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Czwartek, godzina 8.35

To ma być rutynowa wizyta u onkologa. Wykonywana co 
pół roku kontrola, by się upewnić, czy wszystko jest okej i czy 
rak piersi wciąż pozostaje w remisji. Rachel powiedziała Kylie, 
żeby się nie martwiła, bo czuje się świetnie i prawie na pewno 
jest dobrze. 

W  rzeczywistości jednak wie, że może nie być. Wizytę 
miała pierwotnie umówioną na wtorek przed Świętem 
Dziękczynienia, ale w  zeszłym tygodniu pobrali jej krew 
i doktor Reed po obejrzeniu wyników poprosiła Rachel, by 
zgłosiła się już tego ranka. Jak najwcześniej. Reed jest rzeczo-
wą, chłodną kobietą z Nowej Szkocji i trudno ją podejrzewać 
o skłonność do paniki czy przesady. 

Jadąc drogą I-95, Rachel stara się o tym nie myśleć.
Po co się martwić? Nic jeszcze nie wie. Może doktor Reed 

jedzie do domu na Święto Dziękczynienia i przekłada wszyst-
kich swoich pacjentów na wcześniejszy termin. 

Rachel nie czuje się chora. Mało tego, tak dobrze nie czuła 
się od lat. Przez jakiś czas sądziła, że przyciąga pecha, ale po-
tem wszystko się zmieniło. Rozwód ma już za sobą. Pisze wy-
kłady z *lozo*i w ramach przygotowań do nowej pracy, którą 
zaczyna w styczniu. Utracone po chemioterapii włosy prawie 
odrosły, wróciła jej siła, przybrała na wadze. Zeszły rok wiele 
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ją kosztował, ale doszła już do siebie psychicznie. Znów jest 
zorganizowaną, panującą nad własnym życiem kobietą, jak 
wtedy, gdy pracowała na dwa etaty, żeby Marty mógł skończyć 
prawo i by mogli kupić dom na Plum Island. 

Ma dopiero trzydzieści pięć lat. Całe życie przed nią. 
Odpukać, myśli i stuka w zielony fragment deski rozdziel-

czej, mając nadzieję, że jest z drewna, choć podejrzewa, że to 
plastik. Wśród szpargałów zalegających w tylnej części volvo 
240 kombi leży stara dębowa laska, ale nie ma sensu ryzyko-
wać życia, żeby po nią sięgnąć. 

Telefon pokazuje 8.36. Kylie wysiadła już pewnie z  au-
tobusu i  idzie przez boisko ze Stuartem. Rachel wysyła jej 
SMS-a z głupawym żartem, który zachowywała na ten mo-
ment przez cały ranek: „Co widzi optymista na cmentarzu?” 

Kiedy po minucie nie ma żadnej odpowiedzi, Rachel wysyła 
rozwiązanie zagadki:

„Same plusy”.
Wciąż cisza. 
„Rozumiesz? Do czego podobny jest krzyż?”.
Kylie celowo ją ignoruje. Ale Stuart na pewno się śmieje, 

myśli Rachel z uśmiechem. Zawsze go bawią jej suchary. 
Jest 8.38 i aut na drodze przybywa. 
Nie chce się spóźnić. Nigdy tego nie robi. A może zjechać 

z międzystanówki i pojechać jedynką?
Przypomina sobie, że Kanadyjczycy obchodzą Święto 

Dziękczynienia w inny dzień. A więc doktor Reed ją wzywa, 
bo wyniki wyglądają kiepsko.

– Nie – mówi głośno i kręci głową. Nie pozwoli wciągnąć się 
na powrót w tę spiralę negatywnego myślenia. Obecnie posu-
wa się tylko naprzód. I choć wciąż ma paszport do Królestwa 
Chorych, nie to będzie ją de*niować. Tamta część życia należy 
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już do przeszłości, podobnie jak praca kelnerki, jeżdżenie dla 
Ubera i nabieranie się na głodne kawałki Marty’ego. 

