
Dusza Fantazji 
 
  Dusza fantazji powinna być wielka, błękitna, przyjacielska, koniecznie bardzo 
potęŜna i szlachetna. Najlepiej w kolorze błękitnym. Tak przynajmniej myślała Mila 
przed zawiśnięciem na drucie wysokiego napięcia. 
 Kiedy ją wypuszczała miała nadzieję ujrzeć najdelikatniejszą i najniezwyklejszą 
osobę, lub ducha na świecie. Jak niejedna rzecz w jej Ŝycie – nie wyszło. Mogła tylko 
wisieć kilka centymetrów nad ziemią z zawiązanym drutem na szyi i wpatrywać się 
martwym wzrokiem w krawędź pozłacanej puszki leŜącej pod jej nieruchomymi 
stopami. śałowała, Ŝe ją ukradła i otworzyła. 
 Mila nie Ŝyła, ale nie Ŝyła w sposób dziwnie nietypowy. Jednak dla osoby, która dość 
długo studiowała jak działa Dusza Fantastyki, to nie jest niczym niezwykłym. Nikt kto 
zetknął się z tym figlarnym duchem nie pozostał taki sam. 
 Mila nie Ŝyła, ale była przyzwyczajona do bycia na tym świecie, więc została. 
 
 Albert był męŜczyzna w średnim wieku, który nosił garnitur i krawat, a Ŝona zwykle 
przed wyjściem do pracy robiła mu kanapki. Garnituru nie lubił, krawat najchętniej 
spuściłby w toalecie, a kanapek dzisiaj nie miał kto mu zrobić. Znalazł na kredensie 
liścik z napisem: 
 „Przepraszam Niedźwiadku 
 Przygoda wzywa 
 Tak jak syreny” 
 Przeczytawszy liścik Albert, w niektórych kręgach społecznych nazywany 
Niedźwiadkiem, ubrał się w wygnieciony garnitur, wsunął do kieszeni krawat i wyszedł 
za drzwi zabierając ze sobą jedną suchą bułkę, którą zjadł po drodze. W biurze 
Niedźwiadek wszedł do łazienki, Ŝeby zawiązać sobie krawat i nawet całkiem 
przyzwoicie mu to wyszło. 
 Po wykonaniu tych wszystkich czynności, Albert usiadł za swoje biurko i poczuł, Ŝe 
nie jest mu dobrze. Znał swoją, Ŝonę i opowieść o syrenie. Sam jej ją opowiadał, ale 
nie wiedział czy kiedyś ją usłyszał, czy sam ją wymyślił. DuŜo informacji tak mu się 
mieszało. 
 Wstał i wyszedł z biura. Pewnie ktoś by go zatrzymał, ale Albert potrafił wymykać się 
niepostrzeŜenie. Przez niemal dwadzieścia lat nauki udoskonalił sztukę wymykania, 
oraz podkradania się niemal do perfekcji. Jednak wszystko ma pewne wady. 
- Dzień dobry – Albert zagadał do grubej kobiety siedzącej w kiosku na co 
odpowiedziała słabym okrzykiem. 
- Mógłbym dostać jakąś gazetę lokalną? – poprosił Ŝyczliwie. 
- Jaką? – wycedziła wysokim, szorstkim tonem. 
- Jakąkolwiek – nakierował ją. 
- Jaką, jakąkolwiek? 
- Jakie są? – Niedźwiedź zmienił taktykę. 
  Na szczęście sprzedawczyni zdecydowała się w końcu sprzedać mi jakąś gazetę. 
Podała mu pierwszą lepsza, którą miała pod ręką. Tak samo bezceremonialnie 
zapłacił. Kiedy sprzedawczyni wyciągała rękę z resztą, juŜ go tam nie było. 
 Zniknął jak zawsze. Zmierzał na posterunek policji. 
 Po pięciu minutach do okienka zastukał kolejny klient. Był on ostatni, którego gruba 
sklepikarka zobaczyła w swoim Ŝyciu. 
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 Marek Patryk Malanowski to na co dzień całkiem miły kelner pracując w jednym z 
wielu domów weselnych, oraz uczeń studiów filozoficznych. Nie miał zamiaru wiecznie 
być kelnerem, ani nie liczył na zdobycie jakiejkolwiek pracy po ukończeniu filozofii. 
Całą swoją przyszłość łączył z niecodziennymi i nielegalnymi zajęciami. 
 Marek naleŜał do pewnego tajnego bractwa od pokoleń broniącego tajemniczych 
sekretów z bardzo tajemniczych powodów. Bractwo było tak bardzo zakonspirowane, 
Ŝe Marek nie znał nawet jego nazwy. Nie miał numeru telefonu do swojego 
przełoŜonego, więc ci na górze (bo tak Marek nazywał przełoŜonych) zawsze mogli się 
od niego odciąć, bez zdania wyjaśnienia, a on nic nie mógł na to poradzić. Za to 
wypłatę dostał zawsze punktualnie dziesiątego kaŜdego miesiąca i to duŜą wypłatę. 
 Teraz leŜąc na łóŜku półnagi, patrzył tępo w swój plecak i powoli uświadamiał sobie, 
Ŝe wszystkie jego plany właśnie się walą. Jego bagaŜ był pusty, a powinien być 
wypchany pewnym cylindrycznym pozłacanym przedmiotem. Przesyłką priorytetową z 
bractwa. 
