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Porywisty wiatr gwizda" i#zawodzi" jak#pot$pieniec w#za"o-
mach muru klasztoru %w. Jana Teologa na# wzgórzu góruj&-
cym nad#Patmos, dok"adnie tak, jak#zdarza"o mu si$ to#robi'
przez ostatnich dziewi$'set lat. Widok pot$(nej ciemnoszarej
budowli w#po"&czeniu z#ponurymi d)wi$kami potra* " w#jed-
nej chwili cofn&' w#czasie ka(dego, kto#stawa" u#bram tego 
miejsca czczonego przez wszystkie od"amy chrze%cija+stwa.

Jednak my%li kobiety, która znajdowa"a si$ sto metrów 
ni(ej, kr&(y"y wokó" problemów ca"kiem wspó"czesnych. 
Kilkana%cie minut wcze%niej od"&czy"a si$ od# reszty 
za"ogi jachtu, którym przyp"yn$"a na#wysp$ i#stoj&c teraz 
przed wej%ciem do#Groty Apokalipsy (arliwie modli"a si$ 
do#Boga, bezg"o%nie powtarzaj&c s"owa: 

– Panie, zwró' mi#wolno%'...
– Agnieszka! – znajomy g"os zaskoczy" j& nieprzyjem-

nie, wywo"uj&c mimowolny dreszcz.
Odwróci"a si$ i# zobaczy"a Marka, swojego m$(a, oraz 

osmagan& wiatrem i# szczerz&c& do# niej z$by reszt$ weso"ej 
jachtowej kompanii: Gra(yn$, Inez i#Rafa"a. Za#nimi pow%ci&-
gliwie u%miechni$ty pojawi" si$ Krzysiek, ma"(onek Gra(yny.

Ruszy"a w#stron$ towarzyszy, wys"uchuj&c entuzjastycz-
nej opowie%ci o#wizycie w#klasztorze i#znajduj&cej si$ tam 
nieprawdopodobnej kolekcji manuskryptów.

Mia"a nadziej$, (e za"oga „Kalabraki” nie# sta"a za# ni&
zbyt d"ugo i#(e nikt nie#zauwa(y" nietypowego, zdecydo-
wanie zbyt krótkiego ró(a+ca, jaki zawiesi"a na#pobliskim 
ostrokrzewie. Zrobi"a go# sama. Zamiast zwyk"ych pi$'-
dziesi$ciu dziewi$ciu paciorków na# nitk$ naniza"a dwa-
dzie%cia cztery ciernie.

– Po# jednym za# ka(dy rok mojego ma"(e+stwa... –
wyszepta"a, wieszaj&c swe wotum.
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W#tym#samym czasie na#innej, le(&cej oko"o pi$'dziesi&t 
mil morskich na# po"udniowy wschód od# Patmos wyspie, 
by"y kapitan ate+skiej policji, obecnie za% porucznik, przy-
gl&da" si$ z# okna swojego mieszkania oparom unosz&cym 
si$ z#dna krateru wulkanu. Widok ten#niezmiennie nape"nia" 
go#(nieuzasadnionym, jak#do#niedawna twierdzili naukowcy) 
niepokojem. Dzi% jednak, kiedy dotar"y przera(aj&ce relacje 
z#ca"kowicie niespodziewanego wybuchu japo+skiego wul-
kanu Ontake, wiara by"ego dochodzeniowca w#zapewnienia 
sejsmologów ca"kowicie leg"a w#gruzach.

,wiadomo%', (e jego królestwo mo(e spotka' zag"ada, 
nie#by"a wcale mi"a.

Królestwo, u%miechn&" si$ ironicznie na# d)wi$k tego 
s"owa. Wasilija-...

Ale#w#ko+cu dlaczego by nie, zapytywa" si$ w#my%lach. 
Jestem tu przecie( najwy(szym stopniem przedstawicielem 
w"adzy, no, je%li nie# liczy' dimarchy. i# oczywi%cie archi-
mandryty. Opat klasztoru by" o* cjalnie tylko hierarch& 
ko%cielnym, ale# cerkiew stanowi"a przecie( na# wyspach 
drug& w"adz$, a#cz$sto de facto pierwsz&.

Ze#swoimi konkurentami do#tronu wyspy Nisyros porucz-
nik Konstandinos Stawropulos (y" jednak w#pe"nej zgodzie. 
Za# dwie godziny mieli si$ spotka', jak# co# sobota, w# gronie 
poszerzonym o#lekarza Teodozjosa, który w#razie konieczno%ci 
pe"ni" te( funkcj$ weterynarza (ci$(sze przypadki, tak#ludzkie, 
jak#zwierz$ce, odsy"a" do#szpitala na#Kos), w#tawernie „Captain 

! Królestwo (gr.).