Nareszcie wykorzystuje swój pełny potencjał. Jest teraz 
wykładowczynią. Myśli o swoim inauguracyjnych zajęciach. 
Może Schopenhauer będzie za ciężki. Lepiej, jeśli zacznie od 
dowcipu o Sartrze i kelnerce w „Deux…”.

Dzwonek telefonu gwałtownie przywraca ją do rzeczywistości. 
„Numer zastrzeżony”.
Odbiera na zestawie głośnomówiącym.
– Słucham?
– Musisz zapamiętać dwie rzeczy. – Głos po drugiej stronie 

został prze*ltrowany przez jakieś urządzenie zniekształcające. 
– Punkt numer jeden: nie jesteś pierwsza i na pewno nie bę-
dziesz ostatnia. Punkt numer dwa: tu nie chodzi o pieniądze. 
Chodzi o Łańcuch. 

To jakiś kawał, podpowiada jej wewnętrzny głos. Lecz inne, 
bardziej prymitywne struktury mózgu reagują czystym, zwie-
rzęcym przerażeniem. 

– To chyba pomyłka – stwierdza.
Osoba po drugiej stronie bez zająknienia mówi dalej:
– Za pięć minut, Rachel, dostaniesz najważniejszy telefon 

w życiu. Zjedź na pobocze. Skoncentruj się. Otrzymasz szcze-
gółowe instrukcje. Dopilnuj, żeby mieć naładowany aparat 
i coś do pisania pod ręką. Nie zamierzam udawać, że to będzie 
dla ciebie łatwe. Najbliższe dni okażą się wyjątkowo trudne, 
ale Łańcuch pozwoli ci przez to przejść. 

Rachel robi się bardzo zimno. W ustach czuje posmak sta-
rych monet. W głowie ma mętlik. 

– Zadzwonię na policję albo…
– Żadnej policji. Żadnych służb. Poradzisz sobie, Rachel. 

Nie zostałabyś wybrana, gdybyśmy uznali, że się rozkleisz. To, 
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czego zażądamy, może się w tym momencie wydawać niemoż-
liwe, ale jesteś do tego zdolna. 

Okruch lodu zsuwa się jej w  dół kręgosłupa. Przyszłość 
przeciekająca do teraźniejszości. Za kilka minut ma się jej ob-
jawić nadchodząca groza. 

– Kto mówi? – pyta. 
– Módl się, żeby się nigdy nie dowiedzieć, kim jesteśmy i na 

co nas stać. 
Połączenie zostaje przerwane. 
Ponownie sprawdza numer, ale jest zastrzeżony. Ten głos, my-

śli. Mechanicznie zniekształcony, pewny siebie, chłodny, arogan-
cki. O co chodzi z tym najważniejszym telefonem w życiu? Zerka 
w lusterko wsteczne i z szybkiego pasa zjeżdża na środkowy, na 
wypadek, gdyby ktoś faktycznie miał znowu zadzwonić. 

Nerwowo skubie nitkę wychodzącą z jej czerwonego swe-
tra, kiedy iPhone znów się odzywa. 

Tym razem także „numer zastrzeżony”. 
Naciska ikonkę zielonej słuchawki. 
– Halo?
– Czy to Rachel O’Neill? – Inny głos. Kobieta. Bardzo zde-

nerwowana kobieta. 
Rachel ma ochotę odpowiedzieć „nie”. Chce odegnać nad-

chodzącą katastrofę stwierdzeniem, że wróciła do panień-
skiego nazwiska Klein, ale wie, że to nie ma sensu. Żadnym 
słowem ani gestem nie zdoła powstrzymać tej kobiety od po-
informowania jej, że wydarzyło się to, co najgorsze.

