


Pewnego pięknego ranka w kwietniu tego samego roku – parę mie-
sięcy przed przybyciem Tima Jamiesona do DuPray – Herberta i Eileen 
Ellisów wprowadzono do gabinetu Jima Greera, jednego z trzech szkol-
nych psychologów w Szkole dla Wyjątkowych Dzieci imienia Brodericka 
w Minneapolis.

– Luke nie wpakował się w jakieś kłopoty, prawda? – zapytała Eileen, 
gdy usiedli. – Bo jeśli tak, to nic nam nie mówił.

– Bynajmniej – powiedział Greer. Miał trzydzieści parę lat, przerze-
dzone ciemne włosy i poważną twarz. Był w sportowej koszuli rozpiętej 
pod szyją i wyprasowanych dżinsach. – Proszę posłuchać, wiedzą państwo, 
jak w naszej szkole wszystko działa, prawda? Jak musi działać, biorąc 
pod uwagę możliwości umysłowe naszych uczniów. Są oceniani, ale nie 
za pomocą stopni. To niemożliwe. Mamy tu dziesięciolatków z lekkim au-
tyzmem, którzy rozwiązują zadania matematyczne dla szkół średnich, ale 
czytają na poziomie trzeciej klasy. Mamy dzieci biegle mówiące w czterech 
językach, ale nieradzące sobie z mnożeniem ułamków. Uczymy ich wszyst-
kich przedmiotów, a dziewięćdziesiąt procent dzieci u nas mieszka… to 
konieczne, bo pochodzą z całych Stanów Zjednoczonych, a kilkanaście 
osób jest z zagranicy. Ale skupiamy uwagę na ich szczególnych talentach, 
wszelkiego rodzaju. Z tego powodu tradycyjny system, w którym dzieci, 
począwszy od przedszkola, zdają do kolejnych klas, aż do dwunastej, jest 
dla nas właściwie bezużyteczny.

– Rozumiemy – przyznał Herb. – I wiemy, że Luke to bystry chłopak. 
Dlatego tu jest.

Nie dodał (a Greer z pewnością to wiedział), że w życiu nie byłoby 
ich stać na tutejsze astronomiczne czesne. Herb pracował jako brygadzista 



w fabryce pudełek, Eileen – jako nauczycielka w podstawówce. Luke był 
jednym z niewielu uczniów dochodzących i jednym z bardzo nielicznych 
stypendystów.

– Bystry? Niezupełnie – rzucił Greer.
Spuścił wzrok na otwartą teczkę leżącą na jego nieskazitelnie czystym 

biurku, a Eileen nagle miała przeczucie: albo poproszą ich o wypisanie syna 
ze szkoły, albo odbiorą mu stypendium, co i tak zmusiłoby ich do wypisania 
syna ze szkoły. Rok nauki w Brodericku kosztował plus minus czterdzieści 
tysięcy dolarów, mniej więcej tyle samo co na Harvardzie. Greer powie, że to 
jedna wielka pomyłka, że Luke wcale nie jest taki bystry, jak wszyscy myś
leli. Jest normalnym dzieckiem, które czyta wyjątkowo dobrze jak na swój 
wiek i jakimś cudem wszystko zapamiętuje. Eileen wiedziała z własnych lek-
tur, że u małych dzieci pamięć ejdetyczna nie jest bynajmniej taka rzadka. 
Zdolność zapamiętywania niemal wszystkiego wykazuje od dziesięciu do 
piętnastu procent zwyczajnych dzieci. Haczyk polegał na tym, że ten talent 
zazwyczaj znika w wieku dojrzewania, a Luke właśnie się do niego zbliżał.

Psycholog się uśmiechnął.
– Powiem wprost. Szczycimy się tym, że mamy pod opieką wyjątko-

we dzieci, ale nigdy dotąd nie było w tej szkole ucznia takiego jak Luke. 
Jeden z naszych emerytowanych nauczycieli, pan Flint, dziś już po osiem-
dziesiątce, zorganizował dla Luke’a kurs historii Bałkanów. To skompliko-
wany temat, który rzuca dużo światła na aktualną sytuację geopolityczną. 
Tak przynajmniej twierdzi pan Flint. Po tygodniu przyszedł do mnie i po-
wiedział, że czuje się przy państwa synu tak, jak musieli się czuć żydowscy 
uczeni, kiedy Jezus nie tylko ich nauczał, ale też upominał, że nie to ich 
czyni nieczystymi, co wkładają do ust, lecz co z nich wychodzi.

– Nie rozumiem – powiedział Herb.
– Czyli zupełnie jak Billy Flint. I właśnie to mam na myśli. – Greer 

pochylił się nad biurkiem. – Proszę mnie posłuchać. Luke w ciągu tygodnia 
przyswoił dwa semestry trudnego materiału na poziomie studiów dokto-
ranckich i wyciągnął wiele takich samych wniosków jak te, które pan Flint 
zamierzał przedstawić Luke’owi po wcześniejszym zapoznaniu go z solid-
nym tłem historycznym. W odniesieniu do części z nich chłopiec argumen-
tował, i to przekonująco, że odzwierciedlają „raczej powszechnie panującą 
opinię niż oryginalną myśl”. Chociaż, jak zaznaczył pan Flint, Luke zrobił 
to niezwykle uprzejmie. Niemal ze skruchą.



– Nie bardzo wiem, co powiedzieć – odparł Herb. – Syn mało opowia-
da o szkole. Mówi, że byśmy nie zrozumieli.