 Gdy tylko młody filozof zwalczył otępienie wywołane kacem, zerwał się z łóŜka i zabrał 
się od przeszukiwania pokoju. Po godzinie był gotowy zedrzeć deski z podłogi b 
zobaczyć, czy przypadkiem nie zabłyśnie tam coś złotego. 
 Jednak powstrzymał go telefon. Marek zerknął na ekran swojej komórki. Numer był 
zastrzeŜony. Ci z góry zawsze kontaktowali się w ten sposób. Dzwoniąc z 
zastrzeŜonego telefonu do niego ubezpieczali się na wypadek pretensji ze strony 
byłych pracowników. Zwykle ci pracownicy byli na tyle martwi, Ŝe nie denerwowali tych 
na górze, ale Marek o tym nie wiedział. Bardziej denerwowała go strata dobrze płatnej 
pracy niŜ zagroŜenie Ŝycia. 
 Odebrał telefon: 
- Dzień dobry, szefie – przywitał się próbując udawać, Ŝe wszystko jest w porządku i 
nikt nic mu nie ukradł. 
- Wysłaliśmy kogoś kto się tym zajmie – usłyszał znajomy, basowy głos szefa – 
Uciekaj z miasta. Przyślemy ci wypłatę za ten miesiąc. Dziękuję za pomyślną 
współpracę. 
Nic więcej nie usłyszał. Ten z góry się rozłączył. 
 Malanowski wsadził pospiesznie telefon w spodnie, które wciągnął na siebie. WłoŜył 
na siebie nową bluzkę. Poszedł do łazienki i oblał twarz wodą. Był gotowy na 
wymeldowanie się z pokoju hotelowego. Jednak nie miał ochoty, ani zamiaru tego 
robić. 
 Był agentem bractwa i miał zamiar nim pozostać, choćby musiał gonić za tą złotą 
puszką na koniec niesprawiedliwego świata. Więc usiadł na łóŜku i zwalczając 
poczucie senności wytęŜył pamięć. 
 Najpierw powinien zajść do kawiarni Pelikan. Z tamtą właśnie pochodzą jego ostanie 
wspomnienia. Popijał sobie herbatę i czytał jedną ze swoich ksiąŜek fantastycznych 
„Nekroskop 2” Lumleya, która teŜ mu zniknęła. Wtedy dosiadła się jakaś kobieta. Miała 
na imię Mila. Nie pytał się o nazwisko. Nie ciekawiło go to, a kobieta nie była dla niego 
szczególnie pociągającym towarzystwem. Jednak rozmowa z nią była miłą alternatywą 
do samotnej jazdy samochodem przerywanym czytaniem ksiązki przy herbacie i 
spaniem. Podała mu piwo, a on upił łyk. Ten łyk piwa był jego ostatnim wspomnieniem. 
 Zorientował się, Ŝe złodziejka dodała mu coś do napoju. Pamiętał równieŜ jej twarz, 
no i oczywiście przypominał sobie jak rozmawiała z kelnerką, kiedy ukradkiem na 
niego zerkała. 
 Marek wstał z łóŜka. Adrenalina zaczęła mu krąŜyć po Ŝyłach. Głupi jak Midas, 
wytrwały jak Herkules. Jak zawsze. 
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 Podszedł do drzwi pewny siebie i przekonany o nadciągającym zwycięstwie i nie tylko 
zachowaniu posady w bractwie, ale być moŜe nawet awansie na „Łowce Tajemnic”, 
albo czegokolwiek co zechciało złapać bractwo. 
 Tak nastawiony otworzył drzwi do swojego pokoju. Osoba, którą Marek zobaczył za 
nimi osłabiła bardzo jego zapał. Dusza fantazji potrafiła robić takie rzeczy bardzo 
dobrze. 
 
 Inspektor Wilkoń wszedł na posterunek policji o dziesiątej rano. Minę miał bardzo 
ponurą i był pewny, Ŝe jego nastój się szybko nie polepszy. Najlepszym przykładem 
był telefon, który odebrał tuŜ przed chwilą. Numer, z którego dzwoniono był 
zastrzeŜony. Rozmowa trwała krótko: 
„Zostaw tą sprawę, ktoś inny juŜ się nią zajmuje” zabrzmiał szorstki, basowy głos 
rozmówcy. 
„Czy ten Ktoś jest blondynem obciętym na zapałkę, ubranym jak w matrixsie?” upewnił 
się Wilkoń. Rozmówca potwierdził. 
„Bardzo dziękuję, za identyfikację zwłok, panie…?” inspektor spróbował wyciągnąć 
nazwisko od zmieszanego rozmówcy. 
„Dziękuję za rozmowę inspektorze” stwierdził rozmówca i rozłączył się. 
 Rzeczywiście inspektor znalazł dzisiaj zwłoki. Dokładnie dwa ciała. LeŜały w kostnicy, 
co nie było dziwne. Dziwniejsze wydawały się inne fakty. Ciała leŜały na korytarzu 
kostnicy i naleŜały do jakiegoś doktorka lubującego się w zwłokach, oraz do 
nieznajomego faceta rodem z matrixa. 