– Tak – odpowiada. 
– Bardzo mi przykro, Rachel, ale mam dla ciebie straszną 

wiadomość. Masz długopis i kartkę, żeby spisać instrukcje?
– Co się stało? – pyta, teraz już wystraszona na dobre. 
– Porwałam twoją córkę. 
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Czwartek, godzina 8.42

Niebo spada. Niebo ją miażdży. Nie może oddychać. Nie 
chce tego robić. Jej córeczka. Nie, to nieprawda. Nikt nie po-
rwał Kylie. Ta kobieta nie brzmi jak porywaczka. To kłam-
stwo. 

– Kylie jest w szkole – mówi Rachel. 
– Nie. Jest u mnie. Porwałam ją.
– To nie… To jakiś żart. 
– Jestem śmiertelnie poważna. Porwaliśmy Kylie z przy-

stanku. Wysyłam ci jej zdjęcie. 
Przychodzi MMS: fotografia dziewczynki z  opaską na 

oczach, siedzącej na tylnym siedzeniu samochodu. Nosi taki 
sam czarny sweter i wełniane beżowe palto, jakie założyła 
Kylie przed wyjściem z domu tego ranka. Ma jej piegowaty 
perkaty nosek i kasztanowe włosy z rudymi przejaśnieniami. 
To ona, bez wątpienia. 

Rachel robi się niedobrze. Świat faluje przed oczami. 
Puszcza kierownicę. Słychać klaksony, gdy volvo zbacza 
z pasa. 

Kobieta kontynuuje:
– Zachowaj spokój i uważnie słuchaj, co ci powiem. Musisz 

zrobić wszystko dokładnie tak, jak ja to zrobiłam. Spisz 
wszystkie reguły i pod żadnym pozorem ich nie łam. Jeśli je 
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złamiesz albo zadzwonisz na policję, obarczą winą i ciebie, 
i mnie. Zginie twoja córka i mój syn. Dlatego teraz zapisz 
wszystko, co ci powiem. 

Rachel pociera oczy. Słyszy w  głowie dźwięk, coś jakby 
ryk gigantycznej fali, która zaraz na nią runie i roztrzaska ją 
na kawałki. Najgorsza rzecz na świecie naprawdę się dzieje. 
Naprawdę się stała.

– Chcę rozmawiać z Kylie, ty suko! – wrzeszczy, po czym 
chwyta kierownicę i prostuje tor volvo, o włos unikając zde-
rzenia z  osiemnastokołową ciężarówką. Zjeżdża na skraj-
ny pas, a potem na pobocze. Ostro hamuje i wyłącza silnik 
w akompaniamencie klaksonów i wulgarnych pokrzykiwań 
innych kierowców.

– W tej chwili Kylie jest cała i zdrowa. 
– Dzwonię na policję! – krzyczy Rachel. 
– Nie, nie dzwonisz. Musisz się uspokoić, Rachel. Nie 

wybrałabym cię, gdybym sądziła, że stracisz zimną krew. 
Wszystkiego się o tobie dowiedziałam. Wiem o studiach na 
Harvardzie i pokonaniu raka. Wiem o  twojej nowej pracy. 
Jesteś osobą dobrze zorganizowaną i wiem, że tego nie spie-
przysz. W  przeciwnym razie skutek będzie taki, że zginie 
Kylie i zginie mój syn. A teraz weź kartkę i pisz. 

Rachel bierze głęboki oddech i wyjmuje notes z torebki.
– Mam – mówi. 
– Trafiłaś do Łańcucha, Rachel. Obie w  nim tkwimy. 

A Łańcuch będzie się chronił. Więc przede wszystkim żad-
nych gliniarzy. Jeśli pójdziesz na policję, ludzie prowadzący 
Łańcuch dowiedzą się o tym i każą mi zabić Kylie, a potem 
wybrać kolejny cel. Zrobię to. Nie interesujesz ich ty ani twoja 
rodzina, interesuje ich tylko bezpieczeństwo Łańcucha. Jasne?

– Żadnej policji – potwierdza Rachel jak we mgle. 
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– Druga sprawa to jednorazowe telefony. Musisz kupić nie-
zarejestrowane aparaty, z których będziesz dzwonić tylko raz. 
Sama teraz takiego używam. Jasne?

