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Ty, kimkolwiek jesteś, właśnie zaglądasz do mych wspo-

mnień. Postanowiłam je spisać, aby inni mogli uwierzyć. 

Uwierzyć w coś, co wydawałoby się nierealne i zapewne sa-

ma bym to wyśmiała, gdyby nie fakt, że to moja własna hi-

storia… 

Wybacz, jeśli moje myśli będą chaotyczne lub wydadzą Ci 

się naiwne, jeśli zbyt szybko będę przeskakiwać z jednego wy-

darzenia do drugiego. Piszę tylko to, co wydaje mi się istotne. 

Abyś Ty mógł zrozumieć, jak bardzo moje życie się zmieniło 

w tak krótkim czasie. I abyś wiedział, iż mimo tego wszyst-

kiego, niczego nie żałuję. 
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– Nic mi nie jest – powiedziała pewnym głosem. – Zamyśliłam się 

głęboko, to wszystko – uśmiechnęła się do mnie. – A jak w szkole? 

– Dobrze – odparłam ogólnikowo. – Babciu… 

– Hm? 

– Masz dziś wolne popołudnie? 

– A czemu pytasz? 

– Bo w szkole jest zebranie z rodzicami… 

– … i ja mam iść jako twój opiekun? – dokończyła babcia. 

Uśmiechnęłam się prosząco w odpowiedzi. Babcia odwzajemniła 

uśmiech. 

– O której?  

– Pociąg masz o piątej. 

Spojrzałyśmy na zegarek. 

– Lepiej zacznę się szykować, bo mam tylko pół godziny… – wes-

tchnęła babcia, oddalając się do swojej sypialni. 

Spojrzałam z powrotem na garnek, stojący w zlewie. W środku 

pływała teraz dziwna biała woda. Wylałam ją i umyłam naczynie. Po-

tem otwarłam na całą szerokość okno. Spojrzałam na lodówkę. Nie 

chciało mi się jeść. Usiadłam na krześle, ręce położyłam na blacie 

stołu, na nich ułożyłam głowę i wdychałam świeże powietrze z za-

mkniętymi oczami. 

 

Było ciemno. No tak, to już jesień. Biegłam przez las. Cudownie 

było mknąć wśród opadłych, kolorowych liści, czuć napinające się 

mięśnie, być wolnym... Jak ja dawno nie biegałam…! A przecież to 

uwielbiam! 
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Normalnie włóczyłam się po okolicy, ale nie tym razem. Teraz 

miałam jakiś cel. Dobrze wiedziałam, w którą stronę się kierować. 

Zresztą, wydawało mi się, że nie mam kontroli nad swoimi kończy-

nami. Ja po prostu byłam – one mnie same niosły. Ważne, że one też 

wiedziały, gdzie muszę dotrzeć. I znały drogę. 

Kilkanaście minut potem byłam na miejscu. Ukryłam się za mu-

rem. Słyszałam znajome głosy. Gorączkowo ze sobą dyskutowały. 

– … ale ja to widziałam! 

Babcia? Co ona tu robi?? 

– Wydawało mi się, że straciłaś moc – zauważył chłodno drugi. 

Znałam go, byłam tego pewna, ale nie mogłam przypomnieć sobie 

żadnego szczegółu dotyczącego tej osoby. Z ciekawości delikatnie 

wychyliłam się zza ukrycia. 

Na tyłach budynku stała starsza, niska kobieta. Babcia. Obok niej 

gorączkowo przechadzał się wysoki mężczyzna z długimi włosami. 

W świetle księżyca wydawało mi się, że są koloru platyny. Poruszał 

się bezszelestnie. 

Obydwoje mieli w sobie coś, co przykuwało wzrok. Nawet babcia, 

która miała już swoje lata, wyglądała zjawiskowo, jakby nagle od-

młodniała. Skóra obydwu postaci wydawała się być niemal białą, nie-

skazitelną. 

– Trzeba jej powiedzieć – kontynuowała babcia. 

– Jeszcze nie. To niebezpieczne. – Mężczyzna zatrzymał się i spoj-

rzał z góry na niską staruszkę. Przypomniałam sobie, kim był. 