– I właściwie ma rację – przyznała Eileen. – Kiedyś wiedziałam coś 
o dwumianie Newtona, ale to było dawno temu.

– Kiedy Luke wraca do domu, jest taki sam jak inne dzieci. Po odro-
bieniu lekcji i wykonaniu domowych obowiązków włącza xboxa albo gra 
w kosza na podjeździe ze swoim kolegą Rolfem. Nadal ogląda SpongeBo-
ba. – Herb zastanowił się, po czym dodał: – Chociaż zwykle z książką na 
kolanach.

Tak, pomyślała Eileen. Ostatnio były to Zasady socjologii. Wcześniej 
William James. Jeszcze wcześniej Wielka Księga AA, a przedtem dzieła 
wszystkie Cormaca McCarthy’ego. Czytał w taki sposób, w jaki pasą się 
krowy na pastwisku, które swobodnie chodzą tam, gdzie trawa najzieleńsza. 
Tę kwestię mąż Eileen postanowił ignorować, bo przerażała go jej dziw-
ność. Eileen również była tym przerażona i pewnie dlatego nie wiedziała 
o kursie z historii Bałkanów. Luke o tym nie wspominał, bo nie zapytała.

– Mamy tu geniuszy – powiedział Greer. – Określiłbym tak dobrze 
ponad połowę wszystkich uczniów Brodericka. Ale oni mają swoje ograni-
czenia. Luke jest inny, bo u niego to jest globalne. Nie chodzi o jedną rzecz, 
ale o wszystko. Wątpię, żeby kiedykolwiek zawodowo grał w baseball albo 
koszykówkę…

– Jeżeli odziedziczy wzrost po mojej rodzinie, będzie za niski na za-
wodowego koszykarza. – Herb się uśmiechał. – No, chyba że zostanie dru-
gim Spudem Webbem.

– Cicho – skarciła męża Eileen.
– Mimo to gra z entuzjazmem – ciągnął Greer. – Lubi sport, nie uwa-

ża go za stratę czasu. Na boisku nie jest ofermą. Dogaduje się z kolegami. 
Nie jest introwertykiem i nie ma żadnych zaburzeń emocjonalnych. Luke to 
zwyczajny, stosunkowo wyluzowany amerykański dzieciak, który nosi ko-
szulki zespołów rockowych i czapkę daszkiem do tyłu. Może w normalnej 
szkole nie byłby tak wyluzowany, bo doprowadzałoby go do szału powolne 
tempo, ale myślę, że tam również by sobie poradził, po prostu uczyłby się 
na własną rękę. Oczywiście nie powinni państwo tego sprawdzać – dodał 
pośpiesznie.

– Nie, cieszymy się, że jest tutaj – powiedziała Eileen. – Bardzo. 
I wiemy, że to dobry chłopak. Kochamy go do szaleństwa.



– A on państwa. Kilka razy z nim rozmawiałem i nie pozostawia co do 
tego wątpliwości. Tak genialne dziecko trafia się niezwykle rzadko. A takie, 
które zarazem jest dobrze przystosowane do życia i twardo stąpa po ziemi, 
takie, które świat zewnętrzny postrzega równie wyraźnie co ten wewnątrz 
własnej głowy, jeszcze rzadziej.

– Skoro wszystko w porządku, to dlaczego tu jesteśmy? – zapytał Herb. – 
Nie, żebym nie lubił słuchać, jak wychwala pan naszego syna, nic z tych rzeczy. 
A tak na marginesie, dalej ogrywam go w króla, chociaż ma niezły rzut hakiem.

Greer odchylił się na oparcie fotela. Jego uśmiech zniknął.
– Są państwo tutaj, ponieważ zbliżamy się do granicy tego, co może-

my zrobić dla Luke’a, i on o tym wie. Wyraził zainteresowanie dość nie-
zwykłymi studiami. Chciałby iść na inżynierię w Massachusetts Institute of 
Technology w Cambridge i jednocześnie na anglistykę w Emerson College 
w Bostonie po drugiej stronie rzeki.

– Co takiego? – zapytała Eileen. – Jednocześnie?!
– Tak.
– A egzaminy SAT? – Nic innego nie przyszło jej do głowy.
– Podejdzie do nich za miesiąc, w maju. W szkole średniej North 

Community. I pozamiata.
Będę musiała spakować mu lunch, pomyślała Eileen. Słyszała, że 

w stołówce w North Comm dają okropne jedzenie.
Po chwili milczenia odezwał się oszołomiony Herb:
– Proszę pana, nasz syn ma dopiero dwanaście lat! I to zaledwie od 

miesiąca. Może rozkminił, o co chodzi w Serbii, ale miną jeszcze trzy lata, 
zanim puści mu się wąs. Pan… to…

– Rozumiem, co państwo czują, ale nie prowadzilibyśmy tej rozmo-
wy, gdyby nie to, że reszta psychologów szkolnych i ciała pedagogicznego 
również uważa, że Luke jest do tego gotowy pod względem osiągnięć w na-
uce, społecznym i emocjonalnym. Owszem, na obu uczelniach.

