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Wzór na obliczenie prędkości przedmiotu spadającego z danej wysokości: v = √(2ad), gdzie v = prędkość,
a = przyśpieszenie ziemskie (9,81 m/s2) i d = wysokość.

Telefonem komórkowym, który roztrzaskał mi czaszkę, był iPhone 3GS 32 GB o wadze 135 g i wymiarach
115,5 × 62,1 × 12,3 mm, który w chwili uderzenia poruszał się z prędkością około 124 km/h. Oczywiście wtedy
nie miałem o tym wszystkim pojęcia. Zarejestrowałem
tylko, a i to dość mgliście, mały czarny przedmiot spadający na mnie z popołudniowego nieba i…
ŁUP!
Rozbłysk oślepiającego bólu…
A potem już nic więcej.
Jeszcze dwadzieścia minut wcześniej moje życie płynęło
normalnym nurtem. Był piątek, piąty marca, a na ulicach zalegały mokre resztki śniegu z zeszłego tygodnia.
Wyszedłem ze szkoły o zwykłej porze, chwilę po wpół
do czwartej, i ruszyłem w codzienną trasę do domu,
czując się tak samo jak zawsze, czyli niby okej, ale też
bez przesady. Byłem sam, ale nie czułem się samotny.
Może tylko ciut przygnębiony ogólną sytuacją, ale niczym konkretnym w szczególności. Przedstawiałem
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sobą idealny obraz zwyczajnego siebie: szesnastoletniego Toma Harveya z południowego Londynu. Nie miałem specjalnych zmartwień, lęków ani wad. Nie gnębiły mnie nocne koszmary, ale też nie byłem obdarzony
żadnymi szczególnymi zdolnościami… Słowem: byłem
absolutnie nieciekawym, zwykłym chłopakiem i tyle.
Oczywiście, jak wszyscy miałem swoje marzenia i nadzieje, ale niezbyt wybujałe. Ot, po prostu marzenia
i nadzieje.
Obiektem jednego z tych marzeń, a raczej jednej
z nadziei, była pewna dziewczyna, o której myślałem,
skręcając z ulicy High Street w Crow Lane, w stronę dobrze mi znanej szarej bryły Crow Town, czyli osiedla, na
którym mieszkałem (oficjalnie nazywa się Crow Lane
Estate, ale wszyscy mówią o nim Crow Town).
A dziewczyna nazywała się Lucy Walker.
Znałem ją od lat, bo w dzieciństwie długo mieszkaliśmy w sąsiednich mieszkaniach. Jej mama czasami
opiekowała się mną, a moja babcia Gram brała Lucy
do nas. Potem, kiedy trochę podrośliśmy, spędzaliśmy
mnóstwo czasu na wspólnych zabawach: w swoich
mieszkaniach, na korytarzach, w windach, na huśtawkach i innych atrakcjach na osiedlowym placu zabaw.
Później Lucy się wyprowadziła i nie mieszkaliśmy już
bezpośrednio obok siebie, ale ponieważ przeniosła się
tylko o kilka pięter wyżej, do mieszkania w tym samym
wieżowcu (który nazywa się Compton House), nadal
mogliśmy się trzymać dość blisko. Wciąż widywałem ją
w szkole, bywało, że wracaliśmy razem do domu, czasami wpadałem do niej, a ona do mnie…
No, ale na huśtawkach już się nie bawiliśmy.
Trochę za tym tęskniłem.