 Wilkoń znalazł się tam, gdyŜ pojechał do zupełnie innych zwłok, które przedtem 
wisiały na drucie wysokiego napięcia. Zdjęto je z drutu nie czekając na niego. W końcu 
pół miasta czekało na prąd, a wisielcy nie są zbyt miłym widokiem dla dzieci idących 
na ósmą do szkoły, przy której wisiał…. 
 W kostnicy nie było tylko tego jedynego ciała wisielca. 
 A pomyśleć, Ŝe z domu wychodził uśmiechnięty od ucha do ucha myśląc jedynie o 
tym jak da na imię swojemu przyszłemu potomkowi, lub potomkini. Nagle pomyślał, Ŝe 
wie o tym wisielcu tyle samo co o swoim synu. 
 Otrząsnął się z tych myśli i rozejrzał się po komisariacie. 
 Gabinet szefa był zamknięty. Nikt nie podbiegł do niego z wezwanie do tych drzwi. To 
było bardzo ciekawe, bo szef zwykle nie odpuszcza Ŝadnej okazji by dopiec 
Wilkoniowi. Tym razem spóźnił się o niemal godzinę do pracy. Szef musiał być 
zawalony robotą. 
 Piękna Renata, która była jedynym atrakcyjnym elementem komisariatu, właśnie 
przyjmowała zgłoszenie o zaginięcie od jakiegoś wysokiego szatyna z długimi 
włosami. Inspektor nie mógł wiedzieć, Ŝe ten szatyn był nieraz nazywany 
Niedźwiadkiem. ChociaŜ zauwaŜył, Ŝe pomimo wzrostu ma odrobinę brzuszka. 
 Gruba, blada kobieta z rozmytym makijaŜem i całkowicie białymi oczyma trzęsła się 
jak galareta w jednej z cel. Miała praktycznie całkiem białe włosy, a na szyi miała 
zawieszone popękane okulary. Inspektor przysiągłby, Ŝe ją juŜ gdzieś widział. Pewnie 
gdyby kupił jak co dzień gazetę w swojej ulubionej budce to pewnie by wiedział co to 
za jedna. Niestety ta gruba sprzedawczyni gdzieś się zawieruszyła, a on był wtedy juŜ 
spóźniony. 
 Gdyby się lepiej przyjrzał z pewnością zauwaŜyłby, Ŝe ta grubaska w celi jest jego 
sprzedawczynią gazet, która spotkała duszę fantazji. 
 Grubaska w celi nagle zaczęła głośno wrzeszczeć: 
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- Jest tu zło! Zło ludzie, ja wam mówię. Jest tu zło! – grubaska płakała mówiąc, po 
trochu rzęŜąc i smarcząc się – Ono tu jest! Czuję to! Ja widzę, widzę jak ono tu jest! 
Słuchajcie mnie do… 
 W tej chwili z jej ust wylał się potok przekleństw skierowanych na zło, policjantów, na 
nią samą, na Boga. Niektórych przeklinanych wymieniała po imieniu. Innych po 
nazwisku. Jednocześnie cały czas kiwała głową w stronę chudzielca siedzącego na 
pryczy w sąsiedniej celi. Był ubrany w stare podarte dresy. Nic dziwnego. W końcu 
aresztowano go za obnaŜanie w miejscu publicznym. 
 W końcu duchy nie mają większego przywiązania do ubrań. 
 Teraz duch siedział na pryczy i tupał energicznie stopą w podłogę okazując swoją 
irytację. Policja jeszcze nie wiedziała, Ŝe im większa jego złość tym straszniejsze będą 
mieli później kłopoty. Teraz jednak nikt w komisariacie nie martwił się o przyszłość. 
 Wysoki szatyn z brzuszkiem, wstał z krzesła i wyszedł z komisariatu, mijając 
inspektora. Ten z kolei usiadł na jego miejscu. Spojrzał na Renatę. 
- Tutaj od rana takie zamieszanie? – odezwał się z uśmiechem. 
 Wilkoń miał Ŝonę i spodziewał się dziecka. Jednak tkwiła w nim ognista natura, której 
nie potrafił nigdy utrzymać na wodzy. Ta natura nakazywała mu podejść, przyjrzeć się, 
dotknąć i zobaczyć czy się nie sparzy. Na szczęście do dotykania nigdy nie 
dochodziło, ale inspektor i tak zawsze miał wyrzuty sumienia. 
 W tej chwili jednak miał zamiar znowu poŜartować sobie z Renatą. Zrobiłby to, ale 
meble mu przeszkodziły. Zarówno te, które zaczęły unosić się bezwładnie w 
powietrzu, oraz skaczące, szarŜujące, przeklinające, kichające, czkające, ryczące. 
Najwięcej było takich, które robią to wszystko na raz. NaleŜało do nich biurko Renaty. 
 Tak z niczego, to przy czym siedział Wilkoń uniosło się w powietrze, wyzwało Renatę 
od kobiet do wynajęcia i zaczęło szarŜować na nią. Nawet zabawnie było dla 
inspektora na to patrzeć. 
 Inspektor oprzytomniał dopiero, kiedy telefon powtarzający „chjuston” przeleciał mu 
przed nosem. Wilkoń w porę uskoczył przed dwoma następnymi powtarzającymi: „ale 
czad”, oraz „no nie mów!”. Zaczął się czołgać do drzwi. Próbował się takŜe rozglądać 
po okolicy, ale sterta papierów z archiwum, które nagle nadleciały i wypełniły sale co 
do centymetra, skutecznie mu to uniemoŜliwiły. Wszystko to odbywało się z ścieŜką 
głosową autorstwa grubej sklepikarki zza krat, która zdzierała sobie gardła w krzykach 
i wrzaskach, a trzeba wspomnieć, Ŝe miała kiedyś zadatki na śpiewaczkę operową. 
