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Cholera, gdzie ja jestem? 

Budzę się zdezorientowana w półmroku, jaki tworzy częściowo opusz-
czona roleta. Przez chwilę znów czuję się tak, jakbym była tam, w szpita-
lu, i odzyskiwała przytomność po wypadku. To to samo wrażenie zmie-
szania, zawieszenia w czasie. Stopniowe wracanie pamięci. 

Te lisie oczy w blasku reflektorów, widok pędzących drzew. 

Na szczęście nigdy nie pamiętam momentu uderzenia. 

Ani tego, co było potem. 

Ale tak naprawdę mnie tam nie ma. Jestem na Antarktydzie. Przylecia-
łam tu wczoraj. Najbliższy rok spędzę tutaj, na lodowcu, z czego osiem 
miesięcy w towarzystwie zaledwie tuzina osób. 

Na samą tę myśl żołądek podjeżdża mi do gardła i zalewa mnie fala 
mdłości. Gramolę się z łóżka i biegnę korytarzem do małej, ciasnej ła-
zienki. Wpadam do niej w samą porę, żeby zwymiotować do muszli. 

Boże. 

Opieram się o ścianę wyłożoną białymi kafelkami i ciężko oddycham. 
Jest mi słabo, a w głowie zaczyna kiełkować ból. Przez chwilę cały świat 
wiruje mi przed oczami. Boję się, że zemdleję, ale po kilku głębokich od-
dechach to uczucie mija. 



Choroba wysokościowa. Dopada wszystkich tuż po przyjeździe. Powin-
nam się jednak pilnować, żeby nie przerodziła się w coś gorszego. Ostat-
nie, czego mi trzeba, to zapalenie płuc – rzadkie, lecz groźne powikłanie 
związane z ekspozycją na duże wysokości. 

Staję na nogi, nalewam do kubka wody z kranu i powoli piję. Potem 
ochlapuję lekko twarz, jak zwykle unikając swojego odbicia w lustrze.  
To nawyk, który wyrobiłam w trakcie rekonwalescencji. Nie chcę patrzeć 
na moją bliznę, na moje wybrakowane rysy częściej, niż to konieczne – 
wystarczy, że muszę znosić reakcje innych. 

Wracam do pokoju, połykam dwie tabletki hydrokodonu z moich pry-
watnych zapasów i zerkam na zegarek. Piąta czterdzieści sześć rano. 
Spałam ciągiem siedem godzin – najdłużej od wielu miesięcy. 

Kiedy wkładam spodnie dresowe i cienki T-shirt, rozlegają się trzaski, 
którym towarzyszy iskrzenie. To dla mnie kolejna nowość, coś, czego się 
nie spodziewałam – z uwagi na suche powietrze wyładowania elek-
tryczne są tutaj częstym zjawiskiem. Wczoraj Drew zwrócił moją uwagę 
na paski taśmy aluminiowej przy wszystkich biurkach – prowadzące do 
grzejników czy innych uziemionych części budynku – które służą temu, 
żeby się „rozładować”, zanim dotkniemy komputerów lub jakichś new-
ralgicznych urządzeń. W drodze do stołówki przeciągam więc łokciem 
po ścianie, tak jak mi pokazał, żeby rozproszyć zbierające się ładunki 
elektryczne – to mniej bolesne niż „kopnięcie” iskry przeskakującej z ko-
niuszka palca. 

Kiedy docieram na miejsce, ku mojemu zdziwieniu odkrywam, że wcale 
nie przyszłam pierwsza na śniadanie. Alex siedzi sam, zgarbiony nad 
książką. Nalewam sobie kawy i modlę się w duchu, żeby jej nie zwrócić. 
Woda byłaby bezpieczniejsza, ale potrzebuję kofeiny do ożywienia się  
i pozbycia się z ust tego okropnego posmaku. 

– Dobra? – Siadam naprzeciwko Alexa i ruchem głowy wskazuję książ-
kę. 

– No, dość upiorna. – Pokazuje mi okładkę: „Cienie w mroku” Michelle 
Paver. Zamyka powieść i rozpiera się na krześle, starając się nie patrzeć 
mi w oczy. Jest w nim coś, czego nie potrafię nazwać. Pewne napięcie 



widoczne w jego postawie. Swego rodzaju rezerwa. Kiedy przełyka 
ostatni kęs grzanki, dostrzegam, że porusza nerwowo prawą nogą. 

– No więc jak się czujesz? – pyta wreszcie, odgarniając włosy z czoła  
w geście zniecierpliwienia. Pytanie wydaje się życzliwe, ale ton jego gło-
su sugeruje zwykłą kurtuazję. 

Krzywię się. 

– Jak żywy trup. 

Przez twarz asystenta terenowego przemyka cień. Spogląda na mnie, 
lecz zaraz odwraca wzrok. 

– Mam lekką chorobę wysokościową – dodaję szybko. – Nic mi nie bę-
dzie. 

– Cóż, jesteś w dobrych rękach, no nie? Jako lekarka. – Uśmiecha się 
sztywno, po czym wstaje, jakby już nie mógł ze mną dłużej wysiedzieć. – 
Zbieram się. Coś jest nie tak z prysznicami. Muszę pomóc Caro je na-
prawić, zanim dostanie po uszach. 

Przybita upijam trochę kawy, podczas gdy Alex wkłada swój talerz  
i sztućce do zmywarki – rankiem sami po sobie zmywamy, jak wyjaśnił 
mi wczoraj Drew, a po innych posiłkach sprzątamy na zmianę. Kiedy 
Alex wychodzi ze stołówki, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wcale się 
nie cieszy z mojego przyjazdu. 

