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Dom Riddle'Âw

M

ieszkaÇcy wioski Little Hangleton nadal nazywali
go àDomem Riddle'ÂwĘ, cho¦ up¶ynŻ¶o juð wiele
lat, odkŁd mieszka¶a w nim rodzina o tym nazwisku. Sta¶
na wzgÂrzu ponad wioskŁ. CzŻÖ¦ okien zabito deskami,
w dachu zia¶y dziury, a na fasadzie rozpleni¶ siŻ bluszcz.
KiedyÖ piŻkny dwÂr, najwiŻkszy i najbardziej okaza¶y budynek w ca¶ej okolicy å teraz by¶ ponurŁ, opuszczonŁ
ruinŁ.
MieszkaÇcy Little Hangleton byli przekonani, ðe w tym
starym domu straszy. PÂ¶ wieku temu wydarzy¶o siŻ w nim
coÖ dziwnego i strasznego, coÖ, o czym starsi lubili rozprawia¦, kiedy juð nie by¶o o kim plotkowa¦. OpowieÖ¦ tŻ
powtarzano tyle razy i w tak wielu domach, ðe nikt juð nie
by¶ pewny, co naprawdŻ tam siŻ wydarzy¶o. Kaðda wersja
zaczyna¶a siŻ jednak w tym samym czasie i miejscu: piŻ¦dziesiŁt lat temu, pewnego letniego poranka, kiedy Dom
Riddle'Âw by¶ jeszcze zadbany i zamieszkany. Tego ranka
s¶uðŁca wesz¶a do salonu i zasta¶a wszystkich troje Riddle'Âw
martwych.
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Dziewczyna pobieg¶a z krzykiem do wioski i pobudzi¶a
tylu ludzi, ilu zdo¶a¶a.
å LeðŁ tam z otwartymi szeroko oczami! Zimni jak
lÂd! Nadal w strojach do kolacji!
Wezwano policjŻ, a w ca¶ym Little Hangleton zawrza¶o.
Wszyscy wychodzili ze skÂry, ðeby siŻ czegoÖ dowiedzie¦.
Nikt nawet nie prÂbowa¶ udawa¦, ðe ða¶uje Riddle'Âw, bo
w wiosce nie darzono ich sympatiŁ. PaÇstwo Riddle'owie
byli bogatymi, zarozumia¶ymi snobami, a ich doros¶y syn,
Tom, by¶ jeszcze gorszy. Wszystkich obchodzi¶a tylko
toðsamoÖ¦ mordercy å by¶o bowiem oczywiste, ðe troje
zdrowych ludzi nie mog¶o umrze¦ ÖmierciŁ naturalnŁ
w ciŁgu jednej nocy.
Tego wieczoru w miejscowej gospodzie Pod Wisielcem
utarg by¶ wyjŁtkowo wysoki: zesz¶a siŻ tu ca¶a wioska, by
podyskutowa¦ o potrÂjnym morderstwie. Porzucenie wygodnych foteli przed kominkami zosta¶o wynagrodzone,
kiedy w gospodzie pojawi¶a siŻ kucharka Riddle'Âw, i w ciszy, ktÂra zapad¶a na jej widok, oznajmi¶a, ðe w¶aÖnie aresztowano Franka Bryce'a.
å Frank! å zawo¶a¶o kilka osÂb. å To niemoðliwe!
Frank Bryce by¶ ogrodnikiem Riddle'Âw. Mieszka¶ samotnie w zrujnowanym domku na terenie ich posiad¶oÖci.
WrÂci¶ z wojny ze sztywnŁ nogŁ i ogromnŁ niechŻciŁ do
t¶umu i ha¶asu, i od tego czasu pracowa¶ u Riddle'Âw.
W gospodzie zrobi¶ siŻ ruch, bo wszyscy zaczŻli stawia¦
kucharce drinki, ðeby dowiedzie¦ siŻ czegoÖ wiŻcej.
å Ja tam zawsze uwaða¶am, ðe on jest jakiÖ dziwny å
oÖwiadczy¶a po czwartym kieliszku sherry. å Taki odludek. Ze sto razy mu proponowa¶am, ðeby napi¶ siŻ ze mnŁ
herbaty, a on zawsze odmawia¶. Nie chcia¶ siŻ z nikim
zadawa¦, ot co.
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å Trudno siŻ dziwi¦ biedakowi å zauwaðy¶a jakaÖ
kobieta stojŁca przy barze. å Musia¶ wiele przeðy¦ na
wojnie, to i chce mie¦ spokÂj. Nie widzŻ powodu, ðeby...
å A niby kto prÂcz niego mia¶ klucz od tylnych drzwi?
å warknŻ¶a kucharka. å Od kiedy pamiŻtam, zapasowy klucz zawsze wisia¶ w domku ogrodnika! Drzwi nie by¶y
wywaðone! Wszystkie szyby ca¶e! Wystarczy¶o, ðe wÖliznŁ¶
siŻ do Örodka, kiedy wszyscy spali...