"  Dimarcha (gr.), w#a$c. dimarchos, w miastach greckich odpowiednik
burmistrza.
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Hook’s” Nikotisa Wawrosa na#partyjk$ biriby0yy . Policjant wie-
dzia", (e i#tym#razem, poza gr&, znajdzie si$ okazja do#poroz-
mawiania o#istotnych dla#wyspy sprawach – dzi% pewnie g"ów-
nym tematem b$dzie ten#cholerny wulkan.

A#potem, jak#zwykle, zajmiemy si$ polityk&, rozmy%la",
przebieraj&c si$ w#cywilne ubranie.

W#sumie mi"o "echta"o jego pró(no%', (e cho' zajmo-
wa" najmniej znacz&ce stanowisko z#ca"ej czwórki, to#jed-
nak ze#wzgl$du na#swoje stare znajomo%ci w#Atenach by" 
cz$sto najlepiej poinformowany o# planach i# zamiarach
w"adz centralnych wzgl$dem wyspy. Poza tym, ku#swemu 
zaskoczeniu, uchodzi" za#dobrego gracza i#regularnie zaj-
mowa" pierwsze lub#drugie miejsce w#klasy* kacji biribo-
wej Dodekanezu.

Jednak nie# tylko perspektywa gry i# rozmowy cieszy"a
porucznika. Z#wyt$sknieniem wyczekiwa" chwili, w#której 
zaspokoi jedn& ze# swoich podstawowych potrzeb, a# pro-
blemy Nisyros, wulkanu i# durnych polityków na# par$
godzin ca"kowicie przestan& go#interesowa'.
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Oddali wynaj$te samochody w#wypo(yczalni tu( przy 
porcie. M$(czy)ni sprawnie przerzucili na#pok"ad „Kala-
braki” zakupy zrobione w# miasteczku. Sk"ada"y si$ one
w# du(ej mierze z# wina i# tradycyjnych greckich przysta-
wek, zw"aszcza sera halloumi, który w#tym#sezonie sta" si$ 
dla#nich prawdziwym odkryciem.

% Grecka odmiana remika.
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– Podzi$kujmy Panu za# bia"e wino w# pi$ciolitrowych 
kartonach, którym z# "aski swojej tak#hojnie nas obdarzy". 
,wietnie mie%ci si$ pod#gretingami1 i#nigdy si$ nie# t"ucze
– rado%nie zakrzykn&" potwornie zaro%ni$ty, jak#przysta"o 
na#wilka morskiego, Rafa".

By" kapitanem „Kalabraki” – trzydziestosze%ciostopo-
wej Bavarii2, w#której trzech kabinach wygodnie mie%ci"o
si$ sze%' osób. Jego "ód) p"ywa"a w#rejsach czarterowych 
po#Cykladach i#Dodekanezie. Dzi$ki niewielkim rozmia-
rom doskonale nadawa"a si$ do#manewrowania i#cumowa-
nia w# zat"oczonych w# sezonie portach, a# 30 metry kwa-
dratowe (agla w# zupe"no%ci wystarcza"y do# sprawnego 
przemieszczania si$ mi$dzy wyspami.

Rzadko kto#zwraca" si$ do#Rafa"a po#imieniu: znajomi 
mówili do+ Kapsel, bo#podobno potra* " otwiera' butelk$ 
piwa nawet powiek&, a# w# portach tytu"owano go cap-
tain Petensky, od# nieco przekr$conego nazwiska, któ-
rego zreszt& te( w"a%ciwie nie# u(ywa", odk&d ostatecznie 
porzuci" praktyk$ lekarsk& i#po#odziedziczeniu poka)nego 
spadku po#ojcu – baronie cukrowym z#Dolnego ,l&ska – 
postanowi" zosta' rentierem.

Jeszcze przed %mierci& ojca uzna", (e odejdzie z#zawodu 
po# przepracowaniu dwudziestu lat; nie# wiedzia" tylko, 
za#co#nowego mia"by si$ w# (yciu zabra' – my%la" o#gie"-
dzie lub#grze w#pokera na#pieni&dze. No, ale#ojciec Kapsla, 
którego zreszt& ten#bardzo kocha", umar" i#zostawi" synowi 
poka)ny maj&tek – przy oszcz$dnym gospodarowaniu 

&  Greting – dawniej kratownica na dnie #odzi, statku. Obecnie zwycza-
jowo drewniana, podnoszona pod#oga na jachcie.

