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Historia Anny Engel rozpoczyna się wraz z wkroczeniem niemieckich wojsk do 
Torunia we wrześniu 1939 roku. Młodziutka Polka dzięki "uprzejmości" niemieckich 
sąsiadów zostaje uwięziona przez Gestapo, a następnie trafia do obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie. Skonfrontowana z piekielną machiną śliczna Anna 
traci resztki ludzkich emocji. To dobry sposób na przetrwanie, ale śliczna Polka już 
nie boi się śmierci. Wszystko niespodziewanie zmienia się, gdy trafia do obozu w 
Gusen Mauthausen i ...

Przepraszam za te trzy kropki, ale i tak dużo napisałem. Historia Anny to prolog 
powieści Łzy Boga.

Życzę miłej lektury.
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Wybuchy i odgłosy zbliżającego się frontu sprawiły, że z godziny na godzinę 
ubywało tych, którzy wierzyli jeszcze w pojawienie się Anglików. Ale nawet, gdy 
wycofujące się Wojsko Polskie zaminowało obydwa mosty, wciąż tliła się nadzieja, 
że pomoc jednak nadejdzie. W tym jednym momencie, kiedy rączka detonatora 
opadła, miasto wstrzymało oddech i obserwowało, jak eksplodujące ładunki 
zatapiają mosty w Wiśle. Nikt już nie miał wątpliwości, że to początek końca 
dotychczasowego świata.

Dwudziestoletnia Anna wybiegła z rodzinnej kamienicy przy ulicy Świętego 
Ducha i przeszła pieszo kilkadziesiąt metrów w kierunku bulwaru. Musiała na 
własne oczy zobaczyć, to co mówili jej inni. Stanęła po środku ulicy, odgarnęła z 
czoła ciemne długie włosy i patrząc na zatopione w rzece mosty, zrozumiała, że jej 
miasto umiera. Dopiero po chwili dotarł do niej narastający ryk potężnych silników. 
Zeszła na chodnik i z lękiem obserwowała nadjeżdżającą od strony Bydgoskiego 
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Przedmieścia kolumnę ciężkich pojazdów wojskowych. Na przedzie  młody 
motocyklista z goglami na hełmie straszył gapiów karabinem maszynowym 
rozkazywał opuścić ulicę.

— Raus! Verfluchte Polen! Raaaaus! — wydzierał się wniebogłosy.

Nie musiał tego robić, gdyż zszokowani mieszkańcy w panice sami rzucili się 
do ucieczki. Za motocyklem podążał opancerzony pojazd, którego stalowe gąsienice 
wyrywały kamienie z bruku, miażdżąc granit na proszek. Anna spojrzała na oficera, 
który z miną zdobywcy prężył pierś we włazie do pojazdu. Dumnie prowadził za 
sobą niekończący się korowód samochodów ciężarowych, wypełnionych po brzegi 
niemieckimi żołnierzami. Niektórzy z nich machali do Anny z uśmiechem, ale gdy 
inni pokazywali obsceniczne gesty, Anna poczuła strach. Rękoma wyprostowała 
fałdy letniej sukienki i czym prędzej wróciła do domu. Zamknęła się w nim, jak 
ślimak szukający ratunku w cienkiej skorupce swojej muszli. 
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— Aniu, moja śliczna. — Uspokajał ją mąż, Franciszek. — Jestem szanowanym 
toruńskim kupcem. Nic nam nie grozi, kochanie.

— Jesteśmy Polakami. Zapomniałeś, co pisała ciotka z Berlina — strofowała go 
Anna. — Czytałeś jej list, czy nie?

— Znasz ją przecież i wiesz, że lubi przesadzać — powiedział Franciszek.

— Z resztą rozmawiałam z kilkoma koleżankami w szkole i wszyscy mówią to 
samo — nie poddawała się Anna

— Co mówią? — dopytywał się Franciszek.

— Że Hitler ma plan na nas — powiedziała Anna i położyła dłonie na gładkiej 
buzi.
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— Jaki plan, Aniu? Kto ci znowu nagadał takich głupot?

— Ma plan, żeby nas wszystkich wysiedlić — powiedziała przepełniona lękiem 
Anna.

— I co? Gdzie nas wszystkich wyśle? — powątpiewał Franciszek.

— Nie mam pojęcia — odpowiedziała Anna i szybko dodała. — I to mnie 
najbardziej przeraża.

Dwa dni później w Toruniu powstał niemiecki urząd, który rozpoczął 
konfiskatę polskich majątków. 

Anna obudziła się pół godziny przed świtem. Spojrzała na duży zegar z wahadłem, 
prezent ślubny od ojca i zarejestrowała, że mała wskazówka wciąż tkwiła przed 
szóstą. Tym razem nie zerwała się, jak co dzień by pomóc mężowi w sklepie z 
artykułami metalowymi. Nie było takiej potrzeby, bo sklepowe półki straszyły 
pustkami, a nowego towaru nie było skąd kupić. 

Wczoraj cały wieczór była u niej Krystyna i opowiadała niestworzone rzeczy o 
tym, co Niemcy wyprawiają w mieście. Przerwała dopiero, gdy do kuchni wszedł jej 
mąż. W sumie Anna była mu wdzięczna za wybawienie, bo nie chciała dłużej 
słuchać tych wszystkich okropności. Z resztą Krystyna zawsze koloryzowała.

Wstała i rozpaliła w kuchennym piecu. Czekając, aż ogień pod kuchennymi 
krążkami rozpali się na dobre, podeszła do kalendarza i zerwała kartkę. Środa, 
imieniny Juliana i Piotra. Odwróciła ją i przeczytała przysłowie „Październik chodzi 
po kraju, wygania ptactwo z gaju.”

Anna usiadła przy oknie i siorpiąc gorącą herbatę, obserwowała zza firany 
świat na zewnątrz. Nagle dostrzegła dwóch oddalających się od ich domu mężczyzn 
w oficerkach. Najwyższy z nich trzymał w jednym ręku wiadro, a w drugim 
ociekający białą farbą pędzel, za którym ciągnął się biały ślad. Patrząc na białą linię 
uświadomiła sobie, że musi zaczynać się pod ich domem. Postanowiła to sprawdzić. 
Narzuciła na siebie lekki, jesienny płaszczyk, zeszła po schodach i wystawiła 
ostrożnie głowę za drzwi. Zewsząd dochodziły odgłosy ludzi, których nie słyszała z 
góry. Między kamienicami przelewała się mgła, która podniosła się dzisiaj z rzeki.

W pierwszej chwili nie zauważyła niczego dziwnego. Odnalazła białą smugę i 
wodząc wzrokiem odkryła, że ci trzej mężczyźni namalowali coś na szklanej 
witrynie sklepu. Wyszła na zewnątrz i odwróciła głowę w kierunku elewacji. 
Wypuszczony z dłoni kubek rozbił się o bruk na tysiące ostrych porcelanowych 
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kawałków. Przerażona odkryciem Anna schowała twarz w dłoniach, ale gdy 
ponownie ją odsłoniła, napis Polnische Schweine wciąż widniał na szkle. Kiedy  
usiłowała go zmyć, świeża farba przyklejała się do rękawów płaszcza. Nerwowo 
rozejrzała się na boki i zauważyła, jak w jej kierunku biegną ci sami trzej mężczyźni, 
którzy zniszczyli witrynę. Dostrzegła na ich ramionach czerwone opaski 
Selbstschutz, samoobrony mającej niby chronić Niemców. Tylko przed kim? Przed 
nią? Instynktownie rzuciła się do ucieczki i w ostatniej chwili wbiegła do domu, dwa 
razy przekręcając klucz w zamku.

— Franz! Franz! Ratuj! — krzyczała z nadzieją, że mąż ją usłyszy.