– Nie wyślę dwunastolatka na drugi koniec kraju, żeby mieszkał 
wśród studentów, którym wolno legalnie pić i chodzić do klubów– oświad-
czyła Eileen – Może gdyby miał tam jakichś krewnych, u których mógłby 
się zatrzymać, byłoby inaczej, ale…

Greer z aprobatą kiwał głową.
– Rozumiem, w pełni się z panią zgadzam. I Luke sam wie, że nie 

jest gotowy żyć samodzielnie, nawet pod opieką. Podchodzi do tego bardzo 



trzeźwo. Ale z powodu obecnej sytuacji zaczyna być sfrustrowany i nie-
szczęśliwy, ponieważ jest głodny wiedzy. Wręcz jej złakniony. Nie wiem, 
jakie cudowne gadżety tkwią w jego głowie… nikt z nas tego nie wie, a naj-
bliżej był pewnie stary Flint, gdy mówił o Jezusie nauczającym żydowską 
starszyznę… ale kiedy próbuję to sobie wyobrazić, widzę wielką, lśniącą 
maszynę, która pracuje na zaledwie dwa procent możliwości. Góra pięć. 
Ponieważ jest to jednak ludzka maszyna, Luke czuje się… głodny.

– Sfrustrowany i nieszczęśliwy? – powtórzył Herb. – Hm… My nie 
widzimy go od tej strony.

Ja widzę, pomyślała Eileen. Nie zawsze, ale czasami. Tak. Właśnie 
wtedy szczękają talerze albo drzwi same się zatrzaskują.

Pomyślała o wielkiej, lśniącej maszynie Greera, takiej, która wypeł-
niłaby trzy albo i cztery budynki wielkości magazynu i zajmowała się… 
czym właściwie? Niczym ambitniejszym niż produkcja papierowych kub-
ków albo wytłaczanie aluminiowych tac do fast foodu. Rodzice byli Lu-
ke’owi winni coś więcej, ale czy to?

– A może Uniwersytet Minnesoty? – zapytała. – Albo Concordia 
w Saint Paul? Gdyby tam studiował, mógłby mieszkać w domu.

Greer westchnął.
– Równie dobrze mogliby go państwo wypisać z Brodericka i prze-

nieść do zwykłej szkoły średniej. Mówimy o chłopcu, wobec którego skala 
ilorazu inteligencji jest bezużyteczna. On wie, gdzie chce się uczyć. Wie, 
czego mu potrzeba.

– Nie mam pojęcia, co możemy na to poradzić – powiedziała Eileen. – 
Nawet jeśli dostałby stypendium, żeby tam studiować, to my pracujemy 
tutaj. I nie jesteśmy bogaci.

– No dobrze, porozmawiajmy o tym – rzekł Greer.

Kiedy tego popołudnia Herb i Eileen wrócili pod szkołę, Luke gadał 
przy krawężniku z czwórką innych dzieci – dwoma chłopcami i dwiema 
dziewczynkami. Śmiali się i rozmawiali o czymś z ożywieniem. W oczach 
Eileen wyglądali jak zwyczajne amerykańskie dzieciaki: dziewczęta, któ-
rym dopiero zaczynały rosnąć piersi, w spódniczkach i legginsach, Luke 
i jego kolega Rolf w workowatych sztruksach – to tegoroczny krzyk mody 
u młodych mężczyzn – oraz Tshirtach. Na koszulce Rolfa był napis PIWO 



JEST DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Chłopiec miał wiolonczelę w pikowa-
nym futerale i tańczył wokół niej jak na rurze, nawijając być może o balu 
wiosennym, a być może o twierdzeniu Pitagorasa.

Luke zobaczył rodziców, zdążył jeszcze zbić piątkę z Rolfem, a potem 
złapał plecak i zanurkował na tylne siedzenie 4runnera matki.

– Duet rodzicielski – powiedział. – Doskonale. Czemu zawdzięczam 
ten nadzwyczajny zaszczyt?

– Naprawdę chcesz jechać na studia do Bostonu? – zapytał Herb.
Luke wcale nie był zbity z tropu; zaśmiał się i podniósł obie pięści.
– Tak! Mogę?
Zupełnie jakby pytał, czy może spędzić u Rolfa piątkowy wieczór, 

pomyślała z zachwytem Eileen. Przypomniała sobie, co Greer powiedział 
o talencie jej syna. Nazwał go globalnym i to było idealne słowo. Luke to 
geniusz, którego osobowości jakimś cudem nie wypaczył olbrzymi intelekt; 
chłopak, który bez namysłu stawał na deskorolce i zjeżdżał jak szalony stro-
mą ulicą z tym swoim niepowtarzalnym mózgiem na karku.

– Chodźmy na wczesną kolację i obgadamy to – zaproponowała.
– Rocket Pizza! – wykrzyknął Luke. – Co wy na to? Pod warunkiem, 

że wziąłeś omeprazol, tato. Wziąłeś?
– O, uwierz mi, po dzisiejszym spotkaniu jestem na bieżąco.

Zamówili dużą pepperoni i Luke połowę pochłonął sam z trzema 
szklankami coli z dzbanka XXL, tak że rodzice zaczęli się zachwycać nie 
tylko jego umysłem, ale także możliwościami przewodu pokarmowego 
oraz pęcherza. Wyjaśnił, że już wcześniej gadał z psychologiem.

– Nie chciałem was stresować. Pan Greer miał wam najpierw wszyst-
ko wyjaśnić.

– Wystawiłeś kąsek na próbę, żeby zobaczyć, czy kot się skusi – po-
wiedział Herb.

– Właśnie. Wciągnąłem flagę na maszt, żeby sprawdzić, kto zasalu-
tuje. Wsadziłem pasażera w pociąg o piątej piętnaście, żeby się przekonać, 
czy wysiądzie w Edinie. Rzuciłem całą garścią o ścianę, żeby zobaczyć, 
ile…

– Dość. Pan Greer wyjaśnił nam, na jakiej zasadzie moglibyśmy po-
jechać z tobą.