Zebrani w gospodzie mieszkaÇcy wioski wymienili ponure spojrzenia.
å Zawsze uwaða¶em, ðe jemu île z oczu patrzy, no
i proszŻ å mruknŁ¶ mŻðczyzna przy barze.
å Ta wojna pomiesza¶a mu w g¶owie, jakby mnie kto
pyta¶ å stwierdzi¶ w¶aÖciciel gospody.
å PamiŻtasz, Dot, jak ci mÂwi¶am, ðe co jak co, ale
Frankowi tobym nie chcia¶a podpaÖ¦? å odezwa¶a siŻ
podekscytowana kobieta w kŁcie.
å Charakterek to on ma å przyzna¶ Dot, potakujŁc
skwapliwie. å PamiŻtam, kiedy by¶ ch¶opcem...
NastŻpnego ranka prawie wszyscy mieszkaÇcy Little
Hangleton byli juð przekonani, ðe to Frank Bryce zamordowa¶ Riddle'Âw.
Tymczasem w pobliskim miasteczku Great Hangleton,
na ponurym i obskurnym posterunku policji, Frank uparcie
powtarza¶, ðe jest niewinny i ðe jedynŁ osobŁ, ktÂrŁ widzia¶
tamtego dnia w pobliðu domu, by¶ jakiÖ nie znany mu
wyrostek, czarnow¶osy i blady. Nikt poza nim jednak nie
widzia¶ ch¶opaka odpowiadajŁcego rysopisowi, wiŻc policjanci byli przekonani, ðe Frank po prostu go wymyÖli¶.
I kiedy sytuacja Franka wyglŁda¶a juð bardzo powaðnie,
nadszed¶ protokÂ¶ oglŻdzin zw¶ok Riddle'Âw, protokÂ¶, ktÂry
zmieni¶ wszystko.
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Policjanci jeszcze nigdy nie czytali tak dziwnego orzeczenia. Po zbadaniu cia¶ zespÂ¶ lekarzy orzek¶, ðe ðadna
z ofiar nie zosta¶a otruta, pchniŻta noðem, zastrzelona, zad¶awiona, uduszona, nie stwierdzono teð (przynajmniej
w Öwietle dokonanych przez nich oglŻdzin) ðadnych innych
uszkodzeÇ cia¶. WrŻcz przeciwnie, lekarze z ogromnym
zdumieniem stwierdzili, ðe wszyscy Riddle'owie sprawiali
wraðenie ca¶kowicie zdrowych å oczywiÖcie pomijajŁc
fakt, ðe byli martwi. Odnotowali tylko (jakby chcŁc za
wszelkŁ cenŻ znaleî¦ jakŁÖ anomaliŻ), ðe twarze ofiar zastyg¶y w wyrazie przeraðenia. OczywiÖcie takie stwierdzenie
niewiele da¶o policji, bo czy kto kiedykolwiek s¶ysza¶, ðeby
trzy osoby umar¶y ze strachu?
Poniewað nie stwierdzono niczego, co by wskazywa¶o na
to, ðe Riddle'owie zostali zamordowani, policja by¶a zmuszona Franka wypuÖci¦. Riddle'Âw pochowano na cmentarzu w Little Hangleton, a ich groby przez jakiÖ czas by¶y
obiektem powszechnego zainteresowania. Ku zaskoczeniu
wszystkich i w atmosferze podejrzeÇ Frank Bryce wrÂci¶ do
domku ogrodnika na terenie posiad¶oÖci Riddle'Âw.
å JeÖli o mnie chodzi, to mogŻ siŻ za¶oðy¦, ðe to Frank
ich zamordowa¶ i guzik mnie obchodzi, co na ten temat
mÂwi policja å oÖwiadczy¶ Dot w gospodzie Pod Wisielcem. å I gdyby mia¶ cho¦ odrobinŻ przyzwoitoÖci, to
wyniÂs¶by siŻ stŁd, wiedzŁc, ðe my o tym wiemy.
Ale Frank nie opuÖci¶ wioski. Zosta¶, by nadal zajmowa¦
siŻ ogrodem, najpierw dla nowej rodziny, ktÂra zamieszka¶a
w Domu Riddle'Âw, potem dla nastŻpnych å bo nikt nie
wytrzymywa¶ tam d¶ugo. By¦ moðe czŻÖciowo z powodu
obecnoÖci Franka, kaðdy nowy w¶aÖciciel stwierdza¶, ðe
w tym domu wyczuwa siŻ coÖ paskudnego. Opustosza¶a
posiad¶oÖ¦ wkrÂtce zaczŻ¶a popada¦ w ruinŻ.