Na szczycie schodów wpadła w jego silne ramiona i wtuliła się, drżąc z 
przerażenia. Mąż pocałował ją i mocno przytulił do piersi. Cierpliwie czekał, ale 
Anna nie mogła wydusić z siebie ani jednego słowa. Nie musiała, okrzyki i łomot do 
drzwi wyjaśnił wszystko. Franz wyprowadził ją tylnymi drzwiami na podwórze i 
zatrzymał się przy średniowiecznej studni, w której kiedyś odkrył kryjówkę. 

Anna zeszła po metalowych skoblach i ostatni raz spojrzała na męża, który 
czekał, aż się ukryje. Chwilę zapatrzenia przerwały głosy napastników. Franz posłał 
jej jeszcze pocałunek i zniknął. Trzy metry niżej Anna weszła na czworakach do 
niskiego korytarza i wstrzymała oddech. Myślała, że serce wyskoczy jej z piersi, ale 
jedyne co mogła zrobić, to cierpliwie czekać.

Wydało się jej, że Franz tłumaczy napastnikom coś po niemiecku, a potem 
doszły ją krzyki i odgłosy bójki i jedno powtarzane w kółko zdanie:

— Zdechniesz Polaczku, ty i twoja dziwka!

Z hałasu, strzępów zdań i odgłosów ułożyła sobie obraz, jak obcy ludzie 
plądrują dom, jak biegają po podwórku i przetrząsają każdy kąt i zakamarek w 
poszukiwaniu Anny Engel, jej.

— Gdzie jesteś szmato? No pokaż się. I tak cię znajdziemy — krzyczeli obcy.

I nagle Anna została sama w środku głuchej ciszy. 

Wbrew temu o co prosił ją mąż, opuściła bezpieczne ukrycie i ruszyła w górę 
ku niebu. Wychyliła znad krawędzi głowę i rozejrzała się ostrożnie. Nikogo nie 
zauważyła, więc wyszła i ruszyła do domu od strony podwórza. Nigdzie nie było 
Franza, a drzwi na ulicę były niedomknięte. Przemknęła się między 
poprzewracanymi meblami i po cichu podeszła do nich. Chwyciła za klamkę i 
spróbowała je zamknąć. W tej samej chwili ktoś pchnął drzwi tak mocno, że 
przewrócił Anną na podłogę w korytarzu. Napastnik wszedł do środka i ciągnąc za 
włosy, wywlókł z domu. Anna usiłował się oswobodzić, ale wkrótce but wściekłego 
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ochotnika Selbstschutz skutecznie przycisnął jej twarz do bruku. Od tego momentu 
mogła już wyłącznie obserwować co się dzieje.

Zauważyła czarne koła szarego samochodu, na którego pace pośród innych 
sąsiadów z ulicy siedział jej mąż. Miał tak opuchniętą i zakrwawioną twarz, że Anna 
ledwo go rozpoznała. Spostrzegł ją i próbował zeskoczyć, ale lufy karabinów 
skutecznie go powstrzymały. Anna widziała jak jego usta, powtarzają słowa 
modlitwy. 

Ale tego dnia nie było Boga w Toruniu.

Ktoś kazał jej wstać i stanąć w rzędzie z innymi kobietami. Anna odruchowo 
otrzepała płaszcz i bezwiednie ruszyła w kierunku samochodu, który właśnie 
zabierał jej męża. 

— Dokąd to suko!? — Sąsiad z kamienicy obok zagrodził jej drogę kijem. — Po 
ciebie przyjedzie specjalny transport.

Anna była zbyt przestraszona, żeby się bronić. Sparaliżowana odprowadziła 
odjeżdżającą ciężarówkę wzrokiem, jakby chciała powiedzieć „A nie mówiłam?”, ale 
zamiast tego wyszeptała w myślach „Kocham cię.” 
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Szef toruńskiego Gestapo Hans-Joachim Leyer osobiście nadzorował oczyszczanie 
miasta iAnna na własnej skórze doświadczyła, jak rasa panów odebrała jej prawo do 
bycia człowiekiem. Odbyło się jedno krótkie przesłuchanie, które potwierdziło jej 
tożsamość. Potem żadnych wyjaśnień, żadnych pytań. Nic oprócz bólu. 

Na początek spędziła trzy dni w Okrąglaku, miejskim więzieniu, w którym bili 
ją i szykanowali wszyscy bez wyjątku, łącznie ze zwykłymi rzezimieszkami. Potem 
ją i szesnaście innych kobiet wywieziono do Fortu VII, pruskiej twierdzy 
zamienionej przez Niemców w więzienie. Przez kraty obserwowała ciężarówki 
firmy Jagusch z reklamą mięsa bekonowego na plandekach, które regularnie 
wywoziły ludzi w nieznanym kierunku. Podobno do leśnych dołów na Barbarce. 

Mimo, że minęło zaledwie kilka tygodni, Anna w niczym nie przypominała 
pięknej brunetki, która latem budziła zachwyt mężczyzn i zazdrość męża. Sukienka 
pozbawiona skórzanego paska zwisała na niej jak podziurawiony worek po 
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ziemniakach. Jej jedynym  przyjacielem był upaćkany białą farbą płaszcz, który 
miała podczas aresztowania.

— Bekon zajechał. — Usłyszała głos z głębi celi, spod wąskiego okna, a zaraz 
potem metaliczny dźwięk odsuwanej zasuwy.

— Po nas — wyszeptała Anna i z całej siły ścisnęła dłoń jednej z towarzyszek 
niedoli. — To  już koniec.

Myliła się. Samochód nie jechał do lasu. Nigdzie nie było drzew. Przez szparę 
w plandece widziała migające fasady budynków, a po kwadransie kolejowy peron. 
Dworzec Północny. Samochód z piskiem hamulców zatrzymał się tuż przy wagonie 
przeznaczonym dla bydła. Dla niej. 

W ciemnym wnętrzu w jednym rytmie oddychała zbita masa ludzka. Wdech. 
Wydech. Dziesiątki nierozumiejących co się dzieje ludzi obserwowało ją, gdy 
popychana kolbą karabinu, wchodziła do wagonu. Zaraz po wejściu uderzył ją ostry 
zapach moczu i ciche skomlenie, wydobywające się z suchych, popękanych ust. 
Wody. Dzień zgasł wraz z zasuwanymi drzwiami. Spadł rygiel. Anna usłyszała 
dźwięk wsuwanego skobla. 

Jednolity stukot metalowych kół. Godzinami. Fekalia na podłodze i smród 
niemytych tygodniami ciał. Pragnienie tak wielkie, że jest zdolna była zabić za łyk 
wody. Ktoś obok stracił przytomność i gdyby nie stłoczone wokół ciała, upadłby na 
dechy. Anna odwróciła się i stanęła twarzą w twarz ze starszą kobietą. Jej piersi 
opadły i już się nie uniosły. Anna widziała, jak poddała się i cała jej udręka osunęła 
się na deski. Uwolniła się od ciężaru życia. Zanim upadła, stojący obok mężczyzna 
szybko pozbawił ją płaszcza i opatulił się nim szczelnie, budząc zazdrość innych 
współpasażerów. Było bardzo zimno i resztę podróży Anna odbyła w półśnie, bojąc 
się zasnąć, a jednocześnie pragnąc snu, by móc się znowu obudzić obok swojego 
męża. 
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Stacja. Żołnierze z karabinami. Ujadające psy. Piana z pysków przypomniała Annie 
ciepłą gąbkę, z której wyciskała mydlaną pianę. Gorąca kąpiel. Marzenie. Kolby 
karabinów uformowały kolumnę z ciał i zmusiły ciżbę do biegu, ostatkiem sił przed 
siebie. Upadła i ktoś pomógł jej podnieść się z kolan, zanim szczęki psa zdążyły 
zacisnąć się na jej ramieniu. 