– Musicie pojechać – oświadczył Luke z przekonaniem. – Jestem 
za młody, żeby nie towarzyszyli mi szanowni mater i pater. Poza tym… – 
Spojrzał na rodziców sponad cmentarzyska pizzy. – Nie mógłbym praco-
wać. Bardzo bym za wami tęsknił.

Eileen nakazała oczom, żeby nie wypełniały się łzami, ale oczywiście 
jej nie posłuchały. Herb podał jej serwetkę.

– Pan Greer… no… przedstawił scenariusz – powiedziała. – Taki, 
w którym chyba… można by… no…

– Rodzino – wszedł jej w słowo Luke – kto chce ostatni kawałek?
– Cały twój – odparł Herb. – Obyś dożył tej szalonej immatrykulacji.
– Ménage à college – rzucił chłopiec i parsknął śmiechem. – Rozma-

wiał z wami o bogatych absolwentach, prawda?
Eileen odłożyła serwetkę.
– Chryste, Lukey, rozmawiałeś ze szkolnym psychologiem o perspek-

tywach finansowych swoich rodziców? Kto z nas jest dorosły w tej dysku-
sji? Zaczynam mieć wątpliwości.

– Wyluzuj, mamacita, to logiczne. Chociaż pierwotnie pomyślałem 
o kapitale żelaznym. Szkoła ma olbrzymi. Mogłaby sfinansować z niego 
waszą przeprowadzkę i w ogóle by tego nie odczuła, ale członkowie zarzą-
du nigdy by tego nie zatwierdzili, mimo że to ma sens.

– Naprawdę? – zdziwił się Herb.
– O tak. – Luke z entuzjazmem pogryzł pizzę, przełknął i popił colą. – 

Jestem inwestycją. Akcją o dużym potencjale wzrostu. Inwestujesz centy, 
kosisz dolary, co nie? Tak działa Ameryka. Członkowie zarządu bez proble-
mu mogliby rozumować w takiej perspektywie, ale nie potrafią się wyrwać 
ze schematów kognitywnych, w których tkwią.

– Schematów kognitywnych – powtórzył jego ojciec.
– Tak, no wiesz. Schematów powstałych wskutek dialektyki odziedzi-

czonej po przodkach. Być może to wręcz plemienne, chociaż myśl o ple-
mieniu członków zarządu jest dość komiczna. Oni myślą tak: „Jeśli zrobi-
my to dla niego, może trzeba będzie zrobić to także dla innego dziecka”. To 
jest właśnie ten schemat. Przekazywany z pokolenia na pokolenie.

– Powszechnie panująca opinia – dodała Eileen.
– Dokładnie, mamo. Członkowie zarządu przerzucą odpowiedzialność 

na bogatych absolwentów, ludzi, którzy zarobili kupę siana, myśląc poza ste-
reotypami, ale nadal kochają niebieskobiały sztandar Brodericka. Pan Greer 



to zorganizuje. Przynajmniej na to liczę. Układ wygląda tak: oni pomogą mnie, 
a potem ja pomogę szkole, kiedy będę już bogaty i sławny. Tak naprawdę nie 
zależy mi ani na jednym, ani na drugim, jestem do szpiku kości synem klasy 
średniej, ale może mimo wszystko się wzbogacę na zasadzie skutku uboczne-
go. Oczywiście przy założeniu, że nie zachoruję na jakąś okropną chorobę, nie 
zginę w ataku terrorystycznym ani nic w tym stylu.

– Nie mów takich rzeczy, które mogą ściągnąć nieszczęście – upo-
mniała go Eileen i zrobiła nad zaśmieconym stolikiem znak krzyża.

– Przesądy, mamo – odparł Luke pobłażliwie.
– Zrób mi tę przyjemność. No i wytrzyj usta. Masz na nich sos do 

pizzy. Wygląda, jakby dziąsła ci krwawiły.
Chłopiec otarł usta.
– Według pana Greera – odezwał się Herb – pewne zainteresowane 

osoby rzeczywiście są skłonne opłacić przeprowadzkę i finansować nas 
przez szesnaście miesięcy.

– Czy mówił, że ci sami ludzie, którzy za was zapłacą, pomogą wam 
znaleźć nową pracę? – Luke’owi świeciły się oczy. – I to lepszą? Bo jeden 
z absolwentów szkoły to Douglas Finkel. Tak się składa, że jest właścicie-
lem American Paper Products, a to twoje klimaty. Twoja strefa komfortu. 
Gdzie opona styka się z as…

– Nazwisko Finkela rzeczywiście padło – potwierdził Herb. – Czysto 
hipotetycznie.

– Poza tym… – Luke z błyskiem w oku odwrócił się do matki. – 
Obecnie w Bostonie nauczyciele są w cenie. Dla kogoś z twoim doświad-
czeniem średnia roczna pensja na starcie to sześćdziesiąt pięć tysi.

– Synu, skąd ty to wszystko wiesz? – zapytał Herb.
Luke wzruszył ramionami.
– Głównie z Wikipedii. Sprawdzam też główne źródła cytowane 

w tamtejszych artykułach. Chodzi przede wszystkim o to, żeby być na bie-
żąco ze swoim środowiskiem. Moim środowiskiem jest szkoła Brodericka. 
Wszystkich członków zarządu już znałem, najbogatszych absolwentów 
musiałem sobie wyszukać.

Eileen sięgnęła przez stolik, wyjęła synowi z ręki resztkę ostatniego 
kawałka pizzy i położyła ją na blaszanej tacce z pozostawionymi brzegami.

– Lukey, nawet gdyby to było możliwe, nie tęskniłbyś za kolegami?
Chłopcu zamgliły się oczy.