W ogóle brakowało mi wielu rzeczy związanych
z Lucy Walker.
Dlatego zrobiło mi się miło, kiedy wcześniej tego
dnia podeszła do mnie na boisku i spytała, czy mogę do
niej wpaść po szkole.
– Chcę pogadać – powiedziała.
– Nie ma sprawy – odparłem. – O której?
– Około czwartej?
– Spoko.
– Dzięki, Tom.
Od tego czasu myślałem już tylko o niej.
Szedłem przez trawnik oddzielający ulicę Crow
Lane od wieżowca Compton House, zachodząc w głowę, o czym chciała ze mną porozmawiać. Miałem nikłą
nadzieję, że o nas, ale w głębi serca wiedziałem, że to
pewnie nie o to chodziło. Prawdopodobnie coś znowu
działo się z jej stukniętym bratem. Ben miał szesnaście
lat, był rok starszy od Lucy (i o jakieś pięć lat głupszy)
i ostatnio zaczął się staczać: olewał szkołę, zadawał się
z szemranym towarzystwem i udawał kogoś, kim nie
był. Nigdy go specjalnie nie lubiłem, ale też nie twierdzę, że był z gruntu zły. Nazwałbym go raczej lekkim
idiotą. Łatwo poddawał się wpływom, co nie jest najcięższym grzechem na świecie… tyle że nasze osiedle
wchłania idiotów, którzy dają się urabiać. Żeruje na
nich. Połyka, przeżuwa i przerabia ich na łajno. I pewnie właśnie o tym – pomyślałem, przechodząc przez
bramę na dziedziniec otaczający wieżowiec Compton –
właśnie o tym Lucy chciała ze mną porozmawiać. Zapewne spyta mnie o to, czy wiem, co knuje Ben. Czy
coś słyszałem? Czy mogę coś zrobić? Czy mogę z nim
pogadać i spróbować przemówić mu do rozumu?
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A ja – oczywiście – odpowiem: „Tak, pogadam z nim.
Zobaczę, co da się zrobić”. Chociaż wiedziałem bardzo
dobrze, że rozmowy na nic się zdadzą. Ale mimo to
miałem nadzieję, że Lucy doceni mój wysiłek…
Spojrzałem na zegarek.
Za dziesięć czwarta.
(Miałem jeszcze trzydzieści pięć sekund normalnego życia).
Pamiętam, jak dodarło do mnie – szedłem właśnie
przez dziedziniec do frontowego wejścia do wieżowca – że mimo śniegowej brei pod nogami i lodowatego
chłodu dzień był przepiękny, a powietrze kryształowo
czyste i świeże. Nad głową miałem słońce i bezchmurne
wiosenne niebo, a na tym niebie ptaki śpiewały jak najęte. Jednak codzienny jazgot osiedla – odległe krzyki,
ryczące silniki samochodów, szczekanie psów i muzyka
nawalająca z kilkunastu różnych okien – niemal całkowicie zagłuszał ptasie śpiewy, a pomimo słońca znajdującego się wysoko na horyzoncie, jasnego dnia i obłędnego błękitu nieba – na dziedzińcu wokół wieżowca
panował zwykły ponury mrok.
Ale dzień był ładny.
Przystanąłem na chwilę, żeby ponownie spojrzeć na
zegarek, bo bałem się, że przyszedłem za wcześnie. Lucy
powiedziała, że mam być o czwartej, a było dopiero za
dziesięć. I wtedy przypomniałem sobie, że nie kazała mi
przyjść dokładnie o czwartej, prawda? Powiedziała, że
około czwartej.
Jeszcze raz spojrzałem na zegarek.
Za dziewięć i pół minuty czwarta.
To już się chyba liczy jako około czwartej, co nie?
(Zostało mi pięć sekund).
8

Nabrałem powietrza.
(Cztery sekundy).
„Nie bądź idiotą” – pomyślałem.
(Trzy…)
Już miałem ruszyć do wejścia, kiedy znad głowy dobiegł mnie odległy krzyk:
– Hej, HARVEY!
(Dwie…)
To był męski głos. Dobiegał wysoko z góry, z najwyższych pięter wieżowca. Przez chwilę miałem wrażenie, że to Ben. To wcale nie musiał być on, ale przed
chwilą o nim myślałem, a on mieszkał na trzydziestym
piętrze, głos miał męski…
Podniosłem wzrok.
(Jedna…)
I wtedy go dostrzegłem: mały czarny przedmiot
spadający na mnie z błękitnego nieba…
ŁUP!
Rozbłysk oślepiającego bólu…
A potem już nic więcej.
(Zero).
Koniec normalności.

Następną rzeczą, jaką pamiętam (a przynajmniej następną świadomie zarejestrowaną), była zakurzona lampa ze świetlówkami wisząca pod obcym białym sufitem,
którą zobaczyłem, otwierając oczy. Głowa pulsowała
mi piekielnym bólem, gardło zmieniło się w pustynię
i miałem ogólne poczucie, że nie całkiem jestem tam,
gdzie moje ciało, jakie zwykle ma się po przebudzeniu
z bardzo długiego snu. Ale wcale nie byłem zmęczony.
Ani senny. Ani otumaniony. Prawdę mówiąc, oprócz
wrażenia, że jeszcze nie całkiem wróciłem do ciała, czułem się wyjątkowo przytomny.
Przez jakiś czas leżałem zupełnie bez ruchu, w całkowitej ciszy, irracjonalnie badając wzrokiem lampę
pod sufitem, jakby kryła w sobie odpowiedzi na ważne