Kolejna rampa. Tym razem stali w groteskowym, otwartym wagoniku kolejki 
wąskotorowej, którego ściany sięgały im zaledwie do bioder. Pospiesznie ułożone 
tory sprawiły, że półżywe ciała falowały synchronicznie, jak złote kłosy zboża w 
letnie przedpołudnie smagane gorącym, lipcowym wiatrem. Słoneczne 
wspomnienia brutalnie przerwały okrzyki wściekłych żołnierzy:

— Raus! Raus! 
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Wszędzie trupie czaszki na czapkach.

Biała tablica, na której Anna przeczytała czarny napis: Stutthof obóz leśny. Potem 
szybki marsz w kolumnie, czwórkami, aż pod druty kolczaste i czarną bramę. Nad 
nią wieżyczka strażnicza i drewniane schody. Wszystko pomalowane na czarny 
kolor. Za bramą stały trzy rzędy niskich,  drewnianych baraków, które wypluły 
tysiące ludzi w podartych ubraniach. Większość poruszała się szurając nogami po 
śniegu, ale zamiast nart na nogach nosili wyświechtane buty. Dwa tygodnie 
kwarantanny, nauki nowych zasad i obowiązujących komend zmieniły Anna Engel 
w numer 8833. 

Najpierw Anna przestała liczyć dni, potem tygodnie i miesiące. Czas 
odmierzały wszy, czterogodzinne apele, tyfus plamisty i selekcja. Żyła wyłącznie 
jednym dniem, tym w którym budziła się żywa i zasypiała z nadzieją, że się już nie 
obudzi. Dusza umarła, ale pęknięte serce nie chciało przestać bić. Anna utknęła na 
granicy życia i śmierci, jakby Bóg nie mógł się zdecydować, co z nią zrobić.

W kwietniu podeszła do niej sztubowa, wyznaczona przez Niemców do 
pilnowania porządku w izbie. 

— Ty jesteś Anna? Anna Engel? — A kiedy Anna przytaknęła, powiedziała. — 
Twój mąż, nie żyje.

— Skąd masz tą wiadomość? — W pierwszej chwili Anna pomyślała, że to 
pomyłka.

— Jesteś z Torunia, a twój mąż ma na imię Franz, tak?

— Zgadza się. Mój Boże… kiedy?... jak?

— Zgodnie z notatką otrzymaną z toruńskiego Gestapo miał zawał serca w 
listopadzie zeszłego roku — powiedziała, a kiedy Anna skończyła czytać, dodała 
szeptem. — Są tu dziewczyny, które przeszły przez Fort VII w Toruniu i mówią, że 
rozwalali wszystkich w jakimś Olku, czy Barbarce pod Toruniem. Nie wiem. Musisz 
ich pytać.

Anna nie była w stanie uronić nawet najmniejszej łzy. 

Po śmierci męża Anna zobojętniała. Gasła w oczach i gdyby nie Zośka, która spała 
na pryczy nad nią, Anna dawno poszłaby na druty. Anna nie bała się śmierci, więc 
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gdy na porannym apelu blokowa wyczytała jej numer, po prostu została na placu i 
obojętnie czekała na wyrok. 

Bóg znowu z niej zakpił i sprawił, że życie Anny zaczęło płynąć wstecz. 
Wyjście przez bramę, szyld Stutthof obóz leśny, kolejka wąskotorowa, stacja, wagon 
bydlęcy pełen żywych trupów, rygiel, skobel i stukot kół. Tym razem podróż trwała 
prawie dwa tygodnie, w których siarczysty mróz zabierał coraz większe żniwo. 
Trzech jeźdźców apokalipsy: mróz, głód i fizyczne wycieńczenie. Zamarznięci 
głodni ludzie z otwartymi oczami.

Było coraz zimniej. 

Gwizd lokomotywy i nagle wszyscy zaczęli przewracać się na siebie. Ciżba 
wypchnęła ją z wagonu wprost w śnieżną zaspę. Śnieg parzył ją w gołe stopy, 
oszukał ją, bo za chwilę zaczął wysysać resztki jej ciepła, jakie udało jej się schować 
przed innymi. Otoczyli ją niemieccy żołnierze w ciężkich zimowych płaszczach i 
butach, o których mogła jedynie pomarzyć.  

Cios kolbą w plecy rozpoczął całą serię. Najpierw ustawili ich w piątki, by 
podczas marszu bić tak mocno, żeby jak najwięcej z nich nie wstało. Kto umierał, nie 
musiał już dalej się męczyć, trafiał na ciężarówkę i budził zazdrość pozostałych. 
Anna szła ze spuszczoną głową i wzrokiem wbitym w biały śnieg, miejscami 
zabarwiony czerwonym cierpieniem. Gdzie nie gdzie niezliczone buty więźniów 
odsłoniły szary bruk. 
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W końcu Anna dostrzegła mury kamiennego zamku, i bramę, nad którą orzeł 
rozpostarł swe czarne skrzydła. W swych żelaznych szponach trzymał swastykę, 
hinduski symbol szczęścia. Wartownicy niepotrzebnie mierzyli do niej i straszyli 
karabinami, jakby nie widzieli, że resztki sił ledwie pozwalały jej utrzymać się na 
nogach. 

Zza bramy dochodziła kojąca muzyka. Po kilku taktach Anna rozpoznała Piątą 
Symfonię Beethovena, „Oto los puka do drzwi”. Była tak zaskoczona, że dopiero po 
chwili zauważyła Zośkę. Jej pozbawione życia ciało, spadło z jednego z wózków, na 
których więźniowie układali niezliczone warstwy zwłok. Ci którzy to robili, byli tak 
chudzi, że sami mogli się położyć na tych ludzkich piramidach. 

Brama piekieł otworzyła się przy akompaniamencie muzyki klasycznej, 
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rozpoczynając taniec życia ze śmiercią. Z czeluści obozu wybiegli kapo z kijami i 
zaczęli rozdawać razy na lewo i prawo, zmuszając wszystkich do rozebrania. Ktoś 
zabrał Annie jej ubranie, ktoś inny wskazał jej miejsce na apelowym placu. 
Zawstydzona przykryła rękoma resztki swojej kobiecości, bo Anna Engel nie była 
tylko numerem, wciąż była kobietą. Kobietą z dużymi, czarnymi oczami, którymi 
śledziła drewniane koła wózka pełnego ludzkich kukieł, który powoli toczy się w 
kierunku krematorium. Ku ostatecznej wolności.

— Idziesz Hans? — zapytał Schulz, zarzucając lekarski fartuch na mundur.
— Chyba nie uciekną, co? — odpowiedział pytaniem Reimer, a kiedy w 
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drzwiach stanął jego adiutant, zwrócił się do niego. — Znalazłeś kogoś ciekawego?

— Kilku Polaków, którzy mówią biegle po niemiecku. — Adiutant wręczył 
Reimerowi teczki i dodał. — Niestety nikt z nich nie potrafi pisać po niemiecku.

— Powiedz mi Josef. — Hans potrząsnął otrzymanymi aktami. — W jaki 
sposób mam tu zbudować magazyny Fundacji, jak nawet sekretarki muszę sam 
szukać w tym szambie?

— Co ci na to poradzę, Hans? — odpowiedział Josef. — To nie ja wymyśliłem, 
żeby zapełnić obóz prawie samymi Polaczkami. Rok temu to jeszcze byś coś znalazł, 
ale sam wiesz jak szybko umierają ci ze wschodu. 

— Łatwo ci mówić — powiedział Reimer, wciągając skórzane rękawiczki. —To 
nie do ciebie wydzwania Speer na zmianę z Heinrichem.

— Na szczęście to nie mój problem — odpowiedział Josef i zaczął się śmiać. — 
Zawsze znajdę wśród nich coś interesującego na swój stół.

— Jesteś chory. — Reimer poklepał go po ramieniu i wtedy spostrzegł jeszcze 
jedną teczkę, której nie pokazał mu adiutant. Wskazał ją i zapytał. — A to co?