 Po wydostaniu się z zapapierzonego komisariatu, prawie stratowany przez Renatę 
poruszającą się róŜnymi częściami ciała na róŜne strony i jej biurkiem, prawie 
uduszony przez zapisany papier, wydostał się z budynku. 
 Na zewnątrz ustał na równe nogi, wyjął pistolet, odbezpieczył go i był gotowy do 
strzału. Nikt poza więźniami nie miał powodu robić takiego zamieszania w tym 
budynku. 
 Po chwili ktoś wyszedł. Facet w podartych dresach. Ten facet od gołych występów na 
ulicy. 
- Stój bo strzelam! – wycedził przez zęby inspektor. 
 Facet nie zareagował. Szedł dalej. 
 Strzał ostrzegawczy w niebo takŜe nie zrobił na nim Ŝadnego  wraŜenia. 
Wycelował w rzepkę i strzelił. Nie wiedział do kogo strzela. Broń wystrzeliła, ale nie z 
tej strony co powinna. Pocisk przeszył ramię Wilkonia na wylot. Inspektor upadł na 
plecy krwawiąc obwicie. Dusza fantastyki nie zmieniła nawet tępa marszu. Ominęła 
inspektora, który wykrwawiał się na śmierć. 
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 Ranny oczywiście miał szanse na przeŜycie. Gdyby wezwano karetkę w chwili upadku 
policjanta na ziemię jego szanse wynosiłyby 30%. Dusza fantazji chyba nie miała 
telefonu. 
Uwzględniając jednak upór inspektora i moc Duszy Fantastyki to Wilkoń mógłby juŜ 
wlec się na cmentarz. W zasadzie starczyłoby mu sił na zamówienie taksówki. 
 Bohater przeturlał się na brzuch wywołując przy tym lekkie drgawki. Poczekał, aŜ 
drgawki przejdą, patrząc się cały czas na oddalającą się Duszę. W ręku miał nadal 
pistolet, który tylko cudem nie wypadł mu z ręki. Wycelował dokładnie w plecy 
napastnika. 
 Nie był na szczęście głupi. Wycelował pistolet tyłem do wroga, a lufą w stronę głowy. 
Widział, Ŝe jeśli coś zostało raz zmienione, to będzie takie, aŜ ktoś zmieni to znowu. W 
imię tego prawa pistolet powinien teraz strzelać w przeciwnym kierunku niŜ 
konstruktorzy mu nakazywali. Wystrzelił. 
 Tym razem kula wystrzeliła w prawidłową stronę. 
 Dusza Fantastyki właściwie mogła go oŜywić, ale stwierdziła, Ŝe jeden chodzący trup 
w jednym mieście to i tak za duŜo. Poza tym Wilkoń w głębi duszy nie wierzył w coś 
takiego jak Ŝycie po śmierci. 
 
 Mila była Ŝoną Niedźwiadka. Ze względu czysto formalnych moŜna powiedzieć, Ŝe 
„była”, a nie „jest”. W końcu przysięga małŜeńska obowiązuje „dopóki śmierć nas nie 
rozłączy”. Jednak zapominając o formalnościach, to kaŜda kobieta uśmiechająca się 
do Alberta dłuŜej niŜ to konieczne, zostałaby szybko rozerwana na strzępy. Mila jako 
Ŝywy trup miała skłonności do rozrywania na strzępy ludzi, którzy ją zdenerwują. 
Dobrym przykładem jest dwóch facetów w kostnicy, którzy gapili się na jej nagie ciało i 
rozmawiali o spaleniu jej Ŝywcem, „tak na wszelki wypadek”. 
 Teraz Mila, nazywana równieŜ Zieloną przez swojego męŜa, popijała sobie kawę w 
restauracji Pelikan i rozmyślała o swojej sytuacji. Przyciągnęło ją tu poczucie winy za 
wypuszczenie Duszy Fantazji z Puszki Pandory. To był tak naprawdę krwioŜerczy 
duch niszczący wszystko na swojej drodze. Na wolności będzie zabijał codziennie 
setki ludzi. Musiała coś z tym zrobić, ale potrzebowała pomocy. 
 Mogła zwrócić się do swojego męŜa, ale ostatecznie odeszła od niego wczoraj i nie 
mogła wrócić, dodatkowo prosząc go o pomoc. Z resztą duma nie pozwalała jej na to. 
To on powinien ją znaleźć i zmusić, Ŝeby z nim poszła, gdyŜ jest jego Ŝoną. 
 Zaraz potem przypomniała sobie swojego męŜa w pełnej krasie. Nie na darmo 
nazywała go Niedźwiadkiem. Miał w sobie tyle z Jamesa Bonda co gepard z leniwca. 
Nigdy nie słyszała jak Albert podnosi głos. Wszystkie sprawy załatwiał polubownie, 
bez najmniejszych oznak agresji. 
 Nagle coś przyciągnęło jej wzrok z filiŜanki kawy na drzwi do kawiarni. Nie zauwaŜyła 
nikogo. Kątem oka na pewno zauwaŜyła jakiś cień, ale nigdzie nie było widać 
właściciela. Cień teŜ juŜ zniknął. Fałszywy alarm. 