pytania. Koniec oprawy był pęknięty, plastik stary i wyblakły, a w kurzu, który się tam z czasem nazbierał, leżały dwie zdechłe muchy…
Potem zamknąłem oczy i słuchałem.
Z niedaleka dochodziły mnie ciche piknięcia, jakiś
słaby warkot i postukiwanie. W tle słyszałem pomruk
cichej rozmowy, słaby odgłos wytłumionych drzwi, odległe dzwonki telefonów i pobrzękiwanie wózków…
Odwróciłem uwagę od napływających dźwięków
i skierowałem ją na siebie. Co się działo z moim ciałem?
W jakiej było pozycji? Gdzie się znajdowało?
Leżałem na plecach w nieznanym mi łóżku, z głową
na poduszce. Wszędzie coś czułem: na skórze, w skórze
i pod skórą. Miałem coś w nosie. I w gardle. W powietrzu unosiła się lekka woń środków odkażających.
Ponownie otworzyłem oczy i – nie poruszając głową – rozejrzałem się wokół.
Pomieszczenie było małe i białe. Przy łóżku stała
jakaś aparatura. Przybory medyczne, pojemniki, kroplówki, pokrętła, wyświetlacze diodowe. Kilka maszyn
połączono za pomocą przeźroczystych rurek z różnymi częściami mojego ciała: z nosem, ustami, brzuchem, ale nie tylko… Od innego aparatu biegły cienkie czarne kabelki, które najwyraźniej przyczepiono
mi do głowy.
A więc byłem w szpitalu!
„To nic takiego” – powiedziałem sobie. „Żaden problem. Jesteś w szpitalu, spoko. Nie ma się czym martwić”.
Gdy zamknąłem oczy, próbując złagodzić pulsujący
ból głowy, dobiegło mnie gwałtowne westchnienie – ten
odgłos mógł wydać tylko człowiek. Otworzyłem oczy,
obróciłem głowę i, ku swojej uldze, zobaczyłem babcię.
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W systemie binarnym (dwójkowym) wykorzystuje się tylko dwie cyfry: 0 i 1. Liczby wyraża się w postaci ciągów
tych dwóch cyfr zamiast w postaci ciągów cyfr od 0 do
9 – jak w systemie dziesiętnym. W zapisie binarnym 2 to
10, 3 to 11, 4 to 100, 5 to 101 i tak dalej. Komputery przeprowadzają wszelkie kalkulacje w systemie dwójkowym,
cyfry 0 i 1 odpowiadają dwóm wartościom, np. włączony
lub wyłączony, tak lub nie. Ze stanów wł.–wył., tak–nie
wynika wszystko inne.

Jej strój i włosy były w nieładzie, co było dobrze mi znanym widokiem. Siedziała na krześle pod ścianą. Jej palce zawisły nad klawiaturą laptopa, który położyła na kolanach. W jej wzroku, utkwionym we mnie, można było
dostrzec mieszaninę szoku, niedowierzania i zachwytu.
Uśmiechnąłem się.
– Tommy! – wyszeptała. – Och, dzięki Bogu!
I wtedy wydarzyło się coś naprawdę dziwnego.

miliarda pszczół. Postarajcie się zobaczyć ten ogromny
rój, poczuć go. Wyobraźcie sobie miliard pszczół w ruchu, ich interakcje, łączące je więzi, ich istnienie. Spróbujcie sobie wyobrazić, że te pszczoły to wcale nie są
pszczoły, a ich brzęczenie, wygląd i odczuwanie ich istnienia nie są wrażeniami zmysłowymi. Są czymś innym.
Chmurą informacji. Faktami. Obiektami. Są po prostu
danymi. Są słowami, głosami, obrazami i liczbami, niekończącymi się strumieniami zer i jedynek, a zarazem
nie są żadną z tych rzeczy. W jakiś sposób są tylko ich
reprezentacjami. Są reprezentacjami części składowych,
cegiełek, konstrukcji, cząsteczek, fal… Są symbolami
tego, co istnieje naprawdę. A teraz wyobraźcie sobie, że
jesteście w stanie doświadczać nie tylko wrażeń związanych z tym miliardowym rojem pszczół – jego zbiorowego niebrzmienia, nieobrazu, niesensu – ale też wszelkich cech wszystkich pojedynczych pszczół… naraz.
A przy tym, że obie te sfery doświadczeń są nie tylko
natychmiast dostępne, ale też ciągłe i nierozdzielne.
Możecie to sobie wyobrazić?
Leżycie sobie w szpitalnym łóżku, uśmiechając się
do babci, ona patrzy na was i wypowiada szeptem wasze imię: „Tommy, dzięki Bogu!”, gdy nagle w waszej
głowie eksploduje budzący się do życia rój miliarda
niepszczół!
Potraficie to sobie wyobrazić?

Jak opisać coś nieopisanego? To znaczy jak można opisać coś, co wykracza poza granice ludzkiego pojęcia?
Gdyby chcieć to wyjaśnić, od czego należałoby zacząć?
Może od porównania ze sposobem, w jaki postrzega
świat nietoperz? Otóż nietoperz wykorzystuje zmysł
echolokacji: wydaje z siebie ultradźwięki i odbiera ich
odbicia, dzięki czemu uzyskuje informacje o lokalizacji,
wielkości i wyglądzie otaczających go przedmiotów. My,
ludzie, rozumiemy mechanizm tego zjawiska i możemy
sobie wyobrazić, jak to jest posługiwać się echolokacją,
ale nie ma sposobu, żebyśmy jej osobiście doświadczyli,
więc rzeczywiste wrażenie zmysłowe, które towarzyszy
takiemu postrzeganiu świata, jest nam obce.
Przyglądałem się więc babci szepczącej moje imię,
a w głowie działy się rzeczy tak odmienne od wszystkich dotychczasowych doświadczeń, że po prostu nie
byłem w stanie ogarnąć ich umysłem. To coś, co się stało… a raczej działo się ze mną, we mnie… jednocześnie
nie mogło mieć nic wspólnego ze mną.
To coś nie mogło istnieć!
A jednak istniało.
Chyba już wiem, jak to opisać. Wyobraźcie sobie
miliard pszczół. A teraz wyobraźcie sobie brzęczenie