– Tak. Zwłaszcza za Rolfem. I za Mayą też. Co prawda oficjalnie nie 
możemy zapraszać dziewczyn na bal wiosenny, ale nieoficjalnie jestem 
z nią umówiony. Więc tak. Tylko że…

Czekali. Ich synowi, zawsze elokwentnemu, często wręcz gadatliwe-
mu, teraz jakby trudno było się wysłowić. Zaczął coś mówić, przerwał, 
znów zaczął i znów przerwał.

– Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle mogę.
– Spróbuj – zachęcił go ojciec. – W przyszłości przed nami jeszcze 

wiele ważnych rozmów, ale w tej chwili ta jest najważniejsza. Więc spróbuj.
Tak jak co godzinę, na przodzie restauracji pojawił się Richie Rocket 

i zaczął tańczyć Mambo Number 5. Eileen patrzyła, jak mężczyzna odziany 
w srebrny kombinezon kosmiczny gestami rąk w rękawicach zaprasza do tań-
ca ludzi przy pobliskich stolikach. Dołączyło do niego kilkoro małych dzieci, 
śmiały się i podrygiwały do taktu, a ich rodzice przyglądali się, robili zdję-
cia i bili brawo. Nie tak dawno – zaledwie pięć krótkich lat temu – jednym 
z takich dzieci był Luke. A teraz rozmawiali o niewyobrażalnych zmianach. 
Eileen nie miała pojęcia, jak to się stało, że dziecko takie jak on urodziło się 
komuś takiemu jak oni, zwyczajnym ludziom ze zwyczajnymi aspiracjami 
i oczekiwaniami. Czasami tęskniła za czymś innym, czasami dosłownie nie-
nawidziła roli, w jakiej zostali obsadzeni, ale nigdy nie nienawidziła Luke’a 
i nie mogłaby go znienawidzić. Był jej syneczkiem, jednym jedynym.

– Luke? – odezwał się Herb. Mówił bardzo cicho. – Synu?
– Chodzi o to, co będzie potem – powiedział chłopiec. Podniósł głowę 

i spojrzał wprost na rodziców, a w jego oczach lśnił geniusz, który rzad-
ko oglądali. Ukrywał go przed rodzicami, bo wiedział, że to ich przeraża, 
znacznie bardziej niż kilka szczękających talerzy. – Nie rozumiecie? Cho-
dzi o to, co będzie potem. Chcę tam jechać… i uczyć się … a potem iść 
dalej. Tamte uczelnie są takie jak Broderick. To nie cel, ale droga co celu.

– Jakiego celu, kochanie? – zapytała Eileen.
– Nie wiem! Jest tyle rzeczy, których chciałbym się nauczyć i które 

chciałbym zrozumieć. Mam w głowie takie coś… co sięga… i czasem to 
coś jest usatysfakcjonowane, ale zwykle nie. Czasem czuję się taki mały… 
taki cholernie głupi…

– Skarbie, nie! Głupi to ostatnie słowo, jakie do ciebie pasuje.
Eileen chciała go wziąć za rękę, ale ją cofnął i pokręcił głową. Blasza-

na tacka zadrżała na stoliku. Zatrzęsły się resztki pizzy.



– Jest otchłań, rozumiecie? Czasami mi się śni. Biegnie bez końca 
w głąb i jest pełna rzeczy, których nie wiem. Nie mam pojęcia, jak otchłań 
może być pełna, przecież to oksymoron, ale ona taka jest. Sprawia, że czuję 
się mały i głupi. Ale nad nią biegnie most i chcę po nim przejść. Chcę stanąć 
pośrodku i podnieść wysoko ręce…

Patrzyli, zafascynowani i trochę wystraszeni, jak Luke podnosi dłonie 
do wąskiej, napiętej twarzy. Tacka po pizzy teraz już nie drżała, ale wręcz 
się trzęsła. Tak jak czasem talerze w szafkach.

– …a wtedy te wszystkie rzeczy w ciemności wypłyną do góry. Ja to 
wiem!

Tacka po pizzy pomknęła po stole i z brzękiem spadła na podłogę. Herb 
i Eileen prawie nie zwrócili na to uwagi. Takie rzeczy działy się wokół Lu-
ke’a, kiedy był zdenerwowany. Niezbyt często, ale czasami. Już przywykli.

– Rozumiem – powiedział Herb.
– Gówno prawda, tata wcale nie rozumie – rzuciła Eileen. – Ani on, 

ani ja. Ale powinieneś zacząć wypełniać papiery. Podejść do egzaminów. 
Możesz zrobić to wszystko, a potem zmienić zdanie. Ale jeśli nie zmienisz, 
jeśli będziesz zdecydowany… – Spojrzała na męża i Herb skinął głową. – 
Postaramy się, żeby wypaliło.

Luke uśmiechnął się, a potem podniósł tackę. Spojrzał na Rickiego 
Rocketa.

– Kiedyś z nim tańczyłem, jak byłem mały.
– To prawda – powiedziała Eileen. Znów musiała użyć serwetki. – 

Rzeczywiście tańczyłeś.
– Wiesz, co mówią o otchłani, prawda? – zapytał Herb.
Chłopiec pokręcił głową, albo dlatego, że była to jedna z nielicznych 

rzeczy, których nie wiedział, albo nie chciał zepsuć ojcu puenty.
– Kiedy w nią spoglądasz, ona również patrzy na ciebie.
– Święta prawda – przyznał Luke. – Słuchajcie, zamawiamy deser?