 Drugą osobą jaką mogła jej pomóc, był facet, któremu zabrała puszkę. Na pewno nie 
obędzie się bez kłótni, ale Ŝywy trup to wymarzony sprzymierzeniec w walce z Duszą 
Fantazji. Poza tym po pierwszym spotkaniu z tym duchem, była odporna na jego moc. 
Przynajmniej w pewnym stopniu. 
 Zielona nakazała sobie skończyć z przemyśleniami. Facet, którego wczoraj okradła 
schodził właśnie ze schodów. W połowie drogi na dół spojrzał na nią i przyśpieszył. 
Nie przypominał juŜ za bardzo zapitego chudzielca, którym był wczoraj. Teraz 
przypominał raczej umięśnioną bestie rodem z komiksów. 
- Wyglądasz blado jakbyś zobaczyła ducha – zaczął rozmowę kiedy podszedł. 
 Zaśmiała się. 
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- Tobie za to chyba podano jakieś czarodziejskie sterydy – spróbowała zaŜartować. 
Wiedziała, Ŝe to nie było śmieszne. 
- Gdzie jest dusza? – spytał twardo. Nie spodziewała się tego. W końcu poznała go 
jako zapitego smarkacza stosującego wszelkie moŜliwe sposoby, Ŝeby zaciągnąć ją 
do swojego pokoju, chociaŜ on sam nie doczłapałby się tam o własnych siłach. 
- Ty widziałeś ją ostatnio – oznajmiła – ale moŜe wskóramy coś, jeśli połączymy siły? 
 Skrzywił się tylko i odpowiedział. 
- Mam za zadanie zniszczyć tego potwora i wszystko co po sobie zostawił. Nieumarli 
zaliczają się do tego grona. 
 Po tych słowach wyciągnął z kabury rewolwer i przystawił go do głowy Zielonej. Kiedy 
pociągnął za spust głowy kobiety nie było juŜ na celowniku, za to na głowie Marka 
wylądowała filiŜanka herbaty, a między jego nogami jej noga. Ten ostatni ruch 
przewidział wystarczająco szybko, by złapać jej nogę i wyrzucić Milę na drugi koniec 
kawiarni. 
 Z zatłoczonej kawiarni zaczęli wybiegać ludzie, zasłaniając mu cel. Przedarł się 
między nimi do kąta w którym wylądowała nieumarła. Zorientował się, Ŝe popełni błąd. 
Jednym machnięciem ręki zafundowała mu lot za ladę kawiarni. Szybko się pozbierał i 
wstał z podniesionym rewolwerem. 
 To był kolejny błąd. W jego stronę szybował juŜ blat okrągłego stołu. Złapał go w locie 
i odrzucił. Jednak następny okrągły pocisk trafił go w głowę. Schronił się za ladę i 
stamtąd wystrzelił po kolei cały magazynek, chroniąc się przed gradem stołów, 
sztućców i naczyń. 
 Mila była w nieciekawym połoŜeniu. Zaczęła jej się kończyć amunicja. Z resztą nie 
mogła zrobić nic przeciwnikowi na odległość, nawet z większą ilością zastawy. 
Spróbował podejść chroniąc się za jednym z  blatów, którymi wcześniej rzucała. 
Pierwszy strzał Marka przebił blat na wylot trafiając ją w bok. Na szczęście i tak juŜ 
była martwa. 
 Nagle doznała olśnienia. Wyrzuciła blat i pognała w stronę wejścia podpisanego „Dla 
Personelu”. Za drzwiami znajdował się podłuŜny pokój z dwoma lodówkami i stertą 
pudeł. 
 Złapała jedną z masywnych lodówek i czekała na przeciwnika. Drzwi otworzyły się 
sekundę później. W następnej sekundzie lodówka przeleciała przez nie, ale w nikogo 
nie trafiła. Zielona zwęszyła zagroŜenie i ukryła się za stertą pudeł. 
 Marek wszedł po chwili. Przystanął zastanawiając się czy na pewno dobrze robi i 
przeszedł dalej. Na szczęście dla Mili pomyślał, Ŝe wymknęła się przez wyjście dla 
personelu. 
 Zamarł z przeraŜenia, gdy zza sterty pudeł wyskoczyła trupioblada, wściekła kobieta, 
o sile strongmena. Chwyciła go za ramiona i próbował rozedrzeć na dwie połówki. 
Prawie się jej udało. Słyszała nawet odgłos łamiących się kości, ale Marek miał więcej 
szczęścia niŜ rozumu. Nacisnął na spust prawie nieprzytomny z bólu i trafił w brzuch. 
 Zielona wkurzyła się nie na Ŝarty. Strzał zbił ją z nóg. Na leŜąco chwyciła zamraŜarkę 
i cisnęła ją przed siebie. Facet juŜ uciekał. Był ranny, ale prawie mu się udało. 
ZamraŜarka dopadła go tuŜ po wyjściu ze schowka. 
 Mila nie miała zamiaru dać mu uciec. Odezwał się w niej instynkt zabójcy, którego nie 
chciała tłumić. Pobiegła za nim. Jako chodzący trup była niezwykle szybka. Pędziła 
niemal z prędkością światła. Przynajmniej ona sama tak uwaŜała. 