Tata Stelli. 

– Zrozum, ja się martwię! – Babcia podniosła głos. 

– Ciii! – uciszył ją Aaron. Rozejrzał się szybko dookoła. 
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W tym momencie na wieży budynku zaczął bić dzwon. Przywarta 

do muru czułam, jak drży. 

Mężczyzna ruszył powoli w moim kierunku. Poczułam, jak przy-

spiesza mi tętno. Czyżby mnie zauważył? 

– Musimy iść – zwrócił się do babci. Niechętnie ruszyła za nim. 

Jeśli się nie ruszę, zauważą mnie!  

Boisko, przez które musiałam przebiec, było niestety dość duże. 

Ale ja przecież potrafię szybko biegać! 

Puściłam się pędem przez betonowy plac. Byłam w połowie drogi 

do bramy. Słyszałam jeszcze, jak babcia przystanęła (jej obcasy nagle 

przestały stukać) i próbowała wymusić na Aaronie jakąś obietnicę. 

Wiatr niósł za mną jej słowa, ale ich nie słyszałam. Wsłuchiwałam się 

w przyspieszone bicie serca, jednocześnie je dopingując, aby szybciej 

pompowało krew. Jeszcze tylko kilka metrów…  

Obcasy znów zaczęły stukać o beton, tym razem trochę żwawiej 

niż poprzednio. 

– Patrz! – usłyszałam jeszcze za sobą podniesiony głos babci, gdy 

przebiegłam przez bramę. 

– Nic tam nie ma… – znudzony głos ojca Stelli był już ledwo sły-

szalny. 

Po kilku minutach zwolniłam i obejrzałam się za siebie. Nikt mnie 

nie gonił. Udało się! Nie chciałam, żeby się dowiedzieli, iż posłucha-

łam tę krótką i niezbyt dla mnie zrozumiałą wymianę zdań. 

Biegłam teraz spokojnym truchtem, aby uspokoić tętno. Znów 

wiedziałam, gdzie iść. Księżyc oświetlał mi drogę. Cieszyłam się z je-

go towarzystwa. Uwielbiałam swojego nocnego, białego przyjaciela. 
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Nagle usłyszałam ciche warczenie w pobliżu. Gwałtownie stanę-

łam. Poczułam okropny smród. Po plecach przebiegł mi zimny 

dreszcz. Rozejrzałam się dookoła, jednak źródło dźwięku było poza 

zasięgiem mojego wzroku. 

Powoli i ostrożnie posunęłam się naprzód. Nie słyszałam bicia 

swojego serca. W głowie mi szumiało ze strachu.  

Usłyszałam wycie. Stwór był coraz bliżej. 

Pobiegłam jak błyskawica. Strach dał mi mocnego kopa. Słysza-

łam, że mnie goni. Co gorsza, był coraz bliżej! 

Wiedziałam, iż jeśli wilk mnie dorwie, nie będę miała z nim szans. 

Znów walczyłam z czasem. Moje mięśnie zaczynały się powoli mę-

czyć. Nie oglądałam się do tyłu – i tak wiedziałam, że niemal siedzi 

mi na plecach. 

Nagle przed moimi oczami pojawiły się dwa jasne punkty. Prze-

dzierały się przez las w moja stronę. Oczy kolejnego wilka?! 

Usłyszałam silnik samochodu. Poczułam przypływ nadziei. 

Ostatkiem sił biegłam w stronę maszyny. Była ogromna. Tylko co 

tu robi, w nocy, w środku lasu? 

Nie czas na zadawanie pytań! 

Czułam na sobie oddech wilka. Auto było coraz bliżej. Biegłam 

wprost na nie. Dzieliło nas tylko kilka kroków. Jeszcze trochę i rozbi-

ję się o maskę! 

Przeleciałam niemalże pod kołami maszyny. Nie poczułam nawet 

draśnięcia. Usłyszałam za to odgłos uderzającego cielska o zderzak.  

Niestety, hałas nie był tak głośny, jak bym chciała. Samochód je-

chał za wolno. Czyli ten potwór przeżyje. 

Nie zwolniłam. Biegłam dalej, byle jak najszybciej dotrzeć do celu. 
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