(…)

W czerwcu o drugiej nad ranem, kiedy Tim Jamieson patrolował głów-
ną ulicę w DuPray, na jednym z północnych przedmieść Minneapolis czar-
ny SUV skręcił w Wildersmoot Drive. To była obłędna nazwa ulicy; Luke 
i jego kolega Rolf mówili zamiast tego „Wildercmok”, częściowo dlatego, 



że brzmiało jeszcze bardziej absurdalnie, a częściowo – bo obaj mieli ocho-
tę cmoknąć dziewczynę, i to obłędnie.

W SUVie siedzieli mężczyzna i dwie kobiety. On miał na imię Denny, 
one – Michelle i Robin. Denny prowadził. W połowie zakręcającej cichej 
ulicy zgasił światła, podjechał powoli do krawężnika i zgasił silnik.

– Jesteście pewne, że ten nie jest TP, no nie? Bo nie wziąłem czapki 
z alufolii.

– Ha, ha – odparła Robin całkiem beznamiętnie. Siedziała z tyłu.
– To przeciętny TK – powiedziała Michelle. – Nie masz się czym go-

rączkować. Do roboty.
Denny otworzył schowek między przednimi siedzeniami i wyjął tele-

fon komórkowy wyglądający tak, jakby uciekł z lat dziewięćdziesiątych: 
kanciasty prostokątny korpus i krótka, gruba antenka. Podał go Michelle. 
Kiedy wybierała numer, Denny podniósł fałszywe dno schowka i wyciąg
nął spod niego cienkie lateksowe rękawiczki, dwa glocki 37 oraz puszkę 
aero zolu, która według etykiety zawierała odświeżacz powietrza Glade. 
Jeden z pistoletów podał w tył do Robin, drugi zachował dla siebie, a Mi-
chelle wręczył aerozol.

– Naprzód, drużyna, naprzód – zaczął skandować, wkładając ręka-
wiczki. – Rubin, Rubin, czas zaślubin.

– Skończ to licealne pieprzenie – prychnęła Michelle. Potem odezwa-
ła się do telefonu, który przytrzymywała ramieniem, tak by sama mogła 
wciągnąć rękawiczki: – Symonds, odbiór?

– Odbiór – potwierdził Symonds.
– Tu Rubin. Jesteśmy na miejscu. Wyłącz system.
Czekała, słuchając Jerry’ego Symondsa na drugim końcu linii. 

W domu Ellisów, gdzie Luke i jego rodzice spali, konsolety alarmowe De-
Walt w przedpokoju i kuchni zgasły. Michelle dostała sygnał do działania 
i pokazała towarzyszom wyciągnięty kciuk.

– Dobra. Gotowe.
Robin przerzuciła przez ramię średniej wielkości damską torebkę 

z zestawem podręcznym. Kiedy wysiadali z SUVa z tablicą rejestracyjną 
Patrolu Stanowego Minnesoty, w kabinie nie zapaliło się światło. Przeszli 
gęsiego między domami Ellisów i Destinów (gdzie Rolf również spał, być 
może śniąc o obłędnym cmokaniu) i przez kuchnię dostali się do środka. 
Robin szła pierwsza, ponieważ miała klucz.



Przystanęli przy kuchence. Z torby wyjęła dwa kompaktowe tłumiki 
i trzy pary lekkich gogli na elastycznych paskach. Wyglądali w tych go-
glach jak insekty, ale dzięki nim spowita cieniem kuchnia stała się jasna. 
Denny i Robin przykręcili tłumiki do luf. Michelle przeprowadziła ich 
przez salon do przedpokoju, a potem po schodach na górę.

Korytarzem na piętrze poruszali się powoli, lecz ze sporą pewnością 
siebie. Ich kroki tłumił chodnik. Denny i Robin stanęli przed pierwszymi 
zamkniętymi drzwiami. Michelle poszła dalej do drugich. Obejrzała się na 
towarzyszy, a potem wetknęła puszkę aerozolu pod pachę, żeby unieść obie 
dłonie z rozczapierzonymi palcami: „Dajcie mi dziesięć sekund”. Robin 
skinęła głową i odpowiedziała wyciągniętym kciukiem.

Michelle otworzyła drzwi i weszła do pokoju Luke’a. Zawiasy cicho 
zapiszczały. Kształt w łóżku (widać było tylko kępkę włosów) lekko się 
poruszył, a potem znieruchomiał. O drugiej nad ranem chłopak powinien 
być martwy dla świata, pogrążony w najgłębszym śnie, ale najwidoczniej 
nie był. Może mali geniusze sypiają inaczej niż zwykłe dzieci, kto wie? 
Na pewno nie Michelle Robertson. Na ścianach wisiały dwa plakaty, w go-
glach oba widoczne jak w dzień. Jeden przedstawiał deskorolkarza w locie, 
ze zgiętymi kolanami, rozpostartymi ramionami i obróconymi nadgarst-
kami. Na drugim byli The Ramones, zespół punkowy, którego Michelle 
słuchała w gimnazjum. Chyba wszyscy członkowie już nie żyli, odeszli na 
wielką Rockaway Beach w niebie.

Przeszła przez pokój, licząc w myślach: cztery… pięć…
Przy „sześć” trąciła biodrem biurko chłopaka. Stojący na nim pu-

char przewrócił się. Hałas nie był głośny, ale dzieciak obrócił się na plecy 
i otworzył oczy.