 Niestety zetknięcie się z rączką od rewolweru, kiedy podróŜuje się z prędkością 
światła jest niewątpliwie nieprzyjemne. Marek teŜ nie miał zamiaru odpuszczać. Kilka 
złamań nie zdołało go zatrzymać przed ukryciem się za przejściem od magazynu do 
kawiarni i czekaniem na okazję do ataku. 
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 Udało się i teraz stał nad zakrwawioną kobietą, która wczoraj umarła i miał zamiar 
rewolwerem sprawić, Ŝe naprawdę więcej się nie poruszy. 
 Wtedy nagle jakaś potęŜna siła wepchnęła go na ścianę. Impet uderzenia i rany, które 
juŜ doznał w walce zmusiły go do utraty przytomności. 
 Za to Mila zakrwawiona i pokonana nadal Ŝyła. W pewnym sensie. Kolba od 
rewolweru kompletnie zdemolowała jej twarz. Na szczęście oczy miała nadal sprawne. 
Ręce i nogi niekoniecznie. 
 W drzwiach od kawiarni stał ktoś bardzo dobrze jej znany. Dusza fantazji nie miała 
twarzy, ani uczuć. Miała za to poczucie stylu i niezłą fantazję. ChociaŜ co do ubrań 
mogłaby się bardziej postarać. Wyglądał jak Ŝul spod mostu. Zbyt luźny sweter zwisał 
jej z ramion, a spodnie dresowe nie dodawały jej uroku. 
 Podeszła do Mili i wyciągnęła rękę w stronę lady. Z drzwi do kuchni wyleciała butelka 
z winem. W połowie drogi do nieumarłej pękła, ale zawartość nie zmieniła kursu, tylko 
zaczęła się palić. Taka rozgrzana substancja wylądowała na nodze Zielonej. 
Wrzasnęła z bólu, ale ogień szybko zgasł. 
 Spróbowała wstać, ale Dusza przydepnęła ją nogą. Z kuchni i magazynu wyleciały 
kolejne butelki.. Było ich kilkadziesiąt. Duch uniósł ręce do góry . Butelki poleciały tam 
gdzie wskazał. Butelki rozbijały się w locie, a ich ognista zawartość utworzyła wirującą 
kulę ognia nad głową władcy fantazji. Nic i nikt nie mógł go juŜ powstrzymać od 
spalenia Mili i Marka Ŝywcem. 
 MoŜe poza jedną osobą i moŜe nie do końca Ŝywcem. 
 Zielona usłyszał głuchy dźwięk, a potem duch przestał panować nad kulą, która 
zaczęła nagle słuchać się grawitacji. Dusza fantazji zaczęła się palić. Wyleciała z 
kawiarni przez drzwi frontowe i szybko zniknęła z pola widzenia.  
 Przed Zieloną stała starsza kobieta z wałkiem do ciasta w ręce uśmiechając się 
triumfalnie, oraz jej ukochany mąŜ, który stwierdził: 
- Powinna zostać pani bejsbolistą, pani Zosiu – stwierdził Albert. 
- Nikt nie będzie dewastował mojego lokalu – oznajmiła triumfalnie mała, gruba kobieta 
ubrana jak kucharka. Kiedy się uśmiechnęła, Mila musiała kilka razy mrugnąć, Ŝeby 
się upewnić czy nie stoi przed nią mały, tłusty goblin. 
 Jej mąŜ podniósł ją na równe nogi i wypytał się o całą sytuację bardzo dokładnie. 
Pomimo całego zamieszania wydawał się ogólnie zadowolony z całej sytuacji. 
 
 Pół godziny później Albert i Mila byli juŜ w domu. Ona próbowała doprowadzić się do 
porządku, po walkach w restauracji, a on śpiewał na cały głos jakiś dawny przebój i 
łaził bez celu po całym domu. Pozornie bez celu. 
 Kiedy Zielona wyszła z łazienki zauwaŜyła na podłodze zapisaną kartkę papieru. 
Rozejrzała się i dostrzegła jeszcze dwie. Wzięła jedną do ręki i rzuciła okiem na tekst. 
Musiała dłuŜej się zastanowić zanim zrozumiała co to jest. Opowiadanie fantastyczne 
z młodszych lat jej męŜa. 
 Podeszła do drugiej kartki. W zasięgu wzroku pojawiła się kolejna, a potem kolejna… 
. W końcu dotarła do starego pokoju Alberta. Dom oddali im jego rodzice uznając, Ŝe 
nie mają ani siły, ani potrzeby mieszkać w tak duŜym domu. Za wiele roboty ze 
sprzątaniem. Przenieśli się do domku w górach. 
 Stary pokój Alberta był zamknięty na klucz od kilku lat. Oni teŜ nie potrzebowali za 
duŜo miejsca, więc po prostu zamknęli większość pokoi na klucz. 
 Pokój nie był zbyt duŜy. Za to bez problemu mieściło się w nim łóŜko, szafa i regał na 
ksiąŜki. Zostało nawet jeszcze trochę miejsca na środku pokoju. Obecnie stał tam 
odkręcony słoik wyłoŜony papierami od środka. 
 Albert kucał przy regale. Pakował ogrom starych notatek do niewielkiej skrzyni. 
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- Co robisz? – spytała Mila. 