— To pomyłka, nic takiego — odpowiedział zmieszany ordynans i szybko 
wyjaśnił. — Ona mówi i pisze po niemiecku, ale to Polka, więc pomyślałem…

— Dawaj! — przerwał mu Reimer i otworzył teczkę z oznaczeniami obozu w 
Stutthof.

— Hans, daj spokój — wtrącił się zniesmaczony Schulz. — Nie zatrudnisz 
chyba jakiejś polskiej dziwki?

Tymczasem Reimer wertując strony zatrzymał się na zdjęciu, które zostało 
zrobione kobiecie jeszcze w Toruniu, w październiku trzydziestego dziewiątego. 
Zamknął teczkę i przyjrzał się opisowi.

— Anna Engel — przeczytał na głos, spojrzał na adiutanta, oczekując 
wyjaśnień. — Niemieckie nazwisko.

— Po mężu — odpowiedział adiutant. — Z tego co przeczytałem, Franz Engel 
miał niemieckie korzenie.

— Kolejny zdrajca rasy. — Josef tracił już cierpliwość, a widząc, że Reimer się 
zastanawiał, powiedział. — Dobra chodź już, bo mam robotę. Ocenisz towar na 
żywo.

— Pokażesz mi ich wszystkich. — Reimer zwrócił teczkę ordynansowi.
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Anna nie miała pojęcia, jak długo stała już na placu, kiedy pojawił się młody 
żołnierz i rozkazał jej założyć obozowy drelich. Nie tylko jej. Jeszcze kilka innych 
kobiet otrzymało skromne ubranie. Anna widziała, jak wśród tysiąca pozostałych 
nagich ludzi przechadzał się oficer w lekarskim kitlu, od czasu do czasu krótką 
szpicrutą wskazując więźnia, którego natychmiast kapo odprowadzał na bok. Pod 
granitowym murem uzbierała się już przestraszona gromadka, składająca z pary 
identycznych zapłakanych bliźniaczek, jednego karła i kilku garbatych więźniów. 
Anna wbiła wzrok w zmarźniętą ziemię, na której po chwili dostrzegła czubki 
wypolerowanych oficerskich butów. Niespodziewanie mocna dłoń chwyciła ją za 
brodę i uniosła głowę. Anna otworzyła oczy i zobaczyła twarz młodego oficera.

— Wie heisst Du? — zapytał niemiecki oficer.

— 8833 — wyrecytowała z pamięci Anna. 

— Pytam, jak się nazywasz — ponowił pytanie.

— Nazywam się Anna Engel — odpowiedziała.

— Posłuchaj mnie teraz uważnie — powiedział po niemiecku i dodał. — 
Zadam ci kilka pytań, od których będzie zależał twój przyszły los. Umrzesz, jeżeli 
mnie okłamiesz — oświadczył wyraźnie i zapytał. — Potrafisz czytać i pisać po 
niemiecku?

— Tak, panie oficerze — odpowiedziała zdziwiona Anna.

— Biegle? — dopytywał oficer.

— Tak.

— Umiesz pisać na maszynie?

Anna zawahała się.

— Nie — odpowiedziała po krótkiej chwili i dodała. — Trochę pisałam w 
pracy…

— Dosyć! — przerwał jej i odszedł w kierunku kolejnej kobiety.
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— No i jak tam, Hans? — Josef prowokował go i dworował sobie z jego 
problemu. — Znalazłeś już ostateczne rozwiązanie? 

—  Nie denerwuj mnie Josef — ostrzegł go Reimer. — Bo złożę do SS-
Standartenfuhrera Franza Ziereisa zapotrzebowanie na lekarza do Ahnenerbe. Jak 
znikniesz na kilka miesięcy na Bliskim Wschodzie, to przejdzie ci ochota na 
uszczypliwości do starszego stopniem.

— Nie dasz rady, Hans — odpowiedział Josef.

— Jeden telefon do sztabu Himmlera i…

— Znasz mnie przecież, żartowałem — przerwał mu szybko Schulz i próbował 
zmienić temat. — Wybrałeś kogoś?

Hans Reimer wiedział kogo zatrudni, gdy tylko zobaczył zdjęcie Anny. Teraz 
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szukał jedynie uzasadnienia swojego wyboru przed Josefem Schulzem. Wiedział, że 
on najchętniej widziałby ją w krematorium, jak wszystkich pozostałych przy życiu 
wrogów Rzeszy. 

— Przecież ci ludzie do niczego się nie nadają — zaczął Reimer. — To wraki.

— Też to w kółko powtarzam komendantowi — podniecił się Schulz. — 
Szkoda prycz dla tych darmozjadów. Ich miejsce powinni zajmować zdolni do pracy 
na rzecz Wielkiej Rzeszy. Opracowałem nawet pewne procedury selekcji…

— Oszczędź mi szczegółów. — Reimer uniósł widelec z kawałkiem sznycla i 
dodał. — Nie przy jedzeniu, proszę.

— Sam zacząłeś — powiedział Schulz i zapytał z ciekawości. — Nie 
powiedziałeś mi w końcu, czy kogoś wybrałeś?

— Chyba wezmę tę Engel, ale jeszcze zobaczę — odpowiedział Reimer, udając 
obojętność.

— Tę Polkę?! — zdziwił się Josef, przeżuwając kotleta. — Nie żartuj sobie, 
proszę cię Hans. 

— A jaki mam wybór? — Reimer zdenerwował się. — Góra każe mi uzupełniać 
braki kadrowe więźniami to uzupełniam. Mam samemu pisać na maszynie? — A 
kiedy trochę się uspokoił, dodał. — I tak zabierze swoją wiedzę do piachu.

— Fakt. — przyznał mu rację Schulz i wyraźnie zadowolony dodał. — Albo do 
nieba. Z dymem.

Bóg miał dla Anny swój własny plan, w którym nie miała trafić do zawszonych 
umieralni. Młody adiutant oficera Reimera okazał się całkiem miłym młodzieńcem, 
który pomagał jej w zakwaterowaniu w baraku dla więźniów pracujących dla kadry 
oficerskiej. To było zupełnie inne miejsce niż te, w których do tej pory przyszło jej 
mieszkać. Obozowy raj. Świeża farba na deskach, dwupiętrowe prycze z czystymi 
kocami i przede wszystkim stały dostęp do wody, dawały Annie namiastkę 
normalnego życia.

W ogóle zaczęły się jej przytrafiać dziwne rzeczy. Na przykład krótko po tym, 
jak blokowa ją dotkliwie pobiła, stara sadystka poszła na spotkanie ze starszym 
obozu i nigdy już nie wróciła. Jej miejsce zajęła za to bardzo sympatyczna Polka z 
Gdańska. No i Anna dostałą w końcu pracę, za którą otrzymywała regularne posiłki. 
Dzięki temu w maju czterdziestego pierwszego zaczęła przypominać siebie sprzed 
wojny. 
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Anna znowu zapragnęła żyć.

Większość prac wykonywał w obecności adiutanta Reimera. Głównie 
katalogowała i przygotowywała etykiety na eksponaty do muzeum Adolfa Hitlera w 
Linzu. Nie była to trudna praca, ale wymagała staranności i znajomości języków, a 
Anna oprócz niemieckiego, znała również francuski. 

Hans Reimer wpadał kilka razy w tygodniu przyjrzeć się jej pracy. Prawie 
nigdy z nią rozmawiał osobiście. Nic dziwnego, była więźniarką, z którą rozmowa 
uwłaczała każdemu prawdziwemu Niemcowi. Nie znaczy to, że Hans Reimer nie 
był miły, wręcz przeciwnie, czasem w szufladzie biurka zostawiał jej czekoladę. Ten 
skromny ludzki gest był dla niej niezwykle cenny. 
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Anna znowu była człowiekiem.