– Tak. 
– Po trzecie, pobierz wyszukiwarkę Tor, żeby dostać się do 

dark webu. To dość skomplikowane, ale dasz radę. Za pomocą 
Tora wyszukaj hasło „In*nityProjects”. Piszesz?

– Tak. 
– Nazwa In*nityProjects nie ma żadnego znaczenia, na ich 

stronie znajdziesz po prostu konto bitcoinowe. Z poziomu Tora 
na wielu stronach możesz kupić bitcoiny za pomocą karty kre-
dytowej albo przelewu. Numer transferowy In*nityProjects 
to dwa-dwa-osiem-dziewięć-siedem-cztery-cztery. Zapisz. Po 
przelewie pieniądze są nie do wyśledzenia. Łańcuch żąda od 
ciebie dwudziestu pięciu tysięcy dolarów. 

– Dwadzieścia pięć tysięcy? Jak ja taką…
– Nie obchodzi mnie to, Rachel. Chwilówka, druga hipo-

teka, możesz nawet wykonać zabójstwo na zlecenie. To bez 
znaczenia. Po prostu załatw pieniądze. Druga część jest trud-
niejsza. 

– Na czym polega? – pyta Rachel, przestraszona. 
– Mam ci powiedzieć, że nie jesteś ani pierwsza, ani ostat-

nia. Trafiłaś do Łańcucha, a  Łańcuch ma długą historię. 
Porwałam twoją córkę, żeby uwolnili mojego syna. Zrobili to 
mężczyzna i kobieta, których nie znam. A ty musisz wybrać 
cel i porwać kogoś, kogo ta osoba kocha, żeby Łańcuch mógł 
działać dalej. 

– Co?! Czyś ty zwa…
– Słuchaj dalej. To ważne. Porwiesz kogoś, kto zastąpi twoją 

córkę w Łańcuchu. 
– O czym ty gadasz?



 

– Musisz przetrzymywać członka rodziny wybranej osoby, 
aż ta zapłaci okup i sama kogoś uprowadzi. Będziesz musiała 
wykonać do niej dokładnie taki sam telefon. To, co ja robię to-
bie, ty zrobisz swojemu celowi. Kiedy tylko dokonasz porwa-
nia i zapłacisz pieniądze, mój syn zostanie uwolniony. Kiedy 
twój cel kogoś porwie i wpłaci okup, zostanie uwolniona twoja 
córka. To proste. Tak działa i zawsze będzie działał Łańcuch. 

– Że co? Kogo mam wybrać? – pyta Rachel śmiertelnie 
przerażona.

– Kogoś, kto nie złamie reguł. Żadnych gliniarzy, polity-
ków ani dziennikarzy – oni zawsze postępują wbrew zasadom. 
Kogoś, kto jest zdolny do dokonania porwania, kto zapłaci 
okup, będzie trzymał gębę na kłódkę i podtrzyma Łańcuch. 

– Skąd wiesz, że ja to wszystko zrobię?
– Jeśli nie zrobisz, zabiję Kylie i zacznę od nowa z kimś in-

nym. Jeśli ja zawalę, oni zabiją najpierw mojego syna, a potem 
mnie. My już nie mamy wyjścia. Powiem to bardzo jasno, 
Rachel: zabiję Kylie z zimną krwią. Teraz już wiem, że jestem 
do tego zdolna. 

– Proszę, nie rób tego. Proszę, wypuść ją, błagam cię. 
Błagam jak matka matkę. To cudowna dziewczynka. Nie mam 
nikogo innego na świecie. Tak bardzo ją kocham. 

– Właśnie na to liczę. Zrozumiałaś wszystko, co ci dotąd 
powiedziałam?

– Tak.
– Do widzenia, Rachel.
– Nie! Czekaj! – woła, ale kobieta przerywa połączenie.