- Nic szczególnego – odpowiedział Albert nie patrząc na nią. 
 Odsunął regał i wstawił skrzynie za nim. Regał stał tak blisko drzwi, Ŝe Zielona 
musiała je przymknąć. Dzięki takiemu połoŜeniu regału, między drzwiami a ścianą 
pozostawało duŜo miejsca. 
 Nie zdąŜyła juŜ o nic więcej zapytać. Z resztą była zbyt zmęczona, Ŝeby bawić się z 
męŜem w głupie pytania i głupie odpowiedzi. Na dole coś się roztrzaskało z chukiem. 
- Co to? – powiedziała do siebie. 
- Drzwi w zetknięciu z pewnym duchem – wyjaśnił Niedźwiadek. 
 Albert musiał działać szybko. Ustawił słoik jak najdalej pod oknem, na ziemi. Sam 
wepchnął, prawie siłą, swoją Ŝonę za drzwi i teŜ się tam schował. Po chwili było juŜ 
słychać kroki na korytarzu. 
 Mila zadrŜała kiedy Dusza Fantazji przechodziła przez otwarte drzwi. Pamiętała 
jeszcze wielką ognistą kulę, która miała ją zamienić w popiół. 
 Albert ścisnął ją mocniej za rękę. Odwrócił do niej wzrok i uśmiechnął się. 
Promieniował pewnością siebie. W jego oczach moŜna było dostrzec iskry. 
 Mila mrugnęła kilka, Ŝeby się upewnić, Ŝe nie ma halucynacji. W oczach Alberta tlił się 
Ŝółto, czerwony ogień. Pomyślała, Ŝe to jasne. PrzecieŜ spotkał się z Duszą w 
Pelikanie. Ona działa na kaŜdego, kogo spotka. Ją przemieniła w Ŝywego trupa, ale 
ona zawsze fascynowała się wampirami i tego typu sprawami. Uwielbiała sagę 
„Zmierzch”. Jej mąŜ był inny. Próbowała sobie przypomnieć jego opowiadania, ale 
jakoś nie potrafiła ich przyporządkować Ŝadnej kategorii. 
 Duch przeszedł dalej. Albert odsunął drzwi i podkradł się za nim. Jego Ŝona patrzyła 
zza jego pleców. Była ciekawa. Jej mąŜ nie był juŜ zwykłym człowiekiem. Powinien 
mieć jakieś nowe umiejętności, których uŜyje by pokonać Duszę. One teŜ zdobyła 
nowe zdolności jak na przykład nadnaturalna siła, czy szał podczas walki. 
 Czekała cierpliwie na nowe moce Alberta. Duch podszedł w końcu do słoika 
wyłoŜonego kartkami. Nachylił się i wtedy to się stało. 
 Albert kopnął go w tyłek. Duch zaskoczony wpadł głową na słoik i jako stworzenie o 
nie do końca stałej budowie ciała, zmieścił się tam cały, zmieniając się w czarną 
mgiełkę. Albert na końcu zakręcił słoik. 
 Po tej całej pięciosekundowej scenie Niedźwiadek odkręcił się do Mili z uśmiechem 
typowym dla pięciolatka, który złapał Ŝabę. Ona za to wyglądała jakby zobaczyła 
wyjątkowo odraŜającego ducha. Poza tym była blada, jak to trup. 
 Słoik zaczął pękać. 
 
 Kiedy wychodzili z domu Mila zdawała się juŜ zapomnieć o wszystkich przeŜyciach. 
Ciekawość przezwycięŜyła cały strach i niedowierzanie. Nie wiedziała tylko jak zacząć 
pytać. Spróbowała od najbardziej wypróbowanego sposobu. 
- Wiesz, Ŝe cię kocham. 
 Albert spojrzał na nią kontem oka. Płomień w jego źrenicy jakby trochę się zwiększył. 
- Serio? – spytał spokojnie, ale twardo – Dzisiaj rano zacząłem się zastanawiać, czy to 
prawda. 
 Skarciła się w duchu za tą wiadomość. Po co ona ją w ogóle zostawiał? Chyba, Ŝeby 
było romantycznie. 
- Przepraszam – odpowiedziała – Byłam głupia, a teraz jestem przez to martwa. 
Zostałam juŜ ukarana. 
- Racja - odrzekł Albert otwierając bagaŜnik samochodu. 
- Skąd wiedziałeś, Ŝe Dusza przyjdzie właśnie do ciebie? – nie potrafiła się dłuŜej 
powstrzymać. 
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- Była ranna i potrzebowała małej pomocy z zewnątrz. Pierwsze miejsce, do którego 
udałbym się jako ranna Dusza Fantazji to takie, gdzie jest najwięcej fantastyki. – 
wyjaśnił, wyjmując z bagaŜnika puszkę Pandory. 
- Skąd ją masz – spytała wskazując puszkę. 
- Kiedy zobaczyłem cię w Pelikanie, wiedziałem, Ŝe będziesz piła herbatę przez 
godzinę co najmniej. Wróciłem po samochód, który zostawiłem przy komisariacie. 
Dostrzegłem tam uciekających policjantów, więc zajrzałem do środka. Pogadałem 
trochę z meblami, a one opowiedziały mi o twoim duszku, oraz puszce, która jest 
potrzebna do jej schwytania Puszkę dali mi mówiąc, Ŝe się przyda. 
- Dlaczego ten duch nie poszedł do biblioteki – ciągnęła dalej – przecieŜ mają tam cały 
dział literatury fantastycznej. 
- Czytanej przez setki osób. Zgaduję, Ŝe dla niej byłoby to jak uŜywane opatrunki – 
stwierdził Niedźwiadek wstawiając słoik do Puszki Pandory. 
- Jestem tylko ciekawa jak bardzo zmieniało cię spotkanie z Duszą – powiedziała jakby 
sama do siebie Mila, ale czekała na odpowiedź. Nie uzyskała jej. Albert Zaczął się 
nerwowo za czymś oglądać. Był zdenerwowany. 
 W pewnej chwili odwrócił się do niej i tak po prostu rzucił do niej puszkę. Nie była 
zwykle cięŜka, ale z Duszą w środku zwaliła ją z nóg. Wylądował przez to w 
bagaŜniku. W Puszce pękł słoik. 
 Albert wyrwał jej złoty pojemnik i zamknął bagaŜnik z nią w środku. Stał teraz 
naprzeciwko Marka, który mierzył w niego z rewolweru. Facet stał się szalony przez 
spotkanie z tym duchem. 
- Jestem teraz Łowcą Tajemnic i moim zadaniem jest zniszczyć tego ducha – po chwili 
zastanowienia dodał – i wszystko co stworzył. 
 Albert nie musiał długo się zastanawiać o co mu chodzi. Ten drań chciał dostać jego 
Ŝonę. Nie zastanawiał się takŜe, ani chwili nad odpowiedzią. 
- Jasne, czemu nie. 
 Po czym rzucił mu Puszkę Pandory. 
 Łowca chwycił ją w locie jedną ręką, za krawędź wlotu. Spojrzał do środka. Albert 
pomyślał, Ŝe jego przeciwnik nie jest zbyt bystry. 
- A gdzie jest pokrywa? – spytał. 
 Kiedy juŜ się zorientował w jakim jest połoŜeniu, było za późno. Czarna mgła uderzyła 
go w twarz. Duch Fantastyczny jest nie  do końca rzeczywistą osobą, więc moŜe 
przybrać dowolny kształt, na który akurat trafi. Na przykład kształt Łowcy Tajemnic. 
 Czarna mgła otoczyła go ze wszystkich stron i zaczęła znikać. Gdyby to była 
zwyczajna mgła to Albert powiedziałby, Ŝe po prostu zwiewa ją wiatr. Jednak nie była 
zwyczajna. Dusza Fantazji właśnie weszła w ciało Łowcy. 
- Zakrętka? – dopytał się Albert wchodząc do samochodu – Sam się nad tym 
zastanawiam. Meble chyba zrobiły mnie w konia. 
 I odjechał w stronę zachodzącego słońca, albo raczej w stronę, gdzie słońce mogłoby 
zachodzić, gdyby nie było tak pochmurno. 
 Po kilku kilometrach Niedźwiadek zaczął się zastanawiać o czym jeszcze mógł 
zapomnieć. Właśnie w tym czasie Mila była juŜ wściekła do granic moŜliwości i 
zaczęła wpadać w szał bojowy. Nie lubiła podróŜować ze swoim męŜem jako bagaŜ. 
  Marek i dusza fantazji byli ze sobą od tego incydentu złączeni na zawsze. Wpadli 
oboje w pułapkę zastawioną przez Niedźwiadka. 
 Kiedy dusza fantazji opęta kogoś nie moŜe z niego wyjść przed jego śmiercią, albo 
pomocą z zewnątrz. Za to Marek, który stał się Łowcą Tajemnic nie moŜe umrzeć 
przed zniszczeniem Duszy Fantazji. Nie moŜe jej zniszczyć jeśli ona z niego nie 
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wyjdzie. Jednocześnie zwrócenie się do kogoś by z niego wyją tą duszę, byłoby 
pomocą dla niej. Jego nienawiść do niej, nie pozwalała na to. 
 Ostatecznie wiedział, Ŝe jego przełoŜeni mogliby jakoś pomóc. Niestety juŜ nigdy się 
do niego nie odezwali. 
 Takim sposobem Marek nienawidząc samego siebie, zaczął podróŜować po świecie 
w poszukiwaniu tajemnic. Cały czas mając nadzieję na odnalezienie swojej 
organizacji. 
 
 Albert i Mila uciekli z miasta i nigdy juŜ o nich nie słyszałem. Jednak jestem pewny, Ŝe 
znaleźli sobie jakieś fajne miejsce do Ŝycia. 
 
 Miejscowa policja dostała pozwolenie na przeniesienie posterunku do innego 
budynku. Poprzedni nigdy nie przestał być nawiedzony, a plotki mówią, Ŝe czasem 
meble w nim oŜywają i same wymierzają sprawiedliwość. 
 Jeśli robisz coś złego i z ciemności dobiegnie cię piskliwe „ale czad”, albo „no nie 
mów” to lepiej weź nogi za pas. 
 
 Zatyczka od Puszki Pandory do dziś nie odnaleziono, chociaŜ nieliczni wtajemniczeni 
wiedzą, Ŝe jedna z pokrywek na garnki pani Zosi, przypomina kolorem złoto. 
 Dostała ją w prezencie od pewnego wysokiego bruneta nazywanego czasem 
Niedźwiadkiem. 