Tylko czemu? Nie wydaje mi się, żebym czymś go uraziła. 

– Ty musisz być Kate. 

Odwracam się i widzę wysokiego, dobrze zbudowanego mężczyznę.  
W przeciwieństwie do Alexa wygląda na uradowanego moim widokiem. 
Jego twarz rozjaśnia szeroki, życzliwy uśmiech. 

– Jestem Arne. Przepraszam, że wczoraj nie przyszedłem się przywitać. 
Miałem problem z gąsieniczką. Użerałem się z nią przez większość po-
południa i wieczoru. 

– Z gąsieniczką? – Marszczę brwi i wyciągam do niego rękę, licząc,  
że nie poczuje, jak cała się trzęsę. – Nie wiedziałam, że na Antarktydzie 
można spotkać gąsienice. 



Arne wybucha śmiechem. 

– Nie, nie, to nasz ciągnik gąsienicowy, którym zbieramy śnieg na wodę 
pitną – wyjaśnia po angielsku z lekkim skandynawskim zaśpiewem. 

– Ach. Czyli raczej rzecz przydatna. 

– Na pewno bardziej niż gąsienica. 

Przyglądam mu się uważnie, kiedy szykuje sobie śniadanie. Na oko do-
biega czterdziestki. Ma krótkie, ciemne, choć siwiejące po bokach włosy, 
z niemal białym pasemkiem z przodu. To jego najbardziej charaktery-
styczna cecha. Poza tym wygląda sympatycznie, jak powiedziałaby – 
nieco pogardliwie – moja mama. 

– Zatem zajmujesz się pojazdami? – pytam, kiedy wraca z musli  
i szklanką soku pomarańczowego. 

– Jestem mechanikiem. Ale robię też przy innych rzeczach. Zasadniczo 
przy wszystkim, co ma silnik. – Ruchem głowy wskazuje mój kubek ka-
wy. – To całe twoje śniadanie? 

– Mam chorobę wysokościową. Trochę mnie mdli. Ale przeżyję. 

– To najgorsze, co może być – stwierdza, zabierając się do jedzenia. – 
Jednego kolesia, z którym tutaj przyleciałem, trzeba było odstawić  
do domu już po tygodniu, bo tak się rozchorował. Miał obrzęk… 

– Obrzęk mózgu? 

– Tak, to. Było z nim naprawdę źle. Na szczęście wyzdrowiał po powro-
cie do Christchurch. 

– A ty skąd jesteś? – Próbuję sobie przypomnieć jego nazwisko na liście 
zimowników, którą dostałam w Genewie. – Przepraszam, powinnam  
to wiedzieć, ale wciąż jeszcze nie doszłam do siebie po podróży. 

– Z Islandii. 

– Fajnie – odpowiadam, wyrzucając sobie w myślach ten brak polotu. – 
Jak długo już tu siedzisz? 

– Od kilku miesięcy. – Upija łyk soku. – Ale to nie jest moja pierwsza 
wyprawa. Wcześniej byłem w McMurdo. 



– Z tego, co słyszałam, to jedna wielka imprezownia. 

Ta amerykańska stacja polarna, największa na kontynencie, słynie  
z alkoholowych libacji. Latem przebywa w niej ponad tysiąc osób. To 
właściwie takie małe miasteczko z bankomatami i kręgielnią. A nawet, 
jak się okazuje, z nieaktywnym już reaktorem jądrowym. 

Arne się uśmiecha, ale nie komentuje. Coś mi mówi, że po prostu chce 
mi się przypodobać, jako tej nowej, której to rola wcale mnie nie cieszy. 

– Czyli raczej tu nie zginiesz – rzucam po mniej więcej trzydziestu 
 sekundach niezręcznej ciszy. 

– Raczej nie. – Wzdycha. – O ile będę się trzymać lin. 

– To znaczy? 

– Byłaś już na zewnątrz? – Przenosi wzrok na sączące się przez okna  
jasne promienie słońca. 

– Zaliczyłam tylko krótki spacer z samolotu. 

– Zauważyłaś liny wokół budynku? 

Kręcę głową. Byłam zbyt zajęta nadążaniem za Drew i dokładaniem  
starań, żeby nie zamarznąć na śmierć. 

– No więc są po to, żebyś się nie zgubiła w brzydką pogodę albo kiedy 
po ciemku upuścisz latarkę. Dzięki nim odnajdziesz drogę powrotną do 
stacji i nie oddalisz się jeszcze bardziej w złym kierunku. 

– Chybabym tego nie chciała? 

– Jesteś lekarką. Sama mi powiedz, jak długo byś wytrzymała w sześć-
dziesięciostopniowym mrozie. 

– Niedługo – przyznaję. Zastanawiam się, ile dokładnie miałabym czasu. 
Dziesięć minut? Dwadzieścia? Strach pomyśleć. 

– Ale nie musisz się tym martwić. – Arne wstaje i wtedy ponownie zau-
ważam, jaki jest wysoki. Ma pewnie z metr dziewięćdziesiąt. 

Ale w przeciwieństwie do Luuka wcale się z tym nie obnosi. Po prostu 
zachowuje się jak ktoś, kto czuje się pewnie we własnej skórze.  



– Wystarczy, że będziesz stosować standardowe środki ostrożności, a nic 
ci się nie stanie. 

– Tak samo jak Jean-Lucowi Bernasowi? – wypalam bez namysłu. 

– Co dokładnie mu się przytrafiło?  

Arne milczy. Czekam, aż znowu usiądzie i mnie oświeci, ale po jego 
spiętej minie widzę, że woli zakończyć rozmowę. 

– To był po prostu nieszczęśliwy wypadek – mówi. 

Chwilę później już go nie ma. 