'  Marka popularnych jachtów (aglowych produkowanych w Niemczech.
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powinien mu wystarczy' na#reszt$ (ycia, je%li oczywi%cie 
Kapsel co#roku nie#b$dzie kupowa" nowego jachtu.

Sporo (eglowa" po#Morzu Egejskim i#w#niektórych tam-
tejszych marinach rozpoznawano ju(# nawet jego twarz, 
cho' g"ównie dzi$ki zakupom du(ych ilo%ci alkoholu 
w#sklepikach portowych; sprzedawca w#porcie na#Rodos 
powiedzia" mu, (e wi$cej trunków ni(# za"ogi polskich 
jachtów kupowali tylko Rosjanie. 

Za# trzy miesi&ce, tu( przed %wi$tami, Kapsel wp"aci 
na# konto Wenidzelosa, swego greckiego partnera, ostatnie 
cztery tysi&ce euro i# „Kalabraka” stanie si$ jego wy"&czn& 
w"asno%ci&. 
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S"o+ce schowa"o si$ ju(# za# wzgórza otaczaj&ce zatok$ 
i# za"oga „Kalabraki” szykowa"a nie%piesznie kolacj$. 
W# oczekiwaniu jutrzejszej, prawdziwej uczty w# miejscu 
znanym tylko nielicznym, postanowili sp$dzi' ten# wie-
czór, wyjadaj&c "ódkowe zapasy – pieczywo, sery, pomi-
dory, sa"at$, jajka… I#oczywi%cie wysuszaj&c pi$ciolitrowe 
ukochane kartony Kapsla.

– Nawet jak#na#pocz&tek pa)dziernika jest dzi% wyj&t-
kowo ch"odno – skonstatowa" Marek, wyci&gaj&c ze#swo-
jego worka marynarskiego dodatkowy polar.

Dobrze, (e uda"o mi# si$ pod"&czy' pr&d, na# wypa-
dek gdyby trzeba by"o w# nocy w"&cza' jachtow& farelk$, 
pomy%la". Na#co#dzie+ in(ynier i#szef komórki badawczej 
w#Instytucie Lotniczym, na#"ódce pe"ni" funkcj$ bosmana.

Odk"adaj&c reszt$ ubra+ na# miejsce, Marek przypo-
mnia" sobie wczorajsz& k"ótni$ z#(on&.
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Niby ju(# o# tym# oboje zapomnieli, ale# ca"y czas mia" 
poczucie, (e co% tu jest nie# tak. W# jego mózgu uparcie 
ko"ata"o si$ pytanie: 

– Czy!by ona…?
Próbuj&c wyczyta' cokolwiek z# wyrazu twarzy 

Agnieszki, przygl&da" si$ (onie przez otwarte drzwi, gdy 
ta#wraz z#Inez, d"ugonog& dziewczyn& kapitana, ustawia"a 
talerze na#stole w#mesie.

Kobiety nie#zwraca"y na#niego uwagi, a# ich#rozmowa, 
z# tego, co# móg" us"ysze', koncentrowa"a si$ wokó" sosu 
dijon, który mia" doda' smaku sa"atce przygotowanej 
przez Krzy%ka – maklera jednego z# wi$kszych polskich 
banków, na#"odzi pierwszego o* cera.

Marek odgoni" czarne my%li i#usiad" za#sto"em. W"a%ci-
wie byli tu ju(#wszyscy – poza Gra(yn&. Ta#jak#zwykle tkwi"a 
w# kajucie poch"oni$ta doborem odpowiedniej na# wieczór 
kreacji. Z# tego powodu nie# bra"a te( zazwyczaj udzia"u 
w# przygotowywaniu posi"ków. Na# szcz$%cie bez sprzeciwu 
przyjmowa"a na#siebie pó)niejsze zmywanie naczy+, co#zda-
niem pozosta"ych wyrównywa"o jej#udzia" w#pracach kam-
buzowych.
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Z#up"ywem wieczoru i#wina Agnieszka zacz$"a si$ z#powro-
tem pogr&(a' w#nieweso"ych rozmy%laniach. Mia"a wra(enie, 
(e niewidzialna szyba oddziela j& od#beztroskich towarzyszy. 
Wygl&da"o na# to, (e nawet jej#m&( dobrze si$ bawi. S"ucha-
j&c wspominków z#poprzednich wypraw (eglarskich, poczu"a 
si$ nagle obco. W# przeciwie+stwie do# pozosta"ych biesiad-
ników nie# bra"a udzia"u w# zesz"orocznym rejsie. Pop"yn&" 