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Ostatni w¶aÖciciel Domu Riddle'Âw ani w nim nie mieszka¶,
ani go nie wynajmowa¶, a by¶ na tyle bogaty, ðe mÂg¶ sobie
na to pozwoli¦. W wiosce mÂwiono, ðe trzyma dom àze
wzglŻdu na podatkiĘ, cho¦ nikt nie wiedzia¶, na czym to
w¶aÖciwie polega. P¶aci¶ jednak Frankowi za doglŁdanie
ogrodu. Frank zbliða¶ siŻ do swoich siedemdziesiŁtych siÂdmych urodzin, przyg¶uch¶, noga mu jeszcze bardziej zesztywnia¶a, ale nadal, przynajmniej w ¶adnŁ pogodŻ, widywano go przy rabatach kwiatÂw, ktÂre zaczŻ¶y juð zarasta¦
chwastami.
Walczy¶ nie tylko z chwastami. Jego prawdziwym utrapieniem byli ch¶opcy z wioski. Wybijali szyby w oknach
Domu Riddle'Âw, jeîdzili rowerami po trawnikach, ktÂrych
utrzymanie kosztowa¶o Franka tyle trudu. Raz czy dwa
w¶amali siŻ do starego domu, ðeby zrobi¦ mu na z¶oÖ¦.
Wiedzieli, ðe jest bardzo przywiŁzany do posiad¶oÖci, i sprawia¶o im uciechŻ, kiedy kuÖtyka¶ przez ogrÂd, wymachujŁc
laskŁ i pomstujŁc na nich ochryp¶ym g¶osem. JeÖli chodzi
o samego Franka, to by¶ przekonany, ðe ch¶opcy drŻczŁ go
z¶oÖliwie, bo podobnie jak ich rodzice i dziadkowie uwaðajŁ
go za mordercŻ. Tak wiŻc, kiedy pewnej sierpniowej nocy
obudzi¶ siŻ i zobaczy¶, ðe w starym domu dzieje siŻ coÖ
dziwnego, uzna¶ to za jakiÖ nowy wybryk ¶obuziakÂw,
pragnŁcych go ukara¦ za domniemanŁ zbrodniŻ.
Obudzi¶ go rwŁcy bÂl w nodze, tak silny, ðe podobnego
jeszcze nie dozna¶ w swym podesz¶ym wieku. Wsta¶ i zszed¶
na dÂ¶ do kuchni, zamierzajŁc zmieni¦ wodŻ w butelce,
ktÂrŁ ogrzewa¶ kolano, by z¶agodzi¦ bolesnŁ sztywnoÖ¦.
StojŁc przy zlewie i nape¶niajŁc czajnik, spojrza¶ na Dom
Riddle'Âw i zobaczy¶ migajŁce na piŻtrze Öwiat¶o. Od razu
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pomyÖla¶, ðe to ci nieznoÖni ch¶opcy w¶amali siŻ znowu
do domu, a sŁdzŁc po migotaniu Öwiat¶a, na pewno go
podpalili.
Frank nie mia¶ telefonu, a zresztŁ i tak nie ufa¶ policji od
czasu, gdy go aresztowano i przes¶uchiwano w sprawie
Ömierci Riddle'Âw. Natychmiast odstawi¶ czajnik, wdrapa¶
siŻ po schodach na gÂrŻ tak szybko, jak mu na to pozwala¶a
sztywna noga, ubra¶ siŻ i wrÂci¶ na dÂ¶. ZdjŁ¶ z haka przy
drzwiach zardzewia¶y klucz, chwyci¶ opartŁ o ÖcianŻ laskŻ
i wyszed¶ w ciemnŁ noc.
Na frontowych drzwiach Domu Riddle'Âw nie odkry¶
ÖladÂw w¶amania, podobnie jak na ðadnym z okien. PokuÖtyka¶ na ty¶ domu i dotar¶ do drugich drzwi, prawie ca¶kowicie ukrytych pod bluszczem, wyjŁ¶ stary klucz, wsunŁ¶
go w dziurkŻ i cicho je otworzy¶.
Wszed¶ do duðej, mrocznej kuchni. By¶o bardzo ciemno,
ale cho¦ nie zaglŁda¶ tu od lat, pamiŻta¶, gdzie sŁ drzwi do
przedpokoju, wiŻc ruszy¶ ku nim, czujŁc wstrŻtnŁ woÇ
rozk¶adu, i wytŻðajŁc s¶uch, by wy¶owi¦ jakikolwiek dîwiŻk
dochodzŁcy z gÂry. W przedpokoju by¶o nieco jaÖniej,
poniewað po obu stronach drzwi frontowych by¶y duðe
okna przedzielone w Örodku kamiennymi s¶upkami. ZaczŁ¶
siŻ wspina¦ po schodach, b¶ogos¶awiŁc grubŁ warstwŻ kurzu pokrywajŁcego kamienne stopnie, bo t¶umi¶a jego kroki
i postukiwanie laski.
Na podeÖcie zwrÂci¶ siŻ w prawo i natychmiast zlokalizowa¶ intruzÂw: drzwi na samym koÇcu korytarza by¶y
uchylone, a przez szparŻ wylewa¶a siŻ na czarnŁ posadzkŻ
d¶uga smuga z¶otego, rozmigotanego Öwiat¶a. Frank zaczŁ¶
siŻ skrada¦ powoli w tym kierunku, zaciskajŁc palce na
lasce. Znalaz¶szy siŻ kilka stÂp od drzwi, zobaczy¶ przez
szparŻ kawa¶ek pokoju.
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Na kominku pali¶ siŻ ogieÇ. To go zaskoczy¶o. Zamar¶
w bezruchu i nas¶uchiwa¶ uwaðnie, bo z pokoju dobieg¶ go
mŻski g¶os, pokorny i zalŻkniony.
å JeÖli mÂj pan i mistrz wciŁð jest g¶odny, to w butelce
jeszcze trochŻ zosta¶o.
å PÂîniej å odpowiedzia¶ drugi g¶os. Teð naleða¶ do
mŻðczyzny, ale by¶ dziwnie wysoki i zimny, jak nag¶y
powiew lodowatego wiatru. By¶o w nim coÖ, co sprawi¶o,
ðe rzadkie w¶osy na karku Franka stanŻ¶y dŻba. å PrzysuÇ mnie bliðej kominka, Glizdogonie.
Frank zwrÂci¶ ku drzwiom prawe ucho, ðeby lepiej s¶ysze¦. Rozleg¶ siŻ stuk butelki stawianej na jakiejÖ twardej
powierzchni, a pÂîniej szuranie, jakby po pod¶odze przesuwano ciŻðkie krzes¶o. Frank uchwyci¶ spojrzeniem drobnego mŻðczyznŻ, odwrÂconego plecami do drzwi i popychajŁcego fotel. Mia¶ na sobie d¶ugi czarny p¶aszcz, a na czubku
jego g¶owy biela¶a ¶ysina. Po chwili zniknŁ¶ z pola widzenia.
å Gdzie jest Nagini? å zapyta¶ zimny g¶os.
å Ja... ja nie wiem, panie å odpowiedzia¶ lŻkliwie
pierwszy g¶os. å Chyba wybra¶a siŻ na zwiedzanie domu...
å Musisz jŁ wydoi¦, zanim udamy siŻ na spoczynek,
Glizdogonie å rzek¶ drugi g¶os. å W nocy bŻdziesz
musia¶ mnie nakarmi¦. Ta podrÂð bardzo mnie zmŻczy¶a.
Zmarszczywszy brwi, Frank przybliðy¶ swoje dobre ucho
jeszcze bardziej do drzwi, wytŻðajŁc s¶uch. Po chwili ciszy
znowu zabrzmia¶ g¶os Glizdogona.
å Panie mÂj, czy mogŻ zapyta¦, jak d¶ugo tu zostaniemy?
å TydzieÇ å odrzek¶ zimny g¶os. å Moðe d¶uðej.
To doÖ¦ wygodne miejsce, a na razie musimy powstrzyma¦
siŻ od dzia¶ania. By¶oby g¶upio zabra¦ siŻ do urzeczywist* 13 *

nienia naszego planu przed zakoÇczeniem mistrzostw Öwiata w quidditchu.
Frank wsadzi¶ do ucha sŻkaty palec i mocno nim pokrŻci¶. Pewno nagromadzi¶o siŻ sporo woskowiny, pomyÖla¶, bo us¶ysza¶em àquidditchĘ, a przecieð nie ma takiego
s¶owa...
å Mistrzostw Öwiata w quidditchu? å powtÂrzy¶
Glizdogon. (Frank jeszcze gorliwiej pogrzeba¶ w uchu). å
Wybacz mi, panie, ale... nie rozumiem... dlaczego mielibyÖmy czeka¦ na zakoÇczenie mistrzostw Öwiata?
å Dlatego, g¶upcze, ðe w¶aÖnie w tej chwili zjeðdðajŁ
siŻ do kraju czarodzieje z ca¶ego Öwiata i kaðdy tajniak
z Ministerstwa Magii jest na s¶uðbie, wypatrujŁc jakichkolwiek oznak niezwyk¶oÖci i sprawdzajŁc toðsamoÖ¦ kaðdego,
kto mu siŻ nawinie. BŻdŁ wariowa¦ na punkcie bezpieczeÇstwa, ðeby mugole czegoÖ nie zauwaðyli. Dlatego musimy
czeka¦.
Frank przesta¶ sobie czyÖci¦ ucho. Wyraînie us¶ysza¶
s¶owa: àMinisterstwo MagiiĘ, àczarodziejeĘ i àmugoleĘ. Nie
ulega¶o wŁtpliwoÖci, ðe te wyraðenia majŁ jakieÖ tajne znaczenie, a Frankowi przychodzi¶y do g¶owy tylko dwa rodzaje ludzi, ktÂrzy mogliby mÂwi¦ szyfrem: szpiedzy i przestŻpcy. ZacisnŁ¶ d¶oÇ na lasce i wytŻðy¶ s¶uch.
å A wiŻc wasza lordowska moÖ¦ jest zdecydowany?
å zapyta¶ cicho Glizdogon.
å Tak, Glizdogonie, jestem zdecydowany. å W zimnym g¶osie zabrzmia¶a nuta groîby.
NastŁpi¶a chwila milczenia, a pÂîniej przemÂwi¶ Glizdogon, wyrzucajŁc z siebie szybko s¶owa, jakby siŻ ba¶, ðe
straci odwagŻ, zanim je wypowie.
å Panie mÂj, to moðna zrobi¦ bez Harry'ego Pottera.
Znowu pauza, tym razem d¶uðsza, a potem...
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å Bez Harry'ego Pottera, powiadasz? å powtÂrzy¶
drugi g¶os z jadowitŁ ¶agodnoÖciŁ. å Ach tak, rozumiem...
å Panie, nie mÂwiŻ tego ze wzglŻdu na ch¶opaka! å
zawo¶a¶ piskliwym g¶osem Glizdogon. å Nic dla mnie
nie znaczy, nic a nic! Uwaðam tylko, ðe gdybyÖmy wykorzystali innego czarodzieja albo czarownicŻ... kogokolwiek... to moglibyÖmy dokona¦ tego o wiele szybciej! GdybyÖ mi pozwoli¶, panie, oddali¦ siŻ na jakiÖ czas... a wiesz,
ðe potrafiŻ zmieni¦ siŻ tak, ðe nikt mnie nie rozpozna...
wrÂci¶bym tu za dwa dni z jakŁÖ odpowiedniŁ osobŁ...
å Tak, to prawda... å powiedzia¶ cicho pierwszy g¶os.
å MÂg¶bym uðy¦ innego czarodzieja...
å Panie mÂj, to naprawdŻ rozsŁdne wyjÖcie. å W g¶osie Glizdogona da¶o siŻ wyczu¦ wyraînŁ ulgŻ. å Trudno
by by¶o porwa¦ Pottera, jest tak dobrze strzeðony...
å A ty chcia¶byÖ pÂjÖ¦ na ochotnika po kogoÖ innego?
Zastanawiam siŻ, Glizdogonie... czy nie zmŻczy¶o ciŻ juð
pielŻgnowanie mojej osoby... czy ta propozycja nie jest
czasem prÂbŁ porzucenia mnie na zawsze?
å Panie! Mistrzu! Ja... ja wcale nie chcŻ ciŻ opuÖci¦,
aleð skŁd...
å Nie k¶am! å zasycza¶ drugi g¶os. å Przede mnŁ
nie moðna k¶ama¦, zawsze to wykryjŻ! ïa¶ujesz, ðe w ogÂle
do mnie wrÂci¶eÖ, Glizdogonie! Czujesz do mnie odrazŻ!
WidzŻ, jak siŻ wzdrygasz, gdy na mnie spojrzysz, czujŻ, jak
drðysz, kiedy mnie dotykasz...
å Nie! Moje przywiŁzanie do waszej lordowskiej
moÖci...
å Twoje przywiŁzanie to zwyk¶e tchÂrzostwo. Nie by¶oby ciŻ tu, gdybyÖ mia¶ dokŁd pÂjÖ¦. Jak mam tu przetrwa¦
bez ciebie, skoro muszŻ by¦ karmiony co kilka godzin? Kto
wydoi Nagini?
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å JesteÖ juð o wiele silniejszy, mÂj panie...
å K¶amiesz å wycedzi¶ zimny g¶os. å Wcale nie
jestem silniejszy, a jak ciebie nie bŻdzie przez parŻ dni, to
utracŻ i tŻ odrobinŻ zdrowia, ktÂrŁ odzyska¶em pod twojŁ
niezdarnŁ opiekŁ. Zamilcz!
Glizdogon, ktÂry be¶kota¶ coÖ niewyraînie, natychmiast
umilk¶. Przez kilka sekund Frank s¶ysza¶ tylko trzaskanie
ognia w kominku. Potem drugi mŻðczyzna znowu przemÂwi¶, tym razem szeptem przywodzŁcym na myÖl syk wŻða.
å Jak juð ci wyjaÖnia¶em, mam swoje powody, dla
ktÂrych chcŻ uðy¦ w¶aÖnie tego ch¶opca. ChcŻ jego i tylko
jego. Czeka¶em na to trzynaÖcie lat. ParŻ miesiŻcy wiŻcej
nie stanowi rÂðnicy. Wiem, ðe ch¶opiec bŻdzie wyjŁtkowo
dobrze chroniony, ale wszystko dok¶adnie zaplanowa¶em.
Potrzebna mi jest tylko twoja odwaga, Glizdogonie, i tŻ
odwagŻ musisz w sobie znaleî¦, jeÖli nie chcesz odczu¦ pe¶ni
gniewu Lorda Voldemorta...
å Panie, pozwÂl coÖ powiedzie¦ swemu wiernemu
s¶udze! å przerwa¶ mu Glizdogon, a w jego g¶osie zabrzmia¶o prawdziwe przeraðenie. å Przez ca¶Ł naszŁ podrÂð rozmyÖla¶em nad tym planem... Panie mÂj, przecieð
wkrÂtce zauwaðŁ, ðe Berta Jorkins zniknŻ¶a, a jeÖli posuniemy siŻ dalej, jeÖli rzucŻ zaklŻcie...
å JeÖli? å zasycza¶ pierwszy g¶os. å JeÖli? JeÖli bŻdziesz postŻpowa¶ zgodnie z planem, Glizdogonie, ministerstwo nigdy siŻ nie dowie, ðe ktoÖ jeszcze zniknŁ¶. Zrobisz to po cichu, bez zamieszania... Bardzo bym chcia¶
zrobi¦ to sam, ale w moim obecnym stanie... PomyÖl,
Glizdogonie, trzeba tylko pokona¦ jeszcze jednŁ przeszkodŻ i droga do Harry'ego Pottera stanie przed nami otworem.
Nie ðŁdam od ciebie, ðebyÖ zrobi¶ to sam. WkrÂtce pojawi
siŻ mÂj wierny s¶uga...
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å Ja jestem twoim wiernym s¶ugŁ å rzek¶ Glizdogon, a w jego g¶osie zabrzmia¶a nuta ponurego rozðalenia.
å Glizdogonie, potrzebny mi jest ktoÖ z tŻgŁ g¶owŁ,
godny zaufania i do koÇca mi oddany, a ty nie spe¶niasz
ðadnego z tych warunkÂw.
å Odnalaz¶em ciŻ, panie å powiedzia¶ Glizdogon,
teraz juð wyraînie nadŁsany. å To ja ciebie odnalaz¶em.
To ja ci sprowadzi¶em BertŻ Jorkins.
å To prawda å rzek¶ drugi mŻðczyzna z lekkim rozbawieniem. å To wyczyn, ktÂrego siŻ po tobie nie spodziewa¶em, Glizdogonie... chociað, prawdŻ mÂwiŁc, kiedy
jŁ z¶apa¶eÖ, na pewno nie wiedzia¶eÖ, jak bardzo okaðe siŻ
poðyteczna, co?
å Ja... ja myÖla¶em, ðe ona moðe siŻ przyda¦, panie...
å K¶amiesz å powtÂrzy¶ pierwszy g¶os jeszcze wyraîniej szyderczym tonem. å Nie przeczŻ jednak, ðe jej
informacje okaza¶y siŻ bardzo cenne. Bez niej nie obmyÖli¶bym naszego planu. Otrzymasz za to nagrodŻ, Glizdogonie. PozwolŻ ci wykona¦ dla mnie bardzo waðne zadanie,
tak waðne, ðe kaðdy z moich zwolennikÂw da¶by sobie
odrŁba¦ prawŁ rŻkŻ, byle je otrzyma¦...
å N-naprawdŻ, mÂj panie? Co... å Teraz w g¶osie
Glizdogona ponownie zabrzmia¶o przeraðenie.
å Ach, Glizdogonie, chyba nie chcesz, ðebym ci zepsu¶
niespodziankŻ? SwojŁ rolŻ odegrasz na samym koÇcu... ale
przyrzekam ci, bŻdziesz mia¶ zaszczyt okazania siŻ rÂwnie
uðytecznym, jak Berta Jorkins.
å A wiŻc... a wiŻc... å wyjŁka¶ Glizdogon ochryp¶ym
g¶osem, jakby nagle zasch¶o mu w ustach å zamierzasz...
mnie rÂwnieð... zabi¦?
å Och, Glizdogonie, Glizdogonie å rzek¶ ¶agodnie
zimny g¶os å czemu mia¶bym ciŻ zabija¦? Zabi¶em Ber* 17 *

tŻ, bo musia¶em to zrobi¦. Po przes¶uchaniu nie nadawa¶a
siŻ juð do niczego. A zresztŁ mog¶yby paÖ¦ niewygodne
pytania, gdyby wrÂci¶a do Ministerstwa Magii i oznajmi¶a,
ðe podczas urlopu spotka¶a w¶aÖnie ciebie. Czarodzieje uwaðani za zmar¶ych chyba nie powinni spotyka¦ w przydroðnej
gospodzie czarownic z Ministerstwa Magii, prawda?
Glizdogon mruknŁ¶ coÖ tak cicho, ðe Frank nie dos¶ysza¶ s¶Âw, ale drugi mŻðczyzna rozeÖmia¶ siŻ å a by¶ to
Ömiech zimny jak jego mowa, ca¶kowicie pozbawiony weso¶oÖci.
å Powiadasz, ðe mogliÖmy zmodyfikowa¦ jej pamiŻ¦?
PotŻðny czarodziej potrafi prze¶ama¦ kaðde zaklŻcie zapomnienia, co udowodni¶em, kiedy jŁ przes¶uchiwa¶em. By¶oby ujmŁ dla jej pamiŻci, gdybyÖmy nie wykorzystali informacji, ktÂre z niej wydar¶em, Glizdogonie.
Frank, przyczajony za drzwiami, poczu¶ nagle, ðe jego
rŻka ÖciskajŁca laskŻ zrobi¶a siŻ Öliska od potu. Ten cz¶owiek
o lodowatym g¶osie zabi¶ jakŁÖ kobietŻ. MÂwi o tym bez
ðadnych skrupu¶Âw å z rozbawieniem. To groîny szaleniec! Szaleniec, ktÂry planuje nowy mord... Ten ch¶opiec,
Harry Potter, kimkolwiek jest... znajduje siŻ w Ömiertelnym niebezpieczeÇstwie...
Wiedzia¶, co powinien zrobi¦. Nadszed¶ czas, aby iÖ¦ na
policjŻ. Wykradnie siŻ z domu i pospieszy ile si¶ w nogach
do budki telefonicznej w wiosce... Ale zimny g¶os ponownie
przemÂwi¶ i Frank zamar¶, zamieniajŁc siŻ w s¶uch.
å Jeszcze jedno zaklŻcie... wierny s¶uga w Hogwarcie... i Harry Potter jest mÂj, Glizdogonie. To juð postanowione. Nie ðyczŻ sobie ðadnych sprzeciwÂw. Ale cicho...
chyba s¶yszŻ Nagini...
I nagle jego g¶os siŻ zmieni¶. ZaczŁ¶ wydawa¦ z siebie
takie dîwiŻki, jakich Frank jeszcze nigdy nie s¶ysza¶: sycza¶
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i prycha¶ bez zaczerpniŻcia oddechu. Frank pomyÖla¶, ðe to
jakiÖ atak apopleksji.
A pÂîniej us¶ysza¶ coÖ za sobŁ w ciemnym korytarzu.
OdwrÂci¶ siŻ i sparaliðowa¶o go ze strachu.
CoÖ pe¶z¶o ku niemu po pod¶odze mrocznego korytarza,
a kiedy zbliðy¶o siŻ do pasma Öwiat¶a padajŁcego przez
szparŻ, przeszy¶ go dreszcz przeraðenia. Mia¶ przed sobŁ
olbrzymiego wŻða, mierzŁcego co najmniej dwanaÖcie stÂp.
Frank, skamienia¶y z przeraðenia, wpatrywa¶ siŻ w wijŁce
siŻ cielsko, ktÂre zbliða¶o siŻ coraz bardziej i bardziej, pozostawiajŁc szeroki, krŻty Ölad na zakurzonej posadzce... Co
robi¦? DokŁd uciec? Jedyne miejsce ucieczki to pokÂj,
w ktÂrym dwaj mŻðczyîni planujŁ morderstwo... ale jeÖli
nie ruszy siŻ z miejsca, wŁð z pewnoÖciŁ go uÖmierci...
Zanim jednak zdŁðy¶ podjŁ¦ decyzjŻ, wŁð juð siŻ z nim
zrÂwna¶, a potem å nie do wiary! å minŁ¶ go, wabiony sykiem wydobywajŁcym siŻ z ust tamtego mŻðczyzny,
i po chwili w szparze drzwi zniknŁ¶ koniec jego ogona,
nakrapiany lÖniŁcymi jak diamenty plamkami.
Po czole Franka sp¶ywa¶y strÂðki potu, a rŻka dzierðŁca
laskŻ dygota¶a. W pokoju wciŁð rozlega¶o siŻ syczenie i prychanie, a Franka nawiedzi¶a dziwna, zupe¶nie niewiarygodna myÖl... Ten cz¶owiek potrafi rozmawia¦ z wŻðami.
Frank nic z tego nie rozumia¶. W tej chwili pragnŁ¶ tylko
jednego: znaleî¦ siŻ z powrotem w ¶Âðku z butelkŁ gorŁcej
wody pod ko¶drŁ. K¶opot w tym, ðe nogi odmÂwi¶y mu
pos¶uszeÇstwa. Za nic nie chcia¶y siŻ poruszy¦. I kiedy tak
sta¶, prÂbujŁc opanowa¦ dygotanie, zimny g¶os przemÂwi¶,
znowu po angielsku:
å Nagini przynios¶a interesujŁcŁ wiadomoÖ¦, Glizdogonie.
å N-naprawdŻ, mÂj panie?
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å NaprawdŻ å rzek¶ zimny g¶os. å Nagini twierdzi, ðe za drzwiami stoi jakiÖ stary mugol i pods¶uchuje, co
tu mÂwimy.
Frank nie mia¶ ðadnych szans na ucieczkŻ. Us¶ysza¶
zbliðajŁce siŻ kroki i drzwi otworzy¶y siŻ gwa¶townie na ca¶Ł
szerokoÖ¦.
Sta¶ przed nim niski, ¶ysiejŁcy mŻðczyzna z resztkŁ siwych w¶osÂw, d¶ugim, spiczastym nosem i wodnistymi
oczkami; na jego twarzy malowa¶a siŻ mieszanina czujnoÖci
i strachu.
å ZaproÖ go do Örodka, Glizdogonie. Gdzie siŻ podzia¶y twoje dobre maniery?
Zimny g¶os dobiega¶ ze starego fotela stojŁcego przed
kominkiem, ale Frank nie widzia¶ tego, kto w nim siedzi.
WŁð zwinŁ¶ siŻ na przegni¶ym dywaniku przed kominkiem,
jak jakaÖ straszna parodia domowego psa.
Glizdogon gestem zaprosi¶ Franka do pokoju. Cho¦
Frank wciŁð by¶ okropnie wstrzŁÖniŻty, ÖcisnŁ¶ mocniej
laskŻ i przekuÖtyka¶ przez prÂg.
Jedynym îrÂd¶em Öwiat¶a by¶ ogieÇ z kominka, ktÂry
rzuca¶ na Öciany d¶ugie, pajŁkowate cienie. Frank wlepi¶
oczy w oparcie fotela. SiedzŁcy w nim mŻðczyzna musia¶
by¦ jeszcze niðszy od swojego s¶ugi, bo Frank nie widzia¶
czubka jego g¶owy.
å S¶ysza¶eÖ wszystko, mugolu? å odezwa¶ siŻ zimny
g¶os.
å Jak mnie nazwa¶eÖ? å zapyta¶ Frank wyzywajŁcym tonem, bo teraz, kiedy juð znalaz¶ siŻ w Örodku i nadszed¶ czas, by dzia¶a¦, poczu¶ przyp¶yw odwagi. Na wojnie
by¶o tak samo.
å Nazwa¶em ciebie mugolem å odrzek¶ ch¶odno g¶os.
å To oznacza, ðe nie jesteÖ czarodziejem.
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å Nie wiem, co przez to rozumiesz å powiedzia¶
Frank nieco pewniejszym tonem. å Wiem tylko, ðe
us¶ysza¶em doÖ¦, aby zainteresowa¦ tym policjŻ. Tak, mÂj
panie. Pope¶ni¶eÖ jakieÖ morderstwo i planujesz nastŻpne!
I powiem ci coÖ jeszcze å doda¶, bo nagle przysz¶o mu
to do g¶owy. å Moja ðona wie, ðe tu jestem, i jeÖli nie
wrÂcŻ...
å Nie masz ðony å przerwa¶ mu spokojnie zimny
g¶os. å Nikt nie wie, ðe tu jesteÖ. Nie powiedzia¶eÖ nikomu, dokŁd idziesz. Nie k¶am przed Lordem Voldemortem,
mugolu, bo on to pozna... zawsze poznaje...
å Czyðby? å zapyta¶ szorstko Frank. å A wiŻc
mamy do czynienia z lordem? JakoÖ nie widzŻ, ðebyÖ mia¶
lordowskie maniery. Bo niby dlaczego nie odwrÂcisz siŻ
i nie spojrzysz mi w oczy jak cz¶owiek?
å Bo ja nie jestem cz¶owiekiem, mugolu å zasycza¶
zimny g¶os, a Frank ledwo go dos¶ysza¶ wÖrÂd trzasku
szczap p¶onŁcych w kominku. å Jestem kimÖ o wiele,
wiele wiŻkszym. Ale... dlaczego nie? PokaðŻ ci swojŁ twarz...
Glizdogonie, odwrÂ¦ mÂj fotel.
S¶uga jŻknŁ¶ cicho.
å S¶ysza¶eÖ, co powiedzia¶em?
Powoli, z takim grymasem na twarzy, jakby wola¶ zrobi¦
wszystko, tylko nie zbliða¦ siŻ do swojego pana i do dywanika, na ktÂrym spoczywa¶ wŁð, drobny cz¶owieczek podszed¶ do fotela i zaczŁ¶ go odwraca¦. WŁð uniÂs¶ swÂj
ohydny, trÂjkŁtny ¶eb i zasycza¶ cicho, kiedy nogi fotela
zawadzi¶y o dywanik.
S¶uga odwrÂci¶ fotel i Frank wtedy zobaczy¶, kto, albo
raczej co w nim siedzi. Laska wypad¶a mu z rŻki i z ¶oskotem
wylŁdowa¶a na pod¶odze. Otworzy¶ usta i krzyknŁ¶. Krzycza¶ tak g¶oÖno, ðe nie s¶ysza¶ s¶Âw, ktÂre wypowiedzia¶o to
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coÖ w fotelu, kiedy podnios¶o rÂðdðkŻ. B¶ysnŻ¶o zielone
Öwiat¶o, huknŻ¶o, i Frank Bryce zgiŁ¶ siŻ wpÂ¶. Kiedy upad¶
na pod¶ogŻ, by¶ juð martwy.
DwieÖcie mil od tego miejsca pewien ch¶opiec, ktÂry
nazywa¶ siŻ Harry Potter, przebudzi¶ siŻ nagle, dygocŁc ze
strachu.

