
Fragment 1:

Ostrożnie  wyjął  kartkę  ze  zdjęciem  Matthew  i  rozwinął  ją  na  pulpicie  deski  rozdzielczej.  Była

przemoczona,  ale  nie  zniszczona.  Woda  spływała  mu  po  twarzy,  dłonią  odgarnął  włosy  z  czoła.

Wyciągnął również skoroszyt z danymi z doświadczeń przeprowadzanych w Thule, chcąc się upewnić,

że nie zamókł. Odłożył go na deskę rozdzielczą obok zdjęcia Matthew i po raz ostatni spojrzał na

Færingehavn. Krew buzowała mu w całym ciele, cofnął dźwignię przepustnicy i usiadł, przymykając

oczy. Zapach morza przenikał intensywnie kabinę łodzi, a on chciwie wdychał zimne powietrze. Nagle

poczuł, jak łzy spływają mu po policzkach. Wstrząsnął nim dreszcz, mokre ubranie przyklejało się do

skóry.  Łzy  pojawiły  się  w  odpowiedzi  na  wolność,  którą  poczuł  –  taki  rodzaj  niesamowitego

wyzwolenia, choć już powoli zaczynał sądzić, że śmierć dopadnie go w ciemnościach podziemnych

korytarzy. Łzy były też wyrazem strachu, który zastąpił jego lęk przed śmiercią – strachu, że straci

Matthew.

Fragment 2:

Właśnie w tym pomieszczeniu [Matthew] odnalazł Arnaq i to tutaj został pobity. Teraz leżał samotnie

w ciemności  i  smrodzie.  Butelka  z  wodą  drżała  w  jego  dłoni.  Odłożył  ją  i  sięgnął  po  papierosy.

Wszystko wokół wirowało. Całe jego ciało dygotało, jakby miał wysoką gorączkę. Już po pierwszym

zaciągnięciu się poczuł mdłości, więc pstryknięciem odrzucił papierosa. Przyłożył obie dłonie do głowy

i wolno obracał nią na boki. Wziął kolejny łyk wody i podniósł się. Drzwi nie były zamknięte, sądzili

zapewne, że już nie wstanie. Jego myśli powróciły do błyszczących oczu Arnaq.  Ten jej strach, gdy

opuszczał pomieszczenie. Zaledwie przez parę minut poczuła się uratowana i bezpieczna.

Fragment 2:

Arnaq  przycupnęła  tuż  obok  Matthew.  Miała  uchylone  usta  i  lekko  kołysała  tułowiem,  coś

mamrocząc.

–  …dwanaście,  trzynaście,  czternaście,  piętnaście,  szesnaście,  siedemnaście,  osiemnaście,

dziewiętnaście…

– Już w porządku – próbował ją uspokoić, przyciągając do siebie. – Ukryła twarz w jego kurtce, drżąc

na całym ciele tak mocno, że poczuli to oboje. Jego własny strach zniknął. Zamknął oczy i spokój

ogarnął całe jego ciało.