– Mamo?
– Jasne – powiedziała Michelle. – Co tylko chcesz.
Widziała, jak w oczach chłopca rodzi się niepokój. Mały otworzył 

usta, żeby powiedzieć coś jeszcze. Wstrzymała oddech i prysnęła aerozo-
lem pięć centymetrów od jego twarzy. Padł jak zabity. Efekt zawsze był 
taki, a potem budzili się jakieś sześć, osiem godzin później bez śladu kaca. 
Lepsze życie dzięki chemii, pomyślała Michelle i liczyła dalej: siedem… 
osiem… dziewięć…

Na „dziesięć” Denny i Robin weszli do pokoju Herba i Eileen. Na-
tychmiast zauważyli problem: kobieta nie leżała w łóżku. Drzwi do łazienki 



były otwarte i na podłogę padał przez nie trapez światła. Za jasno na gogle. 
Zdjęli je i upuścili. Sypialnia miała posadzkę z lakierowanego twardego 
drewna, więc w cichym pokoju podwójne stuknięcie było wyraźnie sły-
szalne.

– Herb? – dobiegł cichy głos z łazienki. – Przewróciłeś szklankę 
z wodą?

Robin podeszła do łóżka, wyjęła glocka zza paska spodni na plecach, 
tymczasem Denny ruszył w kierunku drzwi do łazienki, nie starając się tłu-
mić kroków. Na to było już za późno. Stanął przy drzwiach z pistoletem 
uniesionym do twarzy.

Na poduszce po stronie kobiety wciąż odgniatał się ślad jej głowy. 
Robin podniosła tę poduszkę, przyłożyła do twarzy mężczyzny i przez 
nią strzeliła. Glock cicho zakasłał, nic ponadto, i wypluł na wierzch małą 
chmurkę brązowego pyłu.

Eileen wyszła z łazienki ze zmartwioną miną.
– Herb? Wszystko w p…
Zobaczyła Denny’ego.
Złapał ją za gardło, przyłożył glocka do jej skroni i pociągnął za spust. 

Broń znowu cicho zakasłała. Kobieta osunęła się na podłogę.
Tymczasem Herb Ellis wierzgał nogami, nadymając kołdrę, pod którą 

sypiał ze swoją nieżyjącą żoną. Robin strzeliła w poduszkę jeszcze dwa 
razy: drugi strzał był już jak szczeknięcie, a nie kaszel, trzeci zaś – jeszcze 
głośniejszy.

Denny podniósł poduszkę.
– Za dużo się naoglądałaś Ojca chrzestnego? Chryste, Robin, odstrze-

liłaś facetowi pół głowy. Co z tym teraz zrobią w zakładzie pogrzebowym?
– Wykonałam robotę i to się liczy.
Prawda była taka, że nie lubiła na nich patrzeć, kiedy strzelała, na to, 

jak światło gaśnie w ich oczach.
– Musisz się ogarnąć, dziewczyno. Ten trzeci strzał był głośny. Chodź.
Podnieśli gogle i przeszli do pokoju chłopca. Denny dźwignął Luke’a na 

ręce – żadnych problemów, mały ważył nie więcej niż czterdzieści kilo – i dał 
znak ruchem głowy, żeby kobiety ruszyły przodem. Wyszli tą samą drogą, 
przez kuchnię. W sąsiednim domu nie paliło się żadne światło (nawet trzeci 
strzał nie był aż tak głośny), nie było też żadnej ścieżki dźwiękowej oprócz 
świerszczy oraz syreny gdzieś w oddali, może aż w Saint Paul.



Michelle szła pierwsza między dwoma domami, zerknęła na ulicę, a po-
tem dała znak, żeby pozostali wyszli przed nią. To był ten fragment akcji, któ-
ry Denny’emu Williamsowi bardzo się nie podobał. Jeśli jakiś gość cierpiący 
na bezsenność wyjrzy przez okno i zobaczy troje ludzi na trawniku sąsiadów 
o drugiej nad ranem, będzie to podejrzane. A jeśli na dodatek jedno z nich 
będzie niosło coś, co wygląda jak ciało, będzie bardzo podejrzane.

Ale Wildersmoot Drive – nazwane na cześć jakiejś dawno nieżyjącej 
grubej ryby z konglomeracji MinneapolisSaint Paul – smacznie spało. Ro-
bin otworzyła tylne drzwi SUVa od strony chodnika, wsiadła i wyciągnęła 
ręce. Denny podał jej chłopca. Przyciągnęła go do siebie, tak że głowa luź-
no spoczęła na jej ramieniu, i po omacku zaczęła szukać pasa.

– Fuj, ślini się – rzuciła.
– Rzeczywiście, nieprzytomni ludzie tak robią – powiedziała Mi

chelle i zamknęła tylne drzwi.
Usiadła na miejscu pasażera, a Denny wsunął się za kierownicę. Ona 

schowała pistolety i aerozol, podczas gdy on powoli ruszył spod domu El-
lisów. Kiedy zbliżali się do pierwszego skrzyżowania, włączył reflektory.

– Dzwoń – polecił jej.
Michelle wybrała ten sam numer. 
– Tu Rubin. Mamy przesyłkę, Jerry. Czas do lotniska: dwadzieścia 

pięć minut. Obudź system.
W domu Ellisów ponownie włączyły się alarmy. Kiedy na miejsce 

wreszcie dotarła policja, znalazła dwie osoby martwe, a jedna – dzieciak – 
zniknęła, i to właśnie on był najbardziej logicznym podejrzanym. W końcu 
podobno był geniuszem, a ci bywają trochę rozchwiani, prawda? Niesta-
bilni. Przepytają chłopaka, jak go znajdą, a znalezienie go pozostawało 
kwestią czasu. Dzieci mogą uciec, ale nawet te genialne nie są w stanie się 
ukrywać.