W czerwcu coś się zmieniło. Anna wywnioskowała z dokumentów, że z 
magazynów Hofburgu w Wiedniu i magazynów w Monachium zacznie się 
zwożenie dzieł sztuki. Za kilka tygodni do magazynów w Gusen miały trafić 
pierwsze skrzynie z eksponatami. Anna bała się pracy w Mauthausen-Gusen, bo 
słyszała o nim same straszne rzeczy. Postanowiła zapytać o ten obóz jedną z Polek.

— Musisz uważać na wszystko — szeptała jej wieczorem starsza kobieta.

— Co masz na myśli? — dopytywała się Anna.

— Nie chodź blisko krawędzi Schodów Śmierci, albo urwiska…

— Masz na myśli te schody, po których mężczyźni wnoszą skalne bloki? — 
zapytała Anna.

— Dokładnie te. Wartownicy, a czasem nawet kapo strącają z nich więźniów w 
przepaść. — Starsza kobieta przerwała na chwilę, nasłuchując, czy nikogo nie było w 
pobliżu i dodała. — Nazywają to zabawą w spadochroniarzy.

— Myślałam, że to tylko bajka — pwoiedziała przerażona Anna.

— Skąd ty się urwałaś, malutka? — zapytała z niedowierzaniem Polka i 
opowiadała dalej. — Wjazd do kamieniołomu w Gusen wiedzie przez bramę 
wjazdową. Komendant obozu Zeireis urządził w niej swoją willę. Bądź czujna Anno, 
bo czasem każe swojemu synowi strzelać z balkonu do przypadkowych więźniów.

— Nie wierzę — powiedziała Anna.

— Ma zaledwie dziesięć lat. Jego syn. Rozumiesz? Strzela do nas ze strzelby, jak 
do zwierząt — powiedziała wzburzona kobieta.

— Cisza tam! — krzyknęła blokowa.



21

Nazajutrz Anna obserwowała przez okno, jak pierwsze kolumny wyruszają do 
sztolni Messerschmitta, warsztatów Heinkla i Steyra, gdy w towarzystwie adiutanta 
wszedł Hans Reimer. Anna zerwała się na równe nogi i stanęła wyprostowana przy 
biurku.

— Więzień numer osiem osiem trzy…

— Dobrze już, dobrze — przerwał jej Reimer i dodał. — Bo mi głowa pęknie od 
tego waszego krzyczenia. Dokumenty i etykiety gotowe?

— Tak jest, panie oficerze. — Anna wskazała na dwa kartony. 

— Sprawdzić! — wydał komendę adiutantowi Reimer.

— Rozkaz! — odpowiedział adiutant i po krótkiej kontroli potwierdził. — 
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Wszystko w porządku Herr Reimer. Możemy jechać.

Zgodnie z poleceniem Anna usiadła na tylnej kanapie terenowego samochodu, 
który stał przed wejściem do baraku. Adiutant położył obok niej dwa kartony i zajął 
jak zwykle miejsce za kierownicą. Po dłuższej chwili dołączył do nich Reimer i 
wydał rozkaz wyjazdu. Kübelwagen z charakterystycznym kołem zapasowym 
umieszczonym na przedniej klapie ruszył w stronę obozowej bramy. Było gorące 
letnie przedpołudnie, więc brezentowe pokrycie dachu zostało wcześniej złożone za 
siedzeniami. Anna pomyślała, że Reimer musiał być ważną figurą, skoro strażnicy 
na bramie wyjazdowej nawet nie zażądali od niego dokumentów. 

Cała wyprawa do Gusen trwała zaledwie kilkanaście minut. Dla Anny ten czas 
był jednak czymś więcej, niż zwykłą przejażdżką samochodem. Na krótką chwilę 
wróciła do przeszłości, w której wszystko było normalne i uporządkowane. Tu z tyłu 
samochodu wydawało się jej, że jest niewidoczna. W trakcie jazdy zamknęła oczy, 
skierował twarz ku słońcu i pozwalała, by otuliło ją przyjemne ciepło. Przeczesała 
palcami potargane przez wiatr włosy i była wolna.

Anna znowu była kobietą.

Gdy otworzyła oczy z przerażeniem odkryła, że Reimer przez cały czas ją 
obserwował w lusterku. Speszona i zawstydzona, natychmiast spuściła głowę. 
Chciała przeprosić za swoje niestosowne zachowanie i podniosła wzrok. Z lusterka 
wciąż patrzyły na nią oczy Hansa Reimera, ale Anna nie dostrzegła w nich 
nienawiści, czy złości. Szkliły się, a ich blask był pełen życzliwości. 

Anna odwzajemniła się nieśmiałym uśmiechem, podniesieniem kącików 
pełnych ust. Zaraz potem, przestraszona tym co zrobiła, skarciła się w myślach. Jak 
w ogóle mogła pomyśleć o istnieniu cieniutkiej nici zrozumienia między nimi? Tutaj 
wśród kominów nie nadążających z paleniem zwłok.

— Słyszałem, że stary ma ci udostępnić swoją willę? — zapytał Schulz. 

Wskazał głową w stronę Torhaus bramy wjazdowej do obozu, która była 
jednocześnie willą dobrze widoczną ze szpitalnego okna gabinetu Josefa.

— Musiałbyś widzieć jego minę. — Reimer sięgnął po papierosa ze złotej 
papierośnicy. 

— Domyślam się. — uśmiechnął się Schulz i zapytał z nutą sarkazmu. — Ale 
kto śmiałby się postawić staremu?
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— Tak, czy inaczej muszę się tam przenieść z całym kramem z Mauthausen. — 
Reimer zaciągnął się popielatym dymem.

— No to będziemy sąsiadami — oświadczył Schulz i wyciągnął rękę w 
kierunku papierośnicy. — Mogę?

— Jasne — odpowiedział Reimer i podpalił mu papierosa.

Oficerowie siedzieli chwilę w milczeniu i obserwowali ruch więźniów za 
oknem. Gdy przed szpitalem przemaszerowała kolumna robotników, Schulz 
zapytał.

— Spotkałeś się z Heinrichem w Berlinie?

— Tak — odpowiedział Reimer i dodał. — Brała w nim udział firma Molk AG, 
ten koncern farmaceutyczny.

— Chodzą słuchy, że szukają pozamedycznych możliwości... — zagaił Schulz.

— Mam zmontować ekipę archeologów i wysłać ich na poszukiwania 
jakiegoś eliksiru do Egiptu — wyjaśnił Reimer.

— Wiedziałem! — zawołał z satysfakcją Josef i szybko dodał cichym głosem. — 
Powiem ci Hans, że osobiście uważam, że to marnotrawienie pieniędzy, czasu i 
ludzi. No może ludzie to już niekoniecznie — przerwał na krótką chwilę i patrzył z 
pogardą na więźniów zamiatających liście pod szpitalem. — Jedyna droga, która 
może zakończyć się sukcesem to eksperymenty na ludziach i analiza danych. 
Wczoraj na przykład udało mi się ochłodzić obiekt do...

— Josef oszczędź mi szczegółów — przerwał mu Reimer. — Tyle razy cię o to 
prosiłem.

— Uważaj na słowa — ostrzegł go Schulz. — One potrafią zabić szybciej, niż 
kula z parabellum.

— Masz zamiar mnie zadenuncjować staremu? — zapytał Reimer i zagroził. — 
Uważaj, żebym nie wspomniał o twoich chorych zainteresowaniach.

— Nie robię nic, co nie jest zgodne z linią naszej partii — powiedział Josef 
przesadnie głośno i dodał. — Widziałem transport i skrzynie Ahnenerbe.

— Nigdy nie wiesz wszystkiego, co? — przekomarzał się Reimer

— Może mógłbym trochę pogrzebać w tych cudownych eliksirach ze Wschodu 
i przetestować na moich obiektach? Co ty o tym myślisz? — zapytał Schulz.