I to wszystko stało się poza czasem. W pewnym sensie
cała ta nieogarniona natychmiastowa eksplozja szaleństwa w mojej głowie trwała krócej niż ułamek sekundy, krócej niż mgnienie oka. Ale w innym sensie, tym
właściwszym, nie trwała nawet tyle. Wcale nie trwała.
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Zdarzyła się bez czasu, poza nim… jak gdyby jej odwieczne trwanie i nieistnienie były jedną i tą samą rzeczą.
To niepojęte doznanie nie było bolesne, ale w szoku,
w który mnie wprawiło, zacisnąłem oczy i wykrzywiłem
twarz w takim grymasie, jakbym konał w męczarniach.
Usłyszałem, jak babcia klnie pod nosem i zrywa się
z krzesła, zrzucając przy tym laptopa na podłogę, dopada drzwi, otwiera je na oścież i krzyczy na całe gardło:
– Siostro! SIOSTRO!
– Nic mi nie jest, Gram – zapewniłem, otwierając
oczy. – Wszystko w porządku. Ja tylko…
– Spokojnie, Tommy. – Podbiegła do mnie. – Pielęgniarka już tu idzie… wytrzymaj jeszcze chwilę.
Usiadła na brzegu łóżka i wzięła mnie za rękę.
Uśmiechnąłem się do niej jeszcze raz.
– Naprawdę nic mi nie jest…
– Ćśśś.
Do sali weszła pielęgniarka, a po chwili lekarz
w białym kitlu i zaczęli się wokół mnie kręcić. Sprawdzali aparaturę, zaglądali mi w oczy, osłuchiwali serce…

Leżałem w śpiączce siedemnaście dni. iPhone, którym dostałem w głowę, roztrzaskał mi czaszkę, wywołując – zgodnie z tym, co powiedział doktor Kirby, neurochirurg, który mnie operował – szereg poważnych
komplikacji.
– Doszło do odłamkowego złamania czaszki – wyjaśnił nazajutrz po moim wybudzeniu. – A konkretnie
tej kości, o tutaj… – Wskazał obszar wokół zaszytej

rany z boku mojej głowy. – To miejsce nazywa się skrzydlak albo pterion i jest najsłabszym punktem czaszki,
a u ciebie jest z jakiegoś powodu szczególnie podatne
na uszkodzenia.
Gdy tylko powiedział „pterion”, w głowie mi rozbłysło: wyświetlił się ciąg symboli, liter i cyfr (a raczej
niesymboli, nieliter i niecyfr), które – mimo że ich nie
rozpoznawałem ani nie rozumiałem – miały sens.
„Pterion – ta myśl pojawiła się sama – punkt na złączu kości czołowej, skroniowej i ciemieniowej”.
Bardzo dziwne.
– Wszystko w porządku? – spytał doktor Kirby.
– Eee… tak. Wszystko okej – zapewniłem go.
– A więc – wrócił do tematu – iPhone’a zrzucono prawdopodobnie z najwyższego piętra wieżowca.
Kiedy uderzył w twoją głowę w okolicy skrzydlaka,
czyli w tym miejscu, kość pękła i rozprysnęła się do
wewnątrz czaszki. Liczne fragmenty kości i roztrzaskanego telefonu wbiły się w mózg. Uszkodzeniu uległy
też niektóre naczynia krwionośne. Zdołaliśmy usunąć
wszystkie odłamki kości i większość fragmentów telefonu, a krwawienie z uszkodzonych naczyń najwyraźniej
nie spowodowało trwałych szkód, ale…
Spodziewałem się jakiegoś „ale”.
– Niestety nie udało nam się usunąć kilku fragmentów telefonu, które w wyniku uderzenia wbiły się
w twój mózg. Większość z nich ma bardzo małe rozmiary i zatrzymały się w obszarach mózgu, które są zbyt
wrażliwe, by znieść operację. Oczywiście monitorujemy
zachowanie tych odłamków, które – o ile nam wiadomo – obecnie nie przemieszczają się i raczej nie wywierają szkodliwego wpływu na mózg.
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Wszystko było ze mną okej.
To znaczy nie było okej, ale było okej.