W każdym razie niezbyt długo.

Luke obudził się ze wspomnieniem snu – nie całkiem koszmaru, ale 
z całą pewnością nie z gatunku tych przyjemnych. W jego pokoju była obca 
kobieta, pochylała się nad łóżkiem, a jej blond włosy zwisały wokół twarzy. 
„Jasne, co tylko chcesz” – powiedziała. Jak laska z filmików porno, które 
czasami oglądali z Rolfem.



Usiadł, rozejrzał się i w pierwszej chwili myślał, że to kolejny sen. Był 
w swoim pokoju – ta sama niebieska tapeta, te same plakaty, to samo biurko 
z pucharem Małej Ligi Baseballowej na blacie… Ale gdzie się podziało 
okno? Okno wychodzące na dom Rolfa zniknęło.

Mocno zacisnął oczy, a potem gwałtownie je otworzył. Bez zmian: 
pozbawiony okien pokój takim pozostał. Luke’owi przeszło przez myśl, 
że powinien się uszczypnąć, ale to taki banał. Zamiast tego pstryknął się 
palcami w policzek. Wszystko wciąż było takie samo.

Wstał z łóżka. Jego ubranie leżało na krześle, tam, gdzie wczoraj wie-
czorem położyła je mama – bielizna, skarpetki i Tshirt na siedzeniu, dżinsy 
przewieszone przez oparcie. Włożył je powoli, patrząc w miejsce, w któ-
rym powinno być okno, a potem usiadł, żeby wsunąć sneakersy. Z boku 
widniały jego inicjały, LE, to się zgadało, ale litera E miała za długą środ-
kową kreskę, był tego pewien.

Obrócił buty, szukając ulicznego brudu, ale go nie znalazł. Teraz nie 
miał już żadnych wątpliwości. To nie jego sneakersy. Sznurówki także były 
za długie. A jednak obuwie pasowało idealnie.

Luke podszedł do ściany, przyłożył do niej dłonie i nacisnął, próbując 
wyczuć okno pod tapetą. Nie wyczuł.

Zadał sobie pytanie, czy może nie oszalał, tak nagle, jak jakiś dzie-
ciak w strasznym filmie M. Nighta Shyamalana. Dzieci o wysokofunkcjo-
nujących umysłach są podatne na załamania, prawda? Ale nie oszalał. Był 
równie poczytalny jak wczoraj wieczorem, kiedy kładł się spać. W filmie 
szalony dzieciak myślałby, że jest zdrowy – to taki Shyamalanowski twist – 
jednak według książek o psychologii, które czytał Luke, w rzeczywistości 
większość szaleńców rozumie, że jest szalona. On taki nie był.

Jako małe dziecko (pięcio, a nie dwunastoletnie) przeszedł przez 
fazę szału na punkcie zbierania przypinek politycznych. Tata bardzo 
chętnie pomagał mu w budowie kolekcji, ponieważ większość z nich 
można było bardzo tanio kupić na eBayu. Luke’a (z powodów, któ-
rych nie potrafił wyjaśnić, nawet samemu sobie) szczególnie fascy-
nowali kandydaci, którzy przegrali. Pasja w końcu minęła, większość 
przypinek wylądowała na strychu albo w piwnicy, ale jedną zatrzymał 
sobie na szczęście. Widniał na niej niebieski samolot okolony słowa-
mi SKRZYD ŁA DLA WILLKIEGO. Wendell Willkie rywalizował 
w 1940 roku w wyborach prezydenckich z Franklinem Rooseveltem, ale 



srogo przegrał, wygrywając jedynie w dziesięciu stanach i zdobywając 
osiemdziesiąt dwa głosy elektorskie.

Luke trzymał ten znaczek w pucharze Małej Ligi. Sięgnął teraz do 
środka, ale go nie znalazł.

Następnie podszedł do plakatu Tony’ego Hawka z deską Birdhouse’a. 
Wyglądał w porządku, ale tylko na pierwszy rzut oka. Brakowało lekkiego 
naddarcia po lewej stronie.

Nie jego buty, nie jego plakat, brak przypinki Willkiego.
Nie jego pokój.
Poczuł trzepotanie w piersi i kilka razy głęboko odetchnął, żeby je 

uspokoić. Podszedł do drzwi i chwycił za gałkę, przekonany, że będą za-
mknięte.

Okazały się otwarte, ale korytarz po drugiej stronie w niczym nie przy-
pominał tego na piętrze domu, w którym Luke spędził ponad dwanaście lat 
życia. Zamiast drewnianej boazerii był tam mur z pustaków pomalowanych 
na bladozielono. Naprzeciwko drzwi wisiał plakat przedstawiający troje 
dzieci w wieku Luke’a, które biegły po łące przez wysoką trawę. Jedno 
z nich zastygło w wyskoku. Były albo obłąkane, albo szaleńczo szczęśliwe. 
Hasło nad dole plakatu sugerowało tę drugą opcję. Brzmiało: KOLEJNY 
DZIEŃ W RAJU.

Luke wyszedł z pokoju. Na prawo korytarz kończył się surowymi 
podwójnymi drzwiami, takimi z dźwignią paniczną. Na prawo, ze trzy 
metry przed drugimi takimi drzwiami, na podłodze siedziała dziewczyna. 
Miała na sobie dzwony i bluzkę z bufiastymi rękawami. Była czarnoskóra. 
Choć wyglądało na to, że jest mniej więcej w wieku Luke’a, chyba paliła 
papierosa.