— Jak skończymy katalogować, to przejrzysz Księgi i jak znajdziesz coś 
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interesującego, to kto wie…może pogadamy — odpowiedział Reimer.

— A jak twoje braki kadrowe? — zapytał Josef pozornie tylko zmieniając temat 
Josef. — Uzupełniłeś, czy nadal pracują dla ciebie te tępe Polaczki?

— Potrafią zaskoczyć — odpowiedział Reimer, myśląc o Annie.

— Uważaj Hans, żebyś nie podpadł staremu — ostrzegł go Schulz, gasząc 
papierosa w metalowej popielnicy ozdobionej godłem III Rzeszy. — Zwłaszcza teraz, 
jak wygryzłeś go z willi. Dobrze ci radzę, wymieniaj ich co jakiś czas na świeżaków.

— Jasne. — Pokiwał z dezaprobatą Reimer i dodał. — I mam ich później od 
początku uczyć tego samego? To już wolę się tłumaczyć, niż z nie wywiązywać się z 
zadań.

— Żebyś później nie mówił, że cię nie ostrzegałem — powiedział Schulz.

Hans Reimer poczuł ulgę, bo nie chciał zwracać na siebie uwagi. Zwłaszcza 
teraz, kiedy zaczęło mu zależeć.

Właśnie minął czwarty miesiąc odkąd Anna katalogowała zbiory. Sztolnie 
przekształcone w magazyny fundacji Sonderauftrag Linz powoli zapełniały się 
dziełami sztuki oraz trupami pracujących przy wykuwaniu korytarzy więźniów. 
Śmierć nie pozwalała o sobie zapomnieć nawet na chwilę. Kilka dni temu zabrała na 
przykład młodego, zaledwie kilkunastoletniego blondyna, który zemdlał przy 
wykuwaniu śluzy pod ścianą sztolni. Zastraszony i zaszczuty trafił tego samego 
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dnia do gazu. Nawet Hans nie mógł spełnić prośby Anny i go uratować.

Anna czuła się winna. Sama żyła pod parasolem, który roztaczał nad nią 
Reimer, oficer SS, który kompletnie nie pasował do tego miejsca. Nigdy nie widziała, 
żeby zabił, albo nawet uderzył któregokolwiek z więźniów. Był inny i tak bardzo 
różnił się, choćby od swojego znajomego lekarza, którego wszyscy bali się, jak 
ognia. 

Lekarz, który skutecznie leczył wyłącznie z jednej choroby, z życia. Jak do tej 
pory nikt żywy nie wyszedł jeszcze z jego szpitala. Najdłużej udawało się przetrwać 
bliźniakom, jak na przykład tym dziewczynkom, które przyjechały razem z nią z 
obozu w Stutthof, a teraz są podobno poddawane nieludzkim eksperymentom. 
Takim potworem był Josef Schulz, ale nie Hans Reimer.

Z listów wyczytała, że był historykiem sztuki i miał osobisty kontakt z 
najwyższymi władzami w III Rzeszy. Imponował jej tym, że potrafi poskromić 
posiadaną władzę i zachowywał się nawet w stosunku do niej jak dżentelmen. A już 
zwłaszcza gdy nikt nie widział, na dole w sztolni, zdarzało mu się chodzić w 
niekompletnym mundurze, w koszuli z podwiniętymi rękawami. Nie uszło jej 
uwadze, że Reimer był niezwykle przystojnym mężczyzną. A ona była zbyt młoda, 
żeby pozostawać obojętną na jego urodę. Wyraźne rysy twarzy i proste brwi, spod 
których patrzył na nią mądrymi, niebieskimi oczami. Wciąż była kobietą, którą Bóg 
tylko okradł z miłości. 

marzec 1942, sztolnie Gusen

Reimer nie kontrolował tego i wiedział, że ryzykuje swoją karierę. Anna z miesiąca 
na miesiąc zmieniała się, a on razem z nią. Czuł, że wzajemnie zwracają sobie 
zagubione w odmętach wojny człowieczeństwo. Chronił ją, bo każdy jej uśmiech był 
dla niego odkupieniem zła, którego był świadkiem. Anna była jego aniołem, który 
poruszył w nim sumienie, ukryte na samym dnie duszy. 

Reimer nie potrafił określić momentu, w którym pojawiło się uczucie. Może 
urodziło się w spojrzeniu, gdy pierwszy raz jechali samochodem do Gusen? Już 
wtedy obydwoje wiedzieli, że ten moment prędzej czy później musi nastąpić. 
Przypadkowy dotyk, muśnięcie dłonią, oddech, zapach, dłuższe spojrzenie już nie 
wystarczały. Tak naprawdę od dawna byli parą kochanków, których 
powstrzymywała wizja konsekwencji.

Tego wieczora w hangarze Ahnenerbe byli sami. Robotnicy już w południe 
skończyli malować ściany czarną farbą i zostali zabrani do kamieniołomów. Anna 
naklejała etykiety na skrzynie, których zawartość spisywała przez ostatnie tygodnie. 
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Hans siedział przy prowizorycznym biurku i udawał, że wypełniał jakieś 
dokumenty. W rzeczywistości cały czas dyskretnie obserwował Annę. W końcu 
wstał z krzesła, obszedł biurko dookoła i stanął na wprost niej, na tyle blisko, że czuł 
jej oddech.

— Skończyłam — poinformowała go Anna. 

Widział, że jest speszona jego zachowaniem, ale Reimer nie ułatwiał jej, stał bez 
słowa, do momentu, w którym ona spojrzała mu prosto w oczy. 

— Pójdźmy już — odzywała się nagle Anna.

Pierwszy raz zwróciła się do niego w tak bezpośredni sposób i Reimer czuł, że 
Anna usiłowała to zatrzymać. Obydwoje wiedzieli, że to musiało się źle skończyć, 
dla nich obojga.

— Porozmawiajmy — zaproponował Reimer.

Gdy Anna spróbowała go ominąć, chwycił ją za ramię i przytrzymał. 

— Zaczekaj Anno — poprosił ją Reimer.

— Nie rób tego. — Anna zatrzymała się i odwróciła w jego kierunku. — Proszę 
cię.

— Nie zrobię niczego, czego nie będziesz chciała — odpowiedział jej Reimer.

— Niczego bardziej nie pragnę — wyszeptała i opuściła powieki, gdy on 
zbliżył do niej usta.
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Anna od końca maja, gdy tylko Hans wyleciał na misję do Egiptu, żyła w 
permanentnym strachu. Nie miała od niego żadnych wiadomości, a co gorsza zdana 
była na łaskę nowego szefa. Ale nawet to, że Josef Schulz mógł ją w każdej chwili 
wysłać do gazu, nie przerażało jej tak, jak to, że nie była w stanie ukryć ciąży. 
Pierwsza zorientowała się blokowa. Anna błagała ją, żeby nikomu nic nie mówiła, 
ale zdawała sobie doskonale sprawę, że blokowa musi na nią donieść. Inaczej sama 
mogłaby stracić życie. Los dziecka, które nosiła w sobie, był w zasadzie 
przesądzony.

W bezwietrzny lipcowy poranek Anna Engel zemdlała na apelu. Przytomność 
pomogły jej odzyskać dwie pomocnice kapo, a następnie przy pomocy drewnianych 
pałek zmusiły do powstania. Jak przez mgłę widziała blokową, rozmawiającą z 
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jednym z esesmanów i zataczając ręką koła wokół brzucha. Stało się.

Anna widziała, jak zbliżała się do niej niewyraźna postać w białym lekarskim 
fartuchu, zarzuconym na ramiona niczym peleryna. Widziała rękę, która chwyciła ją 
brutalnie pod brodę.

— Ty dziwko, zachciało ci się przyjemności? — wycedził przez zęby Schulz i 
uderzył Annę z całej siły w brzuch. — Bolało? Przyzwyczajaj się do tego, bo zanim 
umrzesz, to dostarczysz mi trochę przyjemności.

— Do szpitala z nią! — Wydał polecenie funkcyjnym. — Przecież nie 
pozwolimy jej tak szybko zdechnąć.

Anna leżała w czystej, pomalowanej na biało sali, w której stał Schulz i pukał w 
swoją dłoń końcówką stetoskopu.

— Zadziwiające — powiedział sam do siebie.

— Heil Hitler! Herr Schulz! — w drzwiach adiutant Reimera wyciągnął w 
kierunku Schulza teczkę. — To są akta, o które pan prosił.

— Proszę mi je dać — rozkazał Schulz i zaczął przerzucać strony. — No teraz to 
wszystko jasne! Upasłaś się jak świnia u Hansa i myślałaś, że ci wszystko wolno, co? 
Że możesz się pieprzyć po męskich barakach? Dawno mówiłem Hansowi, żeby nie 
zatrudniał Polaków. Mógłbym cię teraz odesłać do gazu, ale moja zawodowa 
ciekawość mi na to nie pozwala.
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Anna była zbyt przestraszona, żeby się odezwać, a co dopiero zapytać, co go 
powstrzymuje przed wbiciem jej igły w serce i wstrzyknięciem fenolu. Przecież 
wszyscy wiedzieli, że Schulz uwielbiał szpilowanie.

— Żyjesz wyłącznie dlatego, że nosisz w swoim łonie dwójkę małych 
bachorów, a ja bardzo potrzebuję bliźniaków — oświadczył Schulz.

Zostawił ją i podszedł do dwóch białych szkielecików. Wytrawione kości 
przypominały dwie dziewczynki, bliźniaczki, które przybyły tym samym 
transportem, co Anna. 

— Wygląda na to, że będę musiał poczekać z odesłaniem cię do piachu. 
Przynajmniej dopóki nie urodzisz, albo poronisz — oświadczył Schulz i wyszedł z 
sali.

Gdy tylko zniknął, Anna zaczęła gwałtownie oddychać i długo nie mogła się 
uspokoić. 

Zgodnie z rozkazem Reimera, Schulz w październiku wyleciał do Egiptu zamknąć 
wykopaliska. Reimer mógł samemu pojechać, ale dzięki temu fortelowi zyskał 
trochę czasu, na wymyślenie sposobu w jaki sposób uratować Annę.

Hans zastał ją pod zadziwiająco troskliwą opieką. Przyczyną tej metamorfozy 
Josefa były bliźniaki, których spodziewała się Anna. Ciąże mnogie stanowiły dla 
Schulza niezłą gratkę, zwłaszcza odkąd ich badanie Himmler włączył do 
narodowego programu Ahnenerbe. Paradoksalnie największy wróg Annę, stał się 
gwarantem jej bezpieczeństwa.

Przez ostatnie trzy miesiące ciąży Hans oficjalnie zastępował Schulza i często 
odwiedzał Annę. Dzięki temu mógł zadbać, żeby wszyscy chorzy otrzymywali 
regularne i pełnowartościowe posiłki. I tak, jak na początku ich znajomości 
ukradkiem wsuwał czekoladę pod jej poduszkę. Dotykał wówczas jej policzka 
wierzchem dłoni, a ona tuliła się do niej dyskretnie. Na małych, wyrwanych z kajetu 
karteczkach pisał jej, jak bardzo ją kocha, żeby się nie martwiła, że razem uciekną od 
tego wszystkiego. Reimer widział, że te krótkie zdania był dla niej, jak koła 
ratunkowe, które utrzymywały ją na powierzchni życia. 

Mimo jego starań życie Anna ledwo się tliło, jak płomień świecy na wietrze. 
Znikała z tego świata, jakby całą swoją energię oddawała ich dzieciom. Któregoś 
dnia powiedziała mu, że one muszą przeżyć, żeby świat znowu wrócił do 
normalności. To było ostatnie zadanie, które Reimer usłyszał od Anny. Od tego 
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momentu żyła już wyłącznie po to, żeby urodzić dzieci. Hans dwoił się i troił, 
krzyczał na pielęgniarki, osobiście sprawdzał zawartość posiłków, ale to nic nie 
dawało. W końcu dotarło do niego, że Anna nie przeżyje.

Pod koniec stycznia wrócił Schulz. Reimer spotkał go w bramie pod willą i zapytał, 
jak mu poszło w Egipcie.

— Byłem zajęty wykonywaniem twoich rozkazów — odpowiedział Schulz, 
podnosząc dwie lekarskie torby. — Jak zwykle musiałem posprzątać po tobie — 
dodał z sadystycznym uśmiechem na twarzy

— Nie zauważyłem transportu więźniów z Egiptu — oświadczył Reimer.

— III Rzesza to nie biuro podróży! Za bardzo się nimi przejmujesz. Jak 
będziesz chciał zobaczyć, to nagrałem kilka filmów. — Schulz gestem głowy wskazał 
metalową skrzynię. — A teraz wybacz Hans, trochę mi zimno, a chciałem jeszcze 
zajrzeć do moich obiektów w szpitalu. Możemy porozmawiać po obiedzie? 

Ośnieżone szczyty Alp od kilku dni kryły się w zimnej masie szarych chmury. 
Wraz z tym zjawiskiem zacierała się różnica między niebem, a ziemią. „A może 
między piekłem, a ziemią?” — pomyślał Hans. Cisza, która oplotła góry, 
zwiastowała zamieć. Dowodem był wiatr, który wprost na apelowy plac 
zdmuchiwał z dachów luźny śnieg. Reimer zwrócił uwagę na plac pełen 
skostniałych ludzkich postaci, których matka natura bezlitośnie obdzierała z resztek 
ciepła, skrzętnie ukrywanego pod obozowymi łachmanami. Nie była po ich stronie. 
Nikt nie był.

Pstryknął niedopałkiem, celując w zaspę, ale nagły podmuch wiatru porwał 
peta w nieznane. Odruchowo postawił kołnierz, choć nie odczuwał zimna. Płatki 
śniegu nie miały żadnych szans w zderzeniu z jego rozpaloną od emocji twarzą. 
Powstałe z wody misterne kryształowe arcydzieła, chwilę po zetknięciu ze skórą 
spływały po policzkach, jak łzy.

Aż do wieczora siedział za biurkiem w kancelarii, przerzucając bezmyślnie 
dokumenty. Nie był w stanie odczytać ani jednego zdania, bo trzęsące dłonie 
zamieniało pismo w rozmazane plamy. Próbując się uspokoić palił tyle, że już trzeci 
raz napełniał srebrną papierośnicę. Na domiar wszystkiego przymarznięte okna 
zmuszały go do wyjścia, w przeciwnym razie udusiłby się w kłębach własnego 
dymu. 

Od godziny stał ukryty w cieniu pomiędzy dwoma drewnianymi barakami. 
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Bezpiecznie, poza zasięgiem niespokojnych reflektorów. Ciemna bezksiężycowa noc 
sprawiała, że smoliste baraki zlały się w jedność. Kiedy gruby wartownik kolejny raz 
zniknął za rogiem, Hans wyciągnął papierosa i na chwilę płomień zapalniczki 
rozświetlił jego kryjówkę. Wiosna z pewnością odsłoni w tym miejscu dziesiątki 
niedopałków, które od kilku dni rzucał pod nogi. Od okna prymitywnego szpitala, 
dzieliło go zaledwie dwadzieścia metrów. Niewielki dystans, którego nie był w 
stanie pokonać. Od kilku dni jego umysł analizował setki scenariuszy, ale żaden z 
nich szczęśliwie się nie kończył. W każdym z nich Reimer pozostawał biernym 
obserwatorem dramatu Anny i ta bezradność doprowadzała go do obłędu. 

Przez ostatnie tygodnie z przerażeniem obserwował, jak Anna gaśnie. Miał 
wrażenie, że Anna całą wolę życia przelewa w dwa małe serduszka, które biły w niej 
od dziewięciu miesięcy. Był pewien, że wraz z przecięciem pępowiny, zniknie 
ostatnia nić łączącą ją ze światem żywych.

Odwiedzał ją tylko wówczas, gdy Josef wyjeżdżał z obozu. Sam nie wierzył w 
swoje słowa, gdy zapewniał ją, że wszystko się ułoży. Ona uśmiechała się tylko i 
milczała. Obydwoje odgrywali swoje role, jak kiepscy aktorzy z prowincjonalnego 
teatru. Reimer nie mógł się w takich chwilach powstrzymać i własną dłonią ocierał 
jej łzy spływające po policzkach. Przestawał nawet zwracać uwagę na wścibskie 
spojrzenia personelu, narażając ich na niebezpieczeństwo. Anna wyglądała gorzej 
niż wtedy, gdy zobaczył ją zaraz po przyjeździe do obozu. Z tą różnicą, że teraz nie 
potrafił jej uratować. Musiałby wydarzyć się cud, żeby przeżyła. Reimer nie potrafił 
sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno zrobił wszystko, żeby ją ocalić? Czy 
wykorzystał wszystkie możliwości? I kiedy tak pytał sam siebie, przyszedł mu do 
głowy pomysł. Szalony. Irracjonalny.

Przypominał sobie o małej fiolce, której nie przekazał hrabiemu von Molk, ani 
Himmlerowi. Mityczne Łzy Boga, które bardziej przypominały zwykłą wodą, niż 
eliksir życia wciąż stały u niego w łazience. Nie wierzył w ich moc, ale grób, który 
odkrył niedaleko Abu Simbel, pochodził sprzed kilku tysięcy lat, a mimo tego woda 
na dnie wielkiej kamiennej misy wciąż było odrobinę wody. Dwadzieścia lat temu 
wziął to za dowcip, ale dzisiaj potrzebował cudu. Być może wówczas zbyt 
pochopnie założył, że nie są prawdziwe? Ta wątpliwość dała nadzieję.

Prosto z magazynu Ahnenerbe poszedł na kolację. Ciężki i mokry płaszcz 
Reimera był dzisiaj pierwszym, który zawisł w szatni oficerskiej kantyny. Zamówił 
skromną kolację i filiżankę gorzkiej herbaty. Jadł tak długo, aż w drzwiach w końcu 
pojawił się rozbawiony Schulz w towarzystwie młodszych oficerów. Reimer dopił 
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zimną herbatę i wstał.

— Wychodzisz już? — zapytał go zdziwiony Josef.

— Niestety, mam jeszcze trochę roboty — odpowiedział Reimer, sprawdzając 
jednocześnie zawartość kieszeni. — Sam wiesz, co się stało pod Moskwą.

Reimer świadomie poruszył sprawę pierwszej porażki niezwyciężonej do tej 
pory armii niemieckiej. Tabu, o którym nikt nie chciał, a raczej bał się rozmawiać.

— A to nie zatrzymuję cię Hans — odpowiedział zgodnie z jego 
przewidywaniami Schulz i dodał. — Ja też mam dzisiaj robotę w szpitalu.

Reimer dobrze o tym wiedział i dlatego nie miał ani chwili do stracenia. 
Pożegnał się, założył w szatni czapkę, zimowy płaszcz i wyszedł na zewnątrz. 
Szybkim krokiem ruszył w kierunku szpitala. Siarczysty mróz sprawił, że śnieg 
coraz szybciej skrzypiał pod butami. Reimer spieszył się do swojej ukochanej Anny.

Anna leżała na odrapanym z farby, drewnianym stole, umieszczonym na 
środku obskurnego pomieszczenia, które udawało tylko salę porodową. 
Zapomniana przez Boga jęczała za każdym razem, kiedy bóle porodowe wykręcały 
jej wątłe ciało. Nie skarżyła się. Reimer wiedział, że dla niej najważniejsze są dzieci. 
W pobliżu rozpalonego kaflowego pieca, na stoliku stała pokryta czarnymi plamami 
rdzy emaliowana, kiedyś zapewne biała miska z wodą. Reimer włożył do wody dłoń 
i stwierdził, że dawno przestała być ciepła. Wszystko w tej sali było dekoracją, 
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nikomu nie potrzebną fałszywą troską. Reimer intensywnie myślał. Metr dalej, w 
stronę okna na metalowym wózku zauważył rozłożone narzędzia chirurgiczne. 
Najpewniej wyjęte z czarnej lekarskiej torby, która stała na poplamionej krwią 
podłodze. To przypomniało mu, że Schulz może w każdej chwili wrócić. Reimerowi 
nie pozostało wiele czasu na zrealizowanie planu. 

Podszedł do Anny i przyłożył do jej rozpalonego czoła swoją dłoń. Anna 
otworzyła oczy, w których Reimer spodziewał się ujrzeć cierpienie. Zamiast tego 
dostrzegł w nich miłość i nadzieję. Anna wyszeptała coś niezrozumiałego, więc 
Reimer pochylił głowę tak, żeby jego ucho znalazło się blisko jej spierzchniętych ust.

— Ratuj nasze dzieci — powiedziała Anna i pocałowała delikatnie.

Reimer był zdesperowany, odpiął guzik i sięgnął do kieszeni po fiolkę, tę samą 
którą napełnił w Asuanie. Odkręcił ją i przechylił Annie do ust.

— Pij. — Reimer głaskał ją po głowie. — Niczym się nie martw. 

Pierwszą kroplę, która spadła na wysuszone usta, Anna nieśmiało zlizała 
językiem. Po chwili rozchyliła szeroko usta i Reimer przelał w nie całą zawartość 
buteleczki. 

Przez minutę trwał nieruchomo, ale nic cudownego się nie wydarzyło. 
Absolutnie nic. Anna nie wstała, nie odzyskała energii, życia. Nic się nie zmieniło. 
Łzy Boga okazały się bajką. Reimer właśnie to udowodnił. Patrzył zdezorientowany 
na zmianę, to na butelkę, to na Annę. Dlaczego?! Złość narastała w nim, jak lawina, 
łamiąca sprężyste sosny wbite w alpejskie skały. Wściekły, cisnął w końcu butelką o 
podłogę, rozbijając ją na dziesiątki szklanych szkiełek.

Dla Anny nie było ratunku. Wszystko stracone. Obydwoje wiedzieli, że Josef 
zabije ją zaraz po porodzie. W tym stanie nie miała nawet czym karmić ich dzieci, 
więc będzie tylko bezużyteczną Polką. Nikim, a raczej niczym. W tym momencie 
Anna zaczęła krzyczeć z bólu. Spanikowany Reimer, słysząc zbliżające się na 
korytarzu kroki, otworzył okno i wyskoczył wprost na śnieg. Nic więcej nie może 
zrobić.



34

Schulz rzucił na stolik teczkę Anny, zwracając uwagę dwóm położnym na otwarte 
okno. Gdyby podszedł, to być może dostrzegłby Reimera, a może i nie, bo w 
niemieckiej części obozu oświetlenie był dużo skromniejsze. Hans liczył na to, że 
niezauważony przypatrywać się temu, co robi Schulz.

Niepokojony przez nikogo Reimer obserwował, jak położne zachęcały Annę do 
urodzenia   siłami natury. Nie mógł słuchać jej cierpienia i odszedł od okna kilka 
metrów. Stanął na środku ścieżki  i zapalił papierosa. Rozejrzał się i nigdzie nie 
zauważył wartownika, więc ukradkiem zaczął obserwować, co robi Schulz. 
Natychmiast dotarło do Reimera, że Josef stracił cierpliwość i dosłownie wziął 
sprawy we własne ręce. Reimer wierzył, że dzieci przeżyją, że Josefowi za bardzo 
zależało, na bliźniakach. Reimer liczył na to.

Hans widział przez okno, