otworzyła się jedna z małych szufladek, a 

z jej środka buchnęła lodowata para. 

– Zapas lodu na całą wieczność – zażartował Rowan, dostrzegając nerwowe spojrzenia 

naukowca na jego rękę schowaną za plecami. 

Drugi z bliźniaków powoli wyjął miniaturowe pudełeczko, które przypominało pudełko 

zapałek ze szlachetnej stali. Ostrożnie położył pudełeczko na stole z neseserem. 

– Na samym początku mieliśmy problem z enzymami restrykcyjnymi, ale się udało. 

– Sklasyfikowaliście? – zapytał naukowca Rowan. 

– Ani nie sklasyfikowaliśmy, ani nie zarchiwizowaliśmy. Nie rozumiem tylko dlaczego. 

Rowan posłał w kierunku stojących przed nim dwóch naukowców klasyczny ojcowski 

uśmiech. 

– Panie Clark, panie Thompson, przysłużyliście się sprawie. Będę wam za to dozgonnie 

wdzięczny. 

Wyciągnął rękę z coltem i strzelił obydwu mężczyznom w głowę. Trzech pozostałych 

naukowców stanęło w bezruchu. Zanim zdążyli cokolwiek zrobić lub pomyśleć, kule przeszyły 

im mózgi, wychodząc z tyłu czaszki. Rowan schował colta do neseseru, a do oddzielnej 

przegródki włożył małe metalowe pudełeczko. Upewnił się, że nikogo więcej nie było w środku. 



Fragment utworu „Paraliż” Steve’a Liebich – Wydawnictwo Internetowe 

3 | S t r o n a  
 

Miał szczęście – to jedyne laboratorium w całym kompleksie bez kamer monitoringu. Los po 

długim czasie uśmiechnął się do niego. 

Usłyszał coś. Odwrócił się. Ciało Clarka dygotało nieznacznie. Z jego ust wypływała 

wąska strużka jasnoczerwonej krwi. Usta mężczyzny poruszały się, chcąc wymówić sensowne 

zdanie. Zamiast tego, z jego krtani dobywał się jedynie niewyraźny chrzęst. Rowan wyciągnął 

ciepłego colta i wymierzył po raz drugi w głowę naukowca. Pociągnął za spust, a pocisk, 

wypuszczony z tak bliskiej odległości, niemal rozsadził mu czaszkę. 

Rowan chwycił neseser, zamknął za sobą drzwi i ruszył drogą powrotną przez korytarz. 

Jarzeniówki świeciły tym samym słabym blaskiem. 

 

 

 

 

 

Rozdział I 

 

Lampka zapaliła się na biurku. Rząd takich samych lampek po lewej i prawej stronie 

przywodził na myśl skojarzenie z czytelnią biblioteki. Różnica była jedna: na półkach, zamiast 

książek, stały setki kilometrów policyjnych akt. Posegregowane lub nie, walały się dosłownie 

wszędzie. Po dwudziestej ruch nieco zelżał, zostało tylko koło dwudziestu policjantów 

ślęczących nad stosami papierkowej roboty. Nikt nie przychodził z zażaleniem, donosem czy 

wścibskimi plotkami już od dobrych dwóch godzin. Żadnego cywila na tym poświęconym przez 

gliny terenie. Cywil, którego nie ma, to dobry cywil. Słońce rzucało długie cienie, a jego 
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migocząca poświata wyraźnie chowała się za horyzontem. Z trzeciego piętra od strony 

południowej widok ten był jasny i wyraźny, zwłaszcza gdy zestawiło się go z dusznym, 

przyćmionym pomieszczeniem na komisariacie policji. 

Na ścianie nośnej, pośrodku sali, wisiały monitory wyświetlające obrazy z kamer z okolicy 

komisariatu. 10th st NW nie była główną ulicą Waszyngtonu, ale za to niezwykle spokojną. 

Samochody przejeżdżały z tym samym natężeniem co w innych częściach miasta, ale minimalny 

poziom zamieszek, rozrób, włamań i innych uwzględnianych przez kodeks karny spraw, działał 

łagodząco na nerwy pracujących w okolicy policjantów. 

Theodor Milton z papierosem w ustach, rozmiękłym od śliny, wpatrywał się w 

przechodniów widocznych na ekranach monitoringu. W takich chwilach jak ta cieszył się z 

wykonywanego zawodu. Rodzice starali się wyperswadować mu tak poroniony pomysł jak 

pójście do szkoły policyjnej. Brak perspektyw na awans, na porządną dziewczynę, dobre 

zarobki… jakiekolwiek zarobki – to jedne z częściej podawanych argumentów. Co do zarobków 

może mieli rację, ale co do reszty nie. Jestem komendantem po dziesięciu latach harówy, a to 

niezły wynik. Nie mam żony, ale co miesiąc mam nową dupę. One lecą na odznakę – dobrze o 

tym wiedział. Gdy tak zastanawiał się nad swoim losem, jeden z obrazów na ekranie zaśnieżył. 

Znowu grzebią w tej elektrowni – pomyślał. Po kilku sekundach śnieżenie objęło pół ekranu 

wiszącego po lewej. Zaciekawiło to pozostałych policjantów. Nagle zaśnieżyło wszystkie pięć 

ekranów. 

Milton wstał od biurka i podszedł bliżej. W tej samej chwili zgasły wszystkie światła. 

Komputery się wyłączyły, lampki zgasiły, wentylatory przestały filtrować powietrze. 

– Co się dzieje?! – krzyknął Milton. 

– To pewnie te generatory – odpowiedział mu ktoś z rogu sali. 
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– Słyszałem o robotach w okolicy elektrowni – zasugerował Wilkinson; Milton poznał go 

po głosie. 

Światła ponownie się zapaliły. Komputery wznowiły pracę. Ekrany jednak wciąż śnieżyły. 

– Co do… – Milton nie zdążył dokończyć. Przerwał mu głos dobywający się z głośników. 

– Przepraszam za chwilowe nieudogodnienia. Musiałem panów zaniepokoić tym 

działaniem. Pragnę zapewnić, że wszystko zostało już znormalizowane. 

Milton nie wyglądał na człowieka, który uważał, że wszystko zostało znormalizowane. 

Wyglądał na człowieka, któremu właśnie przerwano, gdy prowadził jakieś poważne rozważania. 

Obrócił głowę i spojrzał na Howera, czarnoskórego policjanta, którego znał najdłużej. 

– Co się, do licha, dzieje?! Słyszy nas? 

– Nie – odrzekł Hower. – To zwykłe głośniki od intercomu. Nie mają funkcji odbiorczej. 

– Jeżeli panowie pozwolą, chciałbym zaprotestować. Otóż, mylicie się, panowie. Słyszę 

panów głośno i wyraźnie. 

Milton i Hower patrzyli na siebie w osłupieniu. Tym razem odezwał się Wilkinson: 

– Kim jesteś, do cholery? 

– Przepraszam, zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Carol Rowan, ale chcę, 

abyście nazywali mnie Lekarzem. 

Hower chwycił kartkę i długopis. Napisał coś szybko i podał kartkę Wilkinsonowi. 

Widniały na niej tylko dwa słowa: Wezwij negocjatora. Wilkinson kiwnął głową na znak, że 

zrozumiał i cicho wyszedł z sali. Jednocześnie na wszystkich ekranach, również ekranach 

komputerów, pojawiła się twarz mężczyzny. Miał długi orli nos, cienkie usta, których niemal 

brakowało, i duże piwne oczy. Cały ten cyrk przypominał wideokonferencję z ważną 

osobistością. 
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Policjanci wpatrywali się w twarz Rowana jak w straszydło ze strychu. Nie wiedzieli, 

czego się spodziewać. Obawiali się, że najgorszego. Clay, młody policjant z kozią bródką, 

zapytał nieznajomego na ekranie: 

– Powiedziałeś, że mamy nazywać cię Lekarzem. Co leczysz? 

– Chorobę najgorszą z najgorszych. Nowotwór. 

– Jesteś zatem onkologiem? – zaryzykował Milton. 

– Swoiście pojętym onkologiem. Jestem specjalistą od spraw beznadziejnych. Leczę raka 

toczącego ten organizm. Organizm zwany Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Przybyłem z misją. 

Chcę uleczyć ten kraj i jego mieszkańców. Usunąć guz. 

* 

Wilkinson przeskakiwał po kilka schodków naraz. Przebiegł przez korytarz, doszedł do 

hallu i rzucił się na telefon. Obok wisiała kartka z najważniejszymi numerami. Wybrał jeden z 

nich i odczekał chwilę ze słuchawką przy uchu. 

– Federalne Biuro Śledcze Waszyngtonu – usłyszał piskliwy głosik kobiety. 

– Fitzgerald Wilkinson z komisariatu przy Dziesiątej. Przyślijcie negocjatora. Mamy na 

linii psychopatę. – Wszystkie te słowa niemal wypluł, dławiąc się własnym językiem. 

– Mogę poznać szczegóły? 

– Przestań pieprzyć i przyślij kogoś! – ryknął Wilkinson, opluwając śliną kartkę z 

numerami. 

Kobieta z piskliwym głosikiem w centrali przełączyła go na inną linię. Tym razem 

odezwał się jakiś facet. 

– Agent Drake Willis, FBI. Słucham. 

– Wilkinson przy Dziesiątej. Potrzebujemy negocjatora, sprawa może być gorąca. 
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– Za dwadzieścia minut. Do tego czasu postarajcie się go ugłaskać, rozumiesz? 

* 

– O jakim guzie mówisz? – Milton poczuł w klatce niepokojące kołatanie. Nienawidził 

tego. 

Nie dostał odpowiedzi od razu. Rowan przemówił po jakichś dziesięciu sekundach: 

– O was, o nich i o tym wszystkim. O całym tym syfie, który wy nazywacie narodem. 

Narodem śmieci. Narodem gówna, który śmierdzi na odległość kilku tysięcy kilometrów. O tym 

guzie mówię. 

Na twarzy Rowana pojawił się wyraz gniewu, który starał się opanować na początku 

rozmowy. W głębi duszy wiedział, że mu się nie uda. Nastał czas wyłożenia wszystkich kart na 

stół. 

– Czego od nas oczekujesz? – zadał pytanie Hower. 

– Pomocy. Obywatele Stanów Zjednoczonych muszą poznać prawdę. Wy również. 

Potrzebuję was, by rozpocząć moją grę. Nie przygotowałem jej dla was. Nie, jest ona stworzona 

dla kogoś innego. Moje dzieło ujrzy wreszcie światło dzienne. Dzieło nowego porządku przez 

destrukcję. To pewnego rodzaju wojna wymierzona przeciwko wam. Gdy zostanie narzucona 

nam wojna, jedyną alternatywą jest zastosowanie wszystkich możliwych środków, by 

doprowadzić ją do szybkiego końca. To są słowa generała Douglasa McArthura. Ja pozwalam 

wam zastosować wszystkie środki. Pozostawiam to w waszej gestii. 

Ten człowiek irytował Miltona. Policjant miał ogromną ochotę uderzyć go w twarz i 

zamknąć mu jadaczkę. Niestety, był zmuszony do słuchania tego liberalnego paplania. Było 

jednak w tej twarzy coś, co nie dawało Miltonowi spokoju. Jakiś cień czystej, nieposkromionej 

nienawiści i prostego obrzydzenia. Mężczyzna, który każe nazywać siebie Lekarzem, nie 
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żartował. Każde jego słowo brzmiało tak jasno, jak jasno świeciło tego dnia słońce. Chciał 

buntu, chaosu, zasiać szczyptę paniki i wprowadzić stan podwyższonej gotowości. Wzbudzić w 

obywatelach lęk. Z Miltonem się udało. Zaczął się bać jak małe dziecko, które zbiło ulubiony 

wazon mamy. Lękał się planów tego wariata. 

Hower nie spuszczał Rowana z oczu. Przyglądał mu się dokładnie, obserwując każdą jego 

zmarszczkę i kąt zwarcia brwi. Odczuwał pierwotny strach. Tak jak przewidywał to Rowan. 

Najpierw chaos, potem działanie, na końcu paraliż. 

– Czego od nas oczekujesz? – przerwał ciszę Hower. 

– Sprowadźcie na komisariat dwie osoby. Pierwsza to William King, doktor mikrobiologii 

z Arizona State University; mieszka w Phoenix. Druga to Sophie Harris, specjalistka od 

terroryzmu z CIA. Mieszka tutaj, w Waszyngtonie. Macie czas do jutra do dwunastej w 

południe. To wtedy rozpocznie się gra. Pan Wilkinson wezwał agentów z FBI, którzy za chwilę 

się tutaj pojawią. Muszę powoli kończyć. Nie chcę jednak, żebyście pomyśleli, że żartuję. 

– Nikt tak nie myśli – zapewnił Rowana Milton. 

– Zrozumcie mnie, panowie, muszę mieć pewność. Zwracam się teraz do pana Claya. 

Oczy wszystkich skupiły się na młodym policjancie z kozią bródką i krótko 

przystrzyżonymi włosami. 

– Pańska żona ma na imię Claire, czy tak? 

Clay nie wiedział, co zrobić i skąd ten psychol wiedział o Claire, ale odruchowo skinął 

głową. 

– Właśnie teraz wraz z koleżanką ogląda przedstawienie w Ford Theatre. Miejsce 17, rząd 

F. Jej koleżanka Sindy zajmuje obecnie miejsce 18. Od dobrych pięciu minut cieszą się 
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obserwowaniem świetnej gry aktorskiej trupy teatralnej z Denver. Niestety, przedstawienie musi 

zostać zakończone nieco wcześniej. 

Wszyscy zamilkli. Rowan obrócił się w fotelu i zaczął pisać na klawiaturze komputera. Po 

chwili skierował głowę z powrotem w kierunku obiektywu kamery. 

– Przykro mi. Muszę zadbać o każdy szczegół. Włącznie z waszym posłuszeństwem. 

Na ekranach zmienił się obraz. Zniknęła twarz Rowana, a zamiast niej pojawił się widok 

pełnej ludzi sali teatru. Kamera w teatrze zrobiła zbliżenie i ukazała się zafrapowana twarz 

Claire. Jej oczy śledziły każdy ruch na scenie. Sindy siedziała obok niej – ładna brunetka z 

długimi włosami. Claire miała blond włosy zaczesane do tyłu i niesamowicie zielone oczy. Była 

młodą, śliczną kobietą. 

Clay położył rękę na ekranie. Chciał dotknąć żony, przekazać jej telepatycznie myśl, żeby 

uciekała, ale był bezsilny. Po policzku spłynęła mu łza. Serce biło jak oszalałe. Nie potrafił 

skupić myśli, błądził tylko po zakamarkach swego umysłu, starając się zrozumieć. 

– Czas się pożegnać, panie Clay – obraz Claire nie zniknął, za to głos Rowana był nadal 

słyszalny. 

– Nie! – Clay zawył żałośnie. Spojrzał na Miltona. 

Ten tylko stał i patrzył to na niego, to na jego żonę. Psychol nie żartował. Pieprzony 

sukinsyn nie żartował! Przykro mi, synu – pomyślał, patrząc na młodego policjanta z ambicjami. 

W jego oczach, odkąd się pojawił, zawsze widział tę iskrę. Teraz zgasła, a oczy Claya stały się 

puste. 

– Teraz kończę rozmowę z panami. Do usłyszenia jutro. Życzę miłego wieczoru. 

Nastała głucha cisza. Clay płakał jak dziecko, przyklejony do ekranu na ścianie. Wołał 

Claire, ale ona go nie słyszała. Śmiała się delikatnie, ukazując swój prawdziwy kobiecy wdzięk. 
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Coś ważnego zdarzyło się na scenie, ponieważ wszyscy zaczęli gromko klaskać. Claire również. 

I w tym właśnie momencie doszło do eksplozji. 

* 

Fala uderzeniowa natarła na przejeżdżające samochody i zmiotła je jak zabawki. 

Wszystkie szyby w oknach rozprysły się na miliardy drobnych kawałeczków. Potężna eksplozja 

wstrząsnęła ziemią, aż kurz i pył uliczny wzniosły się na wysokość kilku metrów. Kilkoro 

przechodniów uderzyło głowami w sąsiednie budynki. Płomienie wydobywały się zewsząd. 

Zapaliły wszystko wokół siebie. Drzewa i krzewy stanęły w piekielnym ogniu. Część dachu 

zawaliła się i spadła na palących się w środku ludzi. Po chwili reszta budynku rozsypała się jak 

domek z kart i nie zostało nic prócz ton gruzu i popiołu. To było ostatnie przedstawienie w Ford 

Theatre. Sprzedało się pięćset trzydzieści siedem biletów. Żaden z ich nabywców nie wrócił już 

do domu. 

 

Rozdział XI 

 

Weszli oboje do federalnego wozu. Drzwi zamknęły się za nimi i wyjechali na zatłoczone 

ulice Waszyngtonu. Podniecenie mieszało się ze strachem. Mieli spotkać się z prezydentem 

Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszym człowiekiem świata. Ten sen stawał się coraz bardziej 

pokręcony. Jeszcze wczoraj wieczorem William na wieść, że spotka się z prezydentem, 

parsknąłby śmiechem. Teraz nie było mu do śmiechu. 

Samochód przedzierał się przez Dupont Circle, następnie skręcił i wjechał w Czternastą. 

Trasa z Massachusetts Avenue do Białego Domu była krótka, lecz okoliczności sprawiły, że z 
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piętnastu minut drogi zrobiło się najpierw dwadzieścia, a potem nawet trzydzieści. W końcu 

samochód zatrzymał się na Pennsylvania Avenue. 

Turyści i mieszkańcy Waszyngtonu chętnie odwiedzali Park Prezydencki, na który 

składało się kilka różnych obiektów i terenów zieleni. Sposób, w jaki wykorzystywano park, był 

realizacją dobrego pomysłu na zaprzyjaźnianie się z narodem poprzez organizowanie zabaw, 

przyjęć i przedwyborczych wieców. Jednym z najpopularniejszych miejsc parku było South 

Lawn i Lafayette Park. W weekendy gromadziły się tu rodziny z kocami i koszami piknikowymi, 

właściciele psów bawili się ze swoimi pupilami, kochankowie przechadzali się w romantycznym 

nastroju. Choć nieraz trudno było o takowy w tego typu gwarnym miejscu. 

Tego dnia anulowano wszystkie wycieczki do Białego Domu. Wojsko otoczyło okolicę i 

gdzieniegdzie postawiło blokady. Strach udzielił się wszystkim. William z Sophie wysiedli z 

wozu i pomaszerowali za Willisem i Hughesem ku głównej bramie. Tam agenci Secret Service i 

kilkoro żołnierzy pilnowali wejścia. Widząc sekretarza obrony, żołnierze wyprostowali się i 

zasalutowali. 

– 073 – powiedział hasło Hughes, a jeden z żołnierzy pokiwał głową. 

Brama powoli się otwierała. William czuł coraz większe podniecenie. Sophie również 

wyglądała na przejętą. Willis jak zawsze stał spokojnie z czujnym spojrzeniem, choć tego 

ostatniego, ze względu na jego okulary, można się było jedynie domyślać. Gdy już cała czwórka 

miała wejść na teren Białego Domu, agent Secret Service zatrzymał Williama. 

– Czy to pana oficjalny strój? – zapytał służbowym tonem. 

– Innego nie mam – William spojrzał wymownie na Willisa. Nagle przypomniał sobie, że 

schował krawat do kieszeni, na wszelki wypadek. Wyciągnął pomiętolony kawałek 



Fragment utworu „Paraliż” Steve’a Liebich – Wydawnictwo Internetowe 

12 | S t r o n a  
 

bawełnianego materiału i założył sobie na szyję. Miał problem z zawiązywaniem krawatów, 

więc węzeł wyszedł mu niezgrabnie i zdecydowanie nienadający się do oficjalnej wizyty. 

Żołnierz rzucił na Williama ostatnie spojrzenie i pokazał, że mogą iść dalej. 

– Żeby w takich chwilach czepiać się takich pierdoł – zauważyła Sophie. 

– Nie wiedziałaś? Nawet jeśli wszystko się wali i za chwilę nastanie koniec świata, 

najważniejsze są smak i elegancja. I dobry gust, ma się rozumieć. 

Oboje się zaśmiali. Zerwał się silniejszy wiatr i flaga Stanów zatrzepotała na wysokim 

maszcie. Trzynaście pasów i pięćdziesiąt gwiazdek. Czerwony kolor oznacza siłę i wolę walki. 

Biały pokój, mądrość, ustatkowanie. Przez dziesiątki lat wzór flagi zmieniał się, przeistaczał i 

formował w coraz to doskonalszy symbol. Pierwsze trzynaście kolonii zapoczątkowało 

powstanie światowego imperium, które właśnie przechodziło próbę. A goście Białego Domu 

przechodzili obok perfekcyjnie wypielęgnowanych krzewów i zbliżali się do głównego wejścia. 

Biały Dom składa się z trzech najważniejszych części: reprezentatywnej, skrzydła 

wschodniego i zachodniego. Jego historia jest bogata i różnorodna. Kongres pod koniec lat 

osiemdziesiątych osiemnastego wieku, decyzją prezydenta Waszyngtona, wybrał teren nad rzeką 

Potomak do budowy nowego miasta, symbolu narodzin państwa i zwycięstwa patriotów. 

Prezydent poprosił francuskiego architekta Pierre L’Enfanta o wyrysowanie schematu ulic. Z 

kolei do budowy Pałacu Prezydenckiego przydzielono Jamesa Hobana, irlandzkiego architekta, 

który wygrał konkurs na najlepszą pracę. Pierwotnie najważniejszy budynek kraju miał mieć 

dwa piętra i piwnicę. Ostatecznie ograniczono się do pięter, bez piwnicy. Kolejni prezydenci 

nakazywali rozbudowę i ulepszanie potężnego domu. Jako pierwsza sprawy w swoje ręce wzięła 

Abigail Adams, żona drugiego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za kadencji Johna Adamsa 

wiele się zmieniło. Dokończono kilkanaście pokojów i wzmocniono niektóre części Pałacu. Tak 
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postępowała długa metamorfoza „Sypialni” głowy państwa. Dopiero w 1901 roku Theodor 

Roosevelt zmienił potocznie używane nazwy, jak Pałac Prezydencki, na Biały Dom. Na 

początku lat czterdziestych poprzedniego stulecia ostatecznie zakończyła się mozolna praca nad 

siedzibą prezydencką. Nieoficjalnie dobudowuje się niektóre pomieszczenia, o których media nie 

wspominają i raczej nie wspomną. 

Drzwi otworzył młody mężczyzna w garniturze ze słuchawką w uchu. Nic nie powiedział, 

a jedynie wskazał, by goście weszli do środka. Znaleźli się w auli wejściowej, czyli wielkim 

foyer. Aula, jak każda sala w tym domu, miała swoją własną historię. Zobaczyli w niej złote 

żyrandole powieszone wysoko na bogato zdobionym suficie, barokowe drobnostki i profilowane 

szczegóły na ścianach i kolumnach. Dzieła dopełniała wypolerowana lśniąca podłoga o 

koncentrycznym położeniu. Człowiek miał wrażenie, że wchodzi na ogromną przestrzeń, a 

jednocześnie czuł pewną domową i przytulną atmosferę. Na każdym kroku uwagę przykuwały 

złocenia i połyskujące różnymi barwami metaliczne dodatki – na drzwiach, poręczach i ścianach. 

W każdym rogu stał agent Secret Service i przypatrywał się gościom. 

Nie minęło kilka sekund, gdy do przybyłych podeszła uśmiechnięta kobieta w beżowym 

żakiecie i małym portfolio w lewej ręce. 

– Patricia Knowles, witam państwa – podała każdemu rękę, nie pozbywając się uroczego 

uśmiechu. – Pan prezydent chce widzieć się najpierw z sekretarzem obrony. Zapraszam państwa. 

Wszyscy podążyli za Patricią, mijając pokoje, które skrywały tyle tajemnic. William nie 

mógł nadziwić się temu miejscu, w tym pogniecionym krawacie i osmolonych ciuchach czując 

się tu jak pajac. Stanęli przed Gabinetem Owalnym, chyba najbardziej rozpoznawalnym 

miejscem w Białym Domu. Mały hall niczym przedsionek odgraniczał Gabinet od korytarza do 
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niego prowadzącego. Patricia poprosiła Williama, Sophie i Willisa, żeby usiedli i poczekali. 

Sama wraz z Hughesem weszła do Gabinetu Owalnego i zostawiła troje gości samych sobie. 

– Stresujesz się? – Sophie spojrzała na Williama. 

– Kto by się nie stresował. Byłeś tu już kiedyś? – William zapytał Willisa, pomijając 

grzecznościową formę, której pozbyli się już na początku swej znajomości. 

– Raz, dawno temu – urwał rozmowę śledczy. 

Gdzieś z oddali dochodziło do nich tykanie starego zegara wahadłowego i tupot wielu par 

butów z górnych kondygnacji. William sprawdził na swoim zegarku, że czekają już dobre pięć 

minut. Zastanawiało go, dlaczego mieli czekać, ale w końcu to oni byli tutaj cywilami; z 

wyjątkiem Willisa, ale on miał w drabinie rządowej o wiele niższą rangę niż Hughes. Po 

kolejnych trzech minutach drzwi się otworzyły i Patricia poprosiła czekających. 

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Tak powiadają ludzie o wąskich horyzontach 

myślowych, ale bolesna prawda jest właśnie taka, że pierwsze spotkanie zostawia w pamięci ślad 

trudny do usunięcia. Pierwsza wizyta u dentysty, pierwsze spojrzenie na pokój w hotelu podczas 

wakacji, pierwszy stosunek płciowy – wszystko to wbija się głęboko w podświadomość. Tak 

samo było z Gabinetem Owalnym. Zbudowany na planie owalu, z antycznym biurkiem, 

portretami poprzedników, różnej maści umeblowaniem i tym nieuchwytnym stylem i 

przeczuciem, że jest się w epicentrum, ośrodku władzy. Widok na ogród z wysokich okien, 

różane wiązki, tulipany, słoneczne żonkile dogrywały wspólną melodię dosłyszalną dla każdego, 

kto chciał ją usłyszeć. Pierwsze wrażenie Gabinetu Owalnego zostanie na zawsze zapamiętane 

przez Williama. 
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Prezydent Nathaniel Cromwell, Afroamerykanin pochodzących z Wysp Hawajskich, był 

wysokim i przystojnym mężczyzną w sile wieku o bystrym i czujnym spojrzeniu. Wpierw 

przywitał się z Sophie, kolejno z Williamem i agentem Willisem. 

– Sekretarz Hughes poinformował mnie o przebiegu zdarzeń. Cieszę się, że mogłem 

państwa poznać. Podjęliście się wielkiego poświęcenia dla narodu i bezpieczeństwa Stanów 

Zjednoczonych. Jestem dozgonnie wdzięczny i myślę, że mogę również wypowiedzieć się w 

imieniu wszystkich obywateli tego kraju. 

Ani William, ani Sophie nie odezwali się. Nie wiedzieli, co powiedzieć. 

– Wiadomo, czy analitycy rozwikłali ostatnią zagadkę? – to pytanie Cromwell skierował 

do Willisa. 

– Nie, jeszcze nie, panie prezydencie. Zostało nam na to ponad dwie godziny. 

– Uważa pan, że to wystarczająco? 

– Myślę, że tak. 

– A ja nie – uciął Cromwell. – Nasi obywatele giną z rąk jednego człowieka, którego nie 

możemy złapać. Co ja mam myśleć o naszych służbach wywiadowczych? Okazuje się, że w 

każdej chwili można nas atakować i nie ponieść za to konsekwencji. 

– Obiecuję, panie prezydencie – odezwał się Hughes – że Rowan odpowie za swoje czyny. 

Nie dopuścimy do katastrofy, do której chce doprowadzić. 

Cromwell usiadł na skórzanym fotelu i pokazał ręką, że pozostali też mogą spocząć. 

William i Sophie usiedli na jednej kanapie, sekretarz i Willis na drugiej. Patricia, widząc 

wymowne spojrzenie prezydenta, po cichu opuściła Gabinet. 

– Skąd ta pewność? – zapytał Cromwell. William od pierwszej chwili polubił prezydenta. 

Wydał mu się rzeczowy i nieustępliwy, a to cechy cenionego przywódcy. – Na razie wszystko 
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zawodzi. Doradcy podpowiadają, bym wprowadził dla całego kraju stan wyjątkowy, ale nie 

chcę, by zapanował chaos. Nie możemy pokazać, że jesteśmy słabi. Notowania giełdowe spadają 

nawet o kilkanaście punktów i więcej. Tak nie załatwia się spraw. Dawno temu mój poprzednik 

obiecał walkę z terroryzmem. Mówił o krucjacie przeciw terroryzmowi, ale my nawet nie 

przeprowadzamy szarży, a tylko stawiamy na pasywną defensywę. Spóźnioną, na marginesie. 

Cromwell mówił, co myślał, a to stanowiło według mikrobiologa kolejną pożądaną cechę 

człowieka władzy. William zgadzał się ze słowami głowy państwa. Rzeczywiście, Amerykanie 

dają sobą w tym momencie pomiatać. Cromwell chciał skutecznych działań ze strony służb 

specjalnych, ale na razie nie dostał niczego, co pomogłoby w schwytaniu Rowana. 

– Co pan o tym myśli, panie King? – Prezydent zwrócił się bezpośrednio do Williama, 

któremu serce podskoczyło do gardła. 

– Nie wiem, dlaczego Rowan wybrał pannę Harris i mnie ani jakie ma wobec nas plany. 

Wiem jednak, że postaram się ze wszystkich sił powstrzymać tego człowieka. Myślę, że… – 

zastanawiał się chwilę nad odpowiedzią – że szczur, nieważne jak mądry, prędzej czy później 

wpadnie w pułapkę. 

– Boję się tylko – powiedział Cromwell – że ta pułapka może okazać się niewystarczająca.  

* 

Waszyngton, jak każde duże miasto, miał lokalne kanały telewizyjne. Jednym z nich był 

WRC-TV, należący do stacji NBC, potentata telewizyjnego, którego główna siedziba znajduje 

się w Rockefeller Center w Nowym Jorku. Logo stacji przedstawia sześć piór pawia o różnym 

kolorze. Dlatego też NBC nazywana bywa często peacock station
1
. Rowanowi zależało na tym, 

by ten przekaz odebrali wyłącznie mieszkańcy Waszyngtonu. Miał wiele możliwości, ale dbał o 

symbolikę, a WRC-TV był jednym z wielu ukrytych symbolów, które kochał. Pokochał je 

                                                           
1
 Peacock – ang. paw; station – ang. stacja. 
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dawno temu, dzięki jednemu spotkaniu, które zmieniło jego życie, nadając mu nowy sens. Tylko 

silny człowiek może znieść cierpienie i mieć głowę uniesioną wysoko ku górze. To było mu 

potrzebne. Włożył wszystkie siły, by powstrzymać się od uronienia łez na myśl o 

wspomnieniach, które chwilowo kontrolował. Nie mógł pozwolić sobie na słabość, o której tak 

dużo mówił i której tak bardzo nienawidził. To siła zaprowadziła go tak daleko i jej będzie 

wierny do samego końca. 

Jego graficzne dzieło, twarz mężczyzny, który nigdy nie istniał, było gotowe. Napisał 

nowy program do zmiany głosu; poprzedni nie spełniał jego oczekiwań. Mało brakowało, a 

Amerykanie usłyszeliby jego prawdziwy głos. Wprowadził korekty i teraz nic nie miało prawa 

zawieść. Nie na tym etapie. Władze zapamiętają dzisiejszą godzinę piętnastą do końca istnienia 

tego państwa. 

Czternasta pięćdziesiąt osiem. 

* 

Niektórzy oglądali idiotyczne sitcomy, inni ze znużeniem jednym okiem patrzyli na film 

obejrzany już kilka razy. Wielu zapomniało o przemowie Rowana, wracając do codziennych 

obowiązków i zajmując się swoimi sprawami. Śmierć ludzi, ich pobratymców, schowali poza 

świadomością, ukryli ten fakt i nie chcieli dłużej tego pamiętać. Wybiła godzina piętnasta. 

Każdy włączony telewizor samoistnie przełączył się na WRC-TV. Tylko w Waszyngtonie. 

Gospodynie przestały gotować, dzieci rozrabiać lub się bawić, mężowie układać garnitury w 

szafie. Usłyszeli hymn państwowy, a obraz pokazywał powiewającą flagę Stanów 

Zjednoczonych. Flaga powoli zajęła się ogniem, ale w przedziwny sposób. Pierwsze zapaliły się 

białe gwiazdy na niebieskim tle, jedna po drugiej. Potem kolejno biało-czerwone pasy, aż w 

ogniu stanęła cała flaga. Hymn przyspieszył i nagle ucichł. Zaczęła grać trąbka. Odgrywała 
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hymn, ale w jakiś trudny do opisania, nieprzyjemny sposób. Nikt nie miał wątpliwości, czego 

jest świadkiem. To Rowan, Lekarz, ponownie zamierzał przemówić do ludu. 

Rodziny usiadły na kanapach. Tym razem bez chrupków, napojów gazowanych i 

popcornu. Wszyscy ze strachem przyglądali się patetycznej scenie z udziałem ich świętej flagi w 

roli głównej. Gdy trąbka przestała grać, obraz pociemniał, a po chwili zajaśniał. To było 

nagranie ze zwykłej kamery, jaką można kupić w każdym sklepie elektronicznym. Osoba, która 

trzymała ją w rękach, zaczepiła na trójnogu i zapaliła światło. Zabrudzone ściany piwnicy i 

szlam na ziemi – oto, co pokazywała kamera. Wtem ktoś ją obrócił i wszyscy zobaczyli 

starszego mężczyznę przykutego do metalowego krzesła, z rękoma skrępowanymi za plecami i 

związanymi nogami. Wyrywał się, ale krzesło było przytwierdzone do betonowej podłogi 

grubymi śrubami. Ta scena przypominała egzekucję na krześle elektrycznym. Kamera obróciła 

się o kilkadziesiąt stopni i ukazała się rzecz nieprawdopodobna: karabin maszynowy z 

laserowym celownikiem, a zielona wiązka lasera skierowana była na skroń skrępowanego 

mężczyzny. Broń, tak samo jak krzesło, przymocowana została do ściany na specjalnym 

uchwycie. Obraz zgasł. 

Pojawiła się twarz Rowana, którą wszyscy już wcześniej ujrzeli. Uśmiechał się, ale 

uśmiech ten był tajemniczy niczym ten goszczący na specyficznie namalowanych ustach Mona 

Lizy. Rowan zaczął mówić: 

– „Każdy, kto urodził lub naturalizował się w Stanach Zjednoczonych i podlega ich 

zwierzchnictwu, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje. 

Żaden stan nie może wydawać ani stosować ustaw, które by ograniczały prawa i wolności 

obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie może też żaden stan pozbawić kogoś życia, wolności lub 

mienia bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości ani odmówić komukolwiek na swoim 
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obszarze równej ochrony prawa”. To pierwsza część czternastej poprawki Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych wprowadzona w 1868 roku. Wprowadzona została w odpowiednim celu i miała 

odpowiednie cele. Wy je zniszczyliście. Sprofanowaliście i we własnych umysłach poddaliście 

analizie, rozkładowi. Zastanawiacie się pewnie, kim był człowiek, którego ujrzeliście przed 

chwilą. Nazywa się Andrea Ghiusceni i pochodzi z Włoch. Dwanaście lat temu uzyskał 

obywatelstwo i stał się częścią waszego narodu. Od dziesięciu lat pracuje dla NSA
2
. Jest 

zasłużonym agentem najokrutniejszej i najpotężniejszej agencji wszechczasów. Znalazł się u 

mnie z jednego powodu: popełnił masę zbrodni. A teraz musi za to zapłacić. 

* 

Cała piątka oglądała przekaz Rowana. Cromwell wezwał dwóch swoich doradców, którzy 

weszli do Gabinetu Owalnego w momencie, kiedy zaczęła grać trąbka. Poinformowali, że 

wszyscy w Białym Domu, szefowie sztabów, Pentagon i inni oglądają to samo. Nikt nie mógł 

tego przegapić, każdy musiał być przy tym obecny. Być może ktoś wpadnie na jakikolwiek 

pomysł, dostrzeże cokolwiek. Najważniejsze było, że trwali w jedności. Na tym zależało 

Cromwellowi. Nikt się nie odzywał. Gdy ujrzeli Ghiusceniego, stracili poczucie bezpieczeństwa. 

Nikt obecny w Gabinecie nie znał wprawdzie tego agenta, lecz wszyscy martwili się o niego, 

ponieważ był częścią narodu i zasłużonym pracownikiem NSA. Cromwell łączył się w duchu z 

jego rodziną. Sophie domyślała się, co czeka tego biedaka. Za długo pracowała w CIA, żeby nie 

wiedzieć. Siedziała cicho i z uwagą słuchała każdego słowa Rowana. 

* 

Twarz Lekarza zniknęła i pojawił się ponownie obraz z kamery. 

– Powiedz im – Rowan zwrócił się do Ghiusceniego. – Przyznaj się do swoich zbrodni. W 

przeciwnym razie wiesz, co cię czeka. 

                                                           
2
 NSA – National Security Agency; Narodowa Agencja Bezpieczeństwa. 
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Agent patrzył w obiektyw kamery i nic nie powiedział. Rowan dźgnął go nożem w ramię. 

Andrea zawył z bólu. Cięcie było głębokie i krew nie wyciekała, lecz tryskała; ostrze przecięło 

tętnicę. Rowan sięgnął po wełnianą opaskę i zawiązał mocno powyżej rany. Krwawienie ustało, 

ale Andrea osłabł, a głowa kołysała mu się na szyi. 

– Powiedz im. 

Rowan nie doczekał się spowiedzi. Chwycił nóż i zanurzył go w drugim ramieniu. Andrea 

krzyknął wniebogłosy i wygiął się w łuk jak chory na wściekliznę. Rowan powtórzył czynność z 

opaską na drugiej ręce. Agent zbladł na twarzy, jego skóra przybrała kolor sinoszary. 

– Powiedz im – powtórzył Rowan. 

Znowu cisza. Po raz trzeci zamachnął się nożem, ale Andrea pisnął żałośnie. 

– Powiem, powiem! 

Lekarz uśmiechnął się pod nosem, ale nikt nie mógł tego zobaczyć. Przez cały czas był 

odwrócony plecami do kamery. 

– Świetnie. Bardzo dobrze. Zaczynaj. 

– Zabijałem ludzi – zaczął Andrea. – Od początku pracy w NSA. Moim pierwszym 

zadaniem była infiltracja mało znanego Libijczyka, który produkował broń dla rządy Libii. Był 

podejrzany o kontakty z al-Kaidą. Wraz z grupą szpiegowaliśmy go. Nasza koleżanka udawała 

prostytutkę. Odbywała z nim stosunki. Tego wymagała misja… Niczego się nie dowiedziała. Za 

to podsłuchy w jego sypialni dały nam pewność. Wkroczyliśmy do akcji. Mieliśmy proste 

rozkazy: zlikwidować każdy żywy cel w jego domu. Akcja przeprowadzona została w nocy. 

Miał żonę i piątkę dzieci. Zabiliśmy wszystkich. 

– Ile lat miało najmłodsze z jego dzieci? – zapytał Rowan. 

– Cztery lata. 
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– Nie przerywaj. 

Andrea wziął głęboki oddech. Zakręciło mu się w głowie, ale bał się o życie. Musiał 

powiedzieć wszystko. 

– Spaliliśmy dom. Opuszczając teren, zauważyłem ośmioletniego chłopca. Uciekł z domu. 

Udało mu się. 

– Co zrobiłeś? 

– Zastrzeliłem go. 

– Jak psa! – Ostatnie słowo Rowan wykrzyczał. 

– Tak, jak psa. Zabijałem innych. Wszyscy stanowili zagrożenie. Dla bezpieczeństwa 

narodowego. Chroniłem nasz kraj. Miałem rozkazy. To nie moja wina. 

– To jest twoja wina?! – Rowan stracił nad sobą panowanie. – Ty przeklęty sukinsynu! 

Zabijałeś dzieci! 

Andrea płakał. Nie przez cierpienie fizyczne. Ból zadały mu słowa Lekarza. Udało mu się. 

Dopiął swego. Ludzie zobaczą prawdziwe wyznanie agenta NSA. Dowiedzą się o zbrodniach 

Stanów Zjednoczonych. O ich klątwie. 

– Nie chciałem… Nie chciałem… To były cele. To cele, tylko cele. Ja nie chciałem – 

płakał i trząsł się na całym ciele. Już nie bał się śmierci. Bał się sprawiedliwości po drugiej 

stronie tego świata. Takie sytuacje jak ta uzmysławiają ludziom, że to oni są kowalami swojego 

losu. 

– Mów dalej – Rowan naciskał, delektując się łzami Andrei. 

– Już nie chcę. Proszę, nie zmuszaj mnie! 

– Mów dalej! 
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– Dwa lata temu NSA groziła dekonspiracja na globalną skalę. Stała za tym grupa 

terrorystyczna Blady Świt. Wysłano nas do Afganistanu. Na miejscu okazało się, że to byli 

młodzi studenci informatyki, którzy pracowali dla Bladego Świtu. Po akcji dowiedzieliśmy się, 

że byli zmuszeni do ataku na nasz serwer. Grożono ich rodzinom. Ale rozkazy były jasne. Zabić 

wszystkich. Zabiliśmy wszystkich. Dwadzieścia pięć osób. 

– Dotarliście do Bladego Świtu? 

– Nie. 

Rowan podniósł ze stolika tablet z wypisanym na nim tekstem. Przybliżył go do twarzy 

Andrei. 

– Przeczytaj to. 

Agent tym razem nie opierał się. Robił, co mu kazano. 

– „Jeżeli na przykład w niemieckim Siemensie znajduję się informacje, które przydadzą się 

interesowi narodowemu Stanów Zjednoczonych, ale nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem, 

to NSA i tak po nie sięgnie”. 

– Kto wypowiedział te słowa? 

– Edward Snowden. Były pracownik NSA. 

– Co takiego zrobił? 

– Wykradł tajne informacje. Cały ocean tajnych informacji. 

– Są tam prawie wszystkie brudy NSA – powiedział Rowan. – Najgorsze ślady waszej 

działalności. Terroryści, którzy nigdy nie istnieli, kradzieże milionów dolarów, konta 

szpiegowane przez agencję, wszystko. Zadam teraz kluczowe w tej rozmowie pytanie: 

Odczuwasz skruchę za swoje czyny? 
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– Tak. To, co zrobiłem, jest karygodne. Moi koledzy też cierpią z powodu tego, co robili. 

Kazali nam. Góra nam kazała. 

– Teraz jest już za późno. Zrobiłeś, co zrobiłeś, i musisz za to zapłacić. 

Kamera najechała raz jeszcze na karabin maszynowy. Potem obraz z piwnicy zniknął i 

pojawiła się cyfrowa twarz stworzona przez Rowana. 

– Kara musi zostać wykonana. Andrea Ghiusceni musi zapłacić za swoje zbrodnie. 

Słyszeliście wszystko. Czy chcecie, by waszym krajem rządzili ludzie, którzy są dzieciobójcami, 

zwyrodnialcami i okrutnymi dyktatorami. Rząd boi się komunizmu, dyktatury, ale sam ją stosuje 

wobec własnych obywateli. Wobec obywateli innych krajów. Daję wam szansę na zmianę. 

Byście to wy zaczęli decydować o losie Stanów Zjednoczonych. Byście to wy ukarali winnego. 

Widzieliście karabin maszynowy. Podłączyłem do niego specjalny odbiornik, który po 

aktywowaniu, uruchomi mechanizm spustowy i kula sprawiedliwości ukarze zbrodniarza. Może 

to zrobić każdy z was. Oto klucz do nowej przyszłości. 

Na ekranie pojawił się ciąg liczb: 

896-543-0987 

– Wystarczy, że wybierzecie ten numer na swoich telefonach. Może to zrobić tylko jedna 

osoba. Wy, mieszkańcy Waszyngtonu, opowiedzcie się po właściwej stronie. Stwórzcie nowe, 

lepsze imperium. To dopiero pierwszy krok. Ale najważniejszy w waszym życiu. Macie na to 

piętnaście minut. Jeżeli dokonacie słusznego wyboru, pokażecie, że jesteście godni nazywać się 

Amerykanami. 

Obraz zniknął. Przemowa się skończyła. 

 