Spojrzałem na doktora.
– Raczej?
Uśmiechnął się.
– Cóż, mózg jest organem bardzo złożonym. Mówiąc szczerze, dopiero zaczynamy rozumieć, jak działa.
Zresztą sam zobacz…
Przez następne dwadzieścia minut oglądaliśmy
zdjęcia i filmy z rentgena, tomografu i rezonansu magnetycznego, na których pokazywał mi malutkie fragmenty iPhona tkwiące w moim mózgu, opisywał operację, którą przeszedłem, i wyjaśniał, dlaczego tych
fragmentów nie można usunąć. Mówił też, że w nadchodzących miesiącach powinienem się spodziewać bólów i zawrotów głowy oraz ogólnego zmęczenia…
– Oczywiście – dodał – prawda jest taka, że nie sposób przewidzieć, jak będzie wyglądał proces wychodzenia z takiej traumy, zwłaszcza u kogoś, kto spędził sporo
czasu w śpiączce… Podkreślam też, że bardzo ważne
jest, żebyś natychmiast zgłaszał nam wszelkie… niezwykłe objawy.
– Niezwykłe? W jakim sensie?
Uśmiechnął się ponownie.
– W każdym. – Jego uśmiech zbladł. – Jest bardzo
mało prawdopodobne, że pozostałe fragmenty telefonu przemieszczą się głębiej, ale nie można tego wykluczyć. – Obrzucił mnie spojrzeniem. – Odkąd tu jesteś,
stale monitorujemy aktywność twojego mózgu i przez
większość czasu wszystko było w porządku. Zdarzył
się jednak dwudniowy okres – nieco ponad tydzień
temu – w którym zaobserwowaliśmy szereg dziwnych
wzorów aktywności. Możliwe, że były wynikiem reakcji obronnej na obecność obcych ciał. Stany odbiegające

od normy nie były wprawdzie zbyt intensywne ani długotrwałe, ale te odczyty które nas zaniepokoiły, były
dość… – urwał, próbując dobrać właściwe słowo.
– Niezwykłe? – podsunąłem.
Kiwnął głową.
– Tak… Niezwykłe. – Obdarzył mnie kolejnym
przelotnym uśmiechem. – Jestem przekonany, że nie
ma szczególnego powodu do zmartwień… Ale zawsze
lepiej trzymać rękę na pulsie. Dlatego – jak już mówiłem – jeśli zauważysz problemy, jakiejkolwiek natury,
niezwłocznie zgłoś je komuś. Potrzymamy cię w szpitalu jeszcze około tygodnia, dla pewności, że wszystko jest
w porządku. Jeśli w tym czasie poczujesz, że coś jest nie
tak, cokolwiek – melduj! Mnie, pielęgniarkom, komukolwiek. A gdyby coś się działo po powrocie do domu,
powiedz o tym babci albo zadzwoń do szpitala. – Przerwał, wpatrując się we mnie. – Rozumiem, że mieszkasz
tylko z babcią?
Kiwnąłem głową.
– Mama umarła, gdy byłem mały. Wpadła pod samochód.
– Tak… twoja babcia wspomniała o tym. – Popatrzył na mnie przeciągle. – Kierowca się nie zatrzymał?
– Zgadza się.
– Policja go nie znalazła?
– Nie.
Pokręcił głową ze smutkiem.
– A twój ojciec?
Wzruszyłem ramionami.
– Nigdy go nie poznałem. Mama przespała się z jakimś gościem i tyle.
– Więc od dzieciństwa zajmuje się tobą babcia?
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– Tak. Mama musiała wrócić do pracy zaraz po
tym, jak mnie urodziła, więc i tak przez większość czasu
opiekowała się mną Gram.
Doktor Kirby się uśmiechnął.
– Gram?
– Mhm – mruknąłem trochę zawstydzony. – Nie
wiem, skąd się to wzięło, ale tak ją nazywam. Od zawsze.
Znowu pokiwał głową.
– Twarda z niej sztuka. I wygadana.
– Wiem.
– Od siedemnastu dni nie opuściła cię ani na chwilę. Była tu w dzień i w nocy, mówiła do ciebie, opiekowała się tobą… dopingowała, żebyś się obudził.
Zdołałem jedynie kiwnąć głową. Bałem się, że jeśli
coś powiem, zacznę ryczeć.
Uśmiechnął się ponownie, wstał i położył mi dłoń
na ramieniu.
– No dobrze, Tommy… Dałem twojej babci bezpośredni numer na oddział neurochirurgii. W razie nagłej
potrzeby, gdy już wrócicie do domu – dzwońcie. Jak
mówiłem – natychmiast informuj o problemach babcię
albo sam do nas zadzwoń. Masz komórkę?
Postukałem się w skroń.
– Mam – powiedziałem. – Tutaj.
Doktor wyszczerzył zęby w uśmiechu.
Nieco później, w szpitalnej toalecie, przyjrzałem się
sobie w lustrze. Patrzyłem długo i uważnie. Nie za bardzo przypominałem siebie sprzed wypadku. Po pierwsze straciłem dużo na wadze, a ponieważ zawsze byłem
dość szczupły, moja twarz wyglądała prawie jak czaszka

z horroru. Oczy zapadły się w oczodoły, a matowa skóra
przypominała brudny, szarożółty plastik. Moje półdługie brudne blond włosy zgolono przed operacją i teraz
zastąpił je żenująco miękki, dziecinny jeż. Wyglądałem
jak Szkieletor z He-Mana z odrobiną blond runa na
czaszce.
Skóra okalająca ranę po operacji pozostała całkiem łysa, przez co wyglądałem jeszcze dziwaczniej.
Sama rana – najeżona dwudziestoma pięcioma czarnymi szwami linia – biegła ukośnie w górę znad prawego
ucha na czoło i kończyła się jakieś dziesięć centymetrów
nad prawym okiem.
Nachyliłem się bliżej do lustra, delikatnie dotknąłem ranę… i natychmiast cofnąłem rękę, klnąc przy
tym, bo w palec kopnął mnie prąd. Niby nic wielkiego, takie wyładowanie zdarza się czasami, kiedy dotykamy drzwi samochodu, ale jednak kompletnie mnie
to zaskoczyło. Zupełnie się tego nie spodziewałem. To
było…
Niezwykłe.
Spojrzałem na opuszkę palca, potem przyjrzałem się ranie w lustrze. Przez ułamek sekundy miałem
wrażenie, że coś widzę… jakby blade migotanie skóry
okalającej ranę albo… sam nie wiem. Nigdy wcześniej
czegoś takiego nie widziałem. Poblask czegoś, czego nie
sposób objąć myślą.
Zbliżyłem głowę do lustra i spojrzałem ponownie.
Cokolwiek tam było, znikło.
Nie było żadnego migotania.
To wszystko z przemęczenia.
„Czyży?” – spytałem sam siebie. „A co z miliardem
niepszczół i z definicją pteriona, która w niewyjaśniony
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sposób po prostu pojawiła się w twojej głowie? Czy to
też ze zmęczenia?”
Nie odpowiedziałem sobie na to pytanie.
Byłem wycieńczony.
Wyszedłem z toalety, odnalazłem swoją salę i położyłem się do łóżka.

11
Terminów Internet i World Wide Web często używa się
wymiennie, bez żadnego rozróżnienia. Nie oznaczają
jednak tego samego. Internet bowiem to globalny system wymiany danych, infrastruktura powiązanych sieci
komputerowych, połączonych przewodami miedzianymi,
światłowodami oraz bezprzewodowo. Natomiast World
Wide Web jest tylko zbiorem powiązanych ze sobą dokumentów i innych zasobów, które są połączone hiperłączami i adresami URL – jest więc jedną z usług udostępnianych przez Internet.

Ponieważ wybudziłem się ze śpiączki i wyglądało na to,
że wracam do normalności, Gram skorzystała z okazji
i na kilka godzin wróciła do domu, żeby się przebrać,
wziąć prysznic i załatwić wszystko, co miała do załatwienia. Jak powiedział doktor Kirby, siedziała przy
mnie non stop przez siedemnaście dni, więc teraz nareszcie mogła trochę odsapnąć.
I tak po raz pierwszy, odkąd się obudziłem, byłem
w szpitalu sam. Wreszcie mogłem spokojnie o tym
i o owym pomyśleć.
Oczywiście głównym tematem był – jak to określił
doktor – mój „wypadek”.
Nie zapomniałem go.
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Nie wiem, jakie miał skutki, ale na pewno nie spowodował utraty pamięci krótko- ani długotrwałej. Wiedziałem, kim jestem, wiedziałem, co mi się przytrafiło… i wiedziałem, że to nie był wypadek.
Całkiem wyraźnie pamiętałem adresowany do mnie
z góry odległy krzyk: „Hej, HARVEY!” oraz to, że przez
chwilę wydawało mi się, że Ben, brat Lucy, woła do
mnie z ich mieszkania na trzydziestym piętrze. Pamiętam też, że podniosłem wzrok i zobaczyłem spadającego na mnie iPhone’a…
Nie pamiętałem jednak zbyt wyraźnie – choć usiłowałem sobie przypomnieć – postaci, którą dostrzegłem
przez krótką chwilę w oknie na tymże piętrze. Ten ktoś
nie upuścił telefonu, tylko… rzucił nim we mnie.
To nie był wypadek.
„Hej, HARVEY!”
Miałem prawie całkowitą pewność, że to nie był
głos Bena.
„Hej, HARVEY!”
I że to zdecydowanie nie był wypadek.
Zamknąłem oczy i sięgnąłem do pamięci, usiłując
wyostrzyć sylwetkę w oknie, zobaczyć jej twarz… ale
nie udało mi się to. Gość był za daleko ode mnie. Zresztą i tak wydaje mi się, że był zakapturzony. Miał na sobie czarną bluzę z kapturem. Nie żeby to coś znaczyło.
Wszystkie chłopaki z osiedla Crow Town noszą czarne bluzy z kapturem… a przynajmniej ci należący do
gangów. Czarne bluzy z kapturem i czarne spodnie od
dresu. To nie żaden mundur ani nic, ale kiedy wszyscy
ubierają się tak samo, trudniej jest ich rozróżnić.
Nie otworzyłem oczu, ale czując rozpływającą się
we wnętrzu senność, odpuściłem sobie rozkminianie,

kim był gość w oknie, i przeniosłem uwagę na samo
okno, z którego się wychylał. Znajdowało się zdecydowanie na trzydziestym piętrze. W wieżowcu Compton
jest to ostatnie piętro, a na obrazku w mojej głowie to
okno było zdecydowanie na ostatnim piętrze.
Tam, gdzie mieszka Lucy…
Wyobraziłem sobie jej mieszkanie, wychodzące
z niego okno, i zacząłem porównywać jego położenie
z umiejscowieniem okna, w którym stał tamten gość…
A potem zacząłem sobie przypominać, kto jeszcze
mieszkał na trzydziestym piętrze i gdzie w stosunku do
mieszkania Lucy…
Ale głowa robiła mi się coraz cięższa i ogarniała
mnie coraz większa senność…
Nie byłem w stanie dłużej się koncentrować.
Nie umiałem przywołać obrazu…
Zbyt trudno było mi myśleć.
Zasnąłem.
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To nie jest sen. Wiem, że to nie sen… To coś prawdziwego… Coś się we mnie dzieje. W mojej głowie. Mrowienie, jazda… W elektrycznej ciszy sięga w świat… Sięga
z prędkością światła ku niewidzialnej nieskończoności
wszystkiego… Wszystkiego… Absolutnie wszystkiego.
A ja to wszystko widzę, słyszę i znam – obrazy i słowa,
głosy i liczby, cyfry, symbole i zera, zera i jedynki, litery i daty, miejsca i godziny, dźwięki i twarze, muzykę
i książki, i świat, światy i wojny, i straszne, straszne rzeczy, i wszystko, wszystko, wszystko jednocześnie… Znam
i wiem.
Wiem wszystko.
Wiem, gdzie co jest.

Jestem ze wszystkim połączony.
Przewody, fale, łącza, sieci… miliard miliardów pobrzękujących strun, które śpiewają w mojej głowie.
Wiem wszystko.
Nie wiem, skąd to wszystko wiem, nie wiem, gdzie
to się znajduje, nie wiem, jak działa. Po prostu jest we
mnie, robi to, co robi… Pokazuje mi odpowiedzi na pytania, które nie pamiętam, bym zadawał – mój mózg składa się ze 100 miliardów komórek nerwowych… Każda
komórka jest połączona z około 10 tysiącami innych…
Łączna liczba połączeń wynosi około 1000 trylionów –
co pozwala mi słyszeć głosy, których nie rozumiem – tak,
tak, wiem… a jednak Harvey nic nie widział – i wie,
o czym myślę. Ta obecność w mojej głowie… zna moje
obawy, moje myśli, moje uczucia, pochłania je i przenosi do miejsca, które ukazuje mi to, czego się boję, co nieświadomie wiem, ale z czym nie chcę się zmierzyć. Pokazuje mi pierwszą stronę „Southwark Gazette” z szóstego
marca, czyli sprzed szesnastu dni:

ścigania czynu dokonała miejscowa młodzież w wieku od
13 do 19 lat, prawdopodobnie powiązana z gangami.

Piętnastolatka padła ofiarą gwałtu dokonanego przez
grupę młodych ludzi na osiedlu Crow Lane. Nastolatka
została napadnięta we własnym mieszkaniu w piątek po
południu między 15.45 a 16.30. W czasie napadu ciężko
pobito szesnastoletniego brata ofiary, a inny szesnastolatek doznał poważnego urazu głowy po uderzeniu przez
przedmiot wyrzucony z okna. Zdaniem śledczych napaści
dokonało co najmniej sześciu młodych ludzi. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby mogące mieć informacje na
temat tego okropnego ataku. Zgodnie z opisem organów

Obudziłem się nagle, zlany potem, z łomocącym
sercem i krzykiem uwięzłym w gardle jak knebel.
– Lucy!
Wydobył się ze mnie skamieniały szept.
– Już dobrze, Tommy – usłyszałem czyjś głos. – Już
dobrze…
Nie od razu go rozpoznałem. Po chwili odezwał się
znowu:
– To był tylko sen… Już wszystko w porządku. – To
była Gram. Siedziała obok na łóżku, trzymając mnie za
rękę.
Ciężko dysząc, wbiłem w nią wzrok.
– Lucy? – wyszeptałem. – Co z nią? Czy nic jej nie
jest?
– Już w porządku – odparła Gram, ocierając mi
czoło chusteczką. – To znaczy… nie ma się dobrze, ale
już jest bezpieczna. Jest w domu z mamą. – Babcia obejrzała się przez ramię i wtedy dostrzegłem, że nie jesteśmy sami. Na krzesłach za jej plecami siedziało dwóch
mężczyzn w garniturach.
– Kto to jest? – spytałem.
Gram odwróciła się w moją stronę.
– Policja. Prowadzą śledztwo w sprawie napadu na
Lucy i Bena. Powiedziałam im, że nic na ten temat nie
wiesz, ale…
– Wolelibyśmy sami z nim porozmawiać. – Jeden
z policjantów wstał z krzesła. Był to wysoki blondyn
z zębami pożółkłymi od tytoniu i niezdrowo wyglądającą skórą. – Cześć, Tommy – zwrócił się do mnie
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Brutalny gwałt na nastolatce

z uśmiechem. – Jestem sierżant Johnson, a to… – wskazał na drugiego gliniarza – mój kolega, posterunkowy
Webster. Jesteśmy detektywami.
Sierżant Webster skinął głową.
Rana na głowie zaswędziała, przypominając mi
o śnie, który nie był snem, o tym całym szaleństwie
w mojej głowie: o elektrycznej ciszy… o nieskończonej
niewidzialności absolutnie wszystkiego… słów, które
wypowiadano na głos, i tych wydrukowanych w gazecie: Piętnastolatka padła ofiarą gwałtu dokonanego przez
grupę młodych ludzi na osiedlu Crow Lane…
– Kto to zrobił? – spytałem detektywa Johnsona.
– Co zrobił, Tommy?
– Lucy została napadnięta… Lucy Walker. Przyjaźnimy się…
– Skąd wiesz, że ją napadnięto?
– Słucham?
– Widziałeś coś?
– Nie… Nic nie widziałem. Byłem nieprzytomny…
Leżałem na ziemi z roztrzaskaną czaszką. Nic nie widziałem.
– Więc skąd wiesz, co się stało?
– Właśnie że nie wiem, co się stało.
– Wybacz, Tom – przerwał detektyw Johnson – ale
zapytałeś, kto to zrobił. Powiedziałeś, że Lucy została
napadnięta, co sugeruje, że jednak wiesz, co się wydarzyło.
Przez chwilę nie umiałem zebrać myśli. Byłem skołowany i nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Ale to zawahanie trwało tylko sekundę.
– Czytałem reportaż w miejscowej prasie. Chyba
w „Southwark Gazette”.

– Acha… – mruknął Johnson z powątpiewaniem. –
A kiedy?
– Dzisiaj. Byłem wcześniej w toalecie. Ktoś zostawił
gazetę w kabinie.
Johnson pokiwał głową, spoglądając na Webstera.
Ten wzruszył ramionami. Johnson znów popatrzył na
mnie.
– A zatem mówisz, że nie masz żadnych bezpośrednich informacji o napadzie, a cała twoja wiedza o tym,
co się stało, pochodzi z gazety? Zgadza się?
– No tak…
Dotarło do mnie, że rzeczywiście wszystko się zgadzało. Taka była prawda. Być może nie cała prawda, ale
przecież całej prawdy nie mogłem im wyjawić, no nie?
Nie mogłem powiedzieć, że relacja prasowa po prostu
pojawiła mi się w głowie, zupełnie znikąd.
Po chwili Gram zwróciła się do Johnsona:
– Tommy nie ma już siły. Wciąż jest bardzo słaby.
– Tak, pani Harvey, zdaję sobie z tego sprawę, ale…
– Panno Harvey.
– Słucham?
– Panno. Nie jestem mężatką.
– Rozumiem… – mruknął Johnson. – Tak czy inaczej, jeśli Tom nie ma nic przeciwko…
– Powiedział wam wszystko, co wie.
– Cóż…
– Nie – ucięła Gram. – Wystarczy. Jeśli chcecie z nim
jeszcze porozmawiać, to będziecie musieli poczekać.
– Ale…
– Czy mam zacząć krzyczeć?
Johnson zmarszczył brwi.
– Słucham?!
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– Jeszcze jedno pańskie słowo – wycedziła Gram
spokojnie – a zacznę krzyczeć i histeryzować. Zlecą się
tu pielęgniarki i lekarze i zobaczą babcię rozpaczającą
nad losem ciężko chorego wnuczka, nad którym znęca
się dwóch policjantów. – Uśmiechnęła się do Johnsona. – Rozumie pan?
Detektyw kiwnął głową. Zrozumiał.
– To dobrze – odparła Gram. – A teraz bądźcie panowie tak mili i wypieprzajcie stąd.

100
Człowieku! One [gwałty dokonywane przez gangi] zdarzają się bardzo często. Słyszy się o nich w szkole… To
powszechna sprawa. Jeśli doniesiesz, mogą ci to zrobić
ponownie. Jeśli chcą, żebyś siedziała cicho, to nie masz
wyjścia: musisz ugryźć się w język i udawać, że nic się nie
stało. To przykre, ale taka jest rzeczywistość. Brutalna
rzeczywistość.
http://www.guardian.co.uk/world/2004/
jun/05/gender.ukcrime

Następne siedem dni było oszałamiającą mieszanką
dziwacznej jazdy – tej w głowie – oraz otępiającej nudy.
Przed parę dni trzymali mnie w izolatce, żeby lekarze
mogli mnie obserwować, a kiedy już uznali, że wszystko
ze mną okej, przenieśli mnie na internę. Chociaż Gram
nie siedziała teraz ze mną na okrągło, to przychodziła
codziennie i nigdy nie zostawała krócej niż dwie godziny. Nieustannie pytałem ją o Lucy, ale nie powiedziała
mi nic więcej, obstając przy tym, że mam się skupić na
własnej rekonwalescencji i na odpoczynku.
– Ma dobrą opiekę. – Tylko tyle udało mi się z niej
wydusić na temat Lucy. – Zamartwianie się tym, co ją
spotkało, nie przyniesie nic dobrego ani jej, ani tobie.
Jak już wrócimy do domu i odsapniesz… wtedy o tym
pogadamy. Dobrze?
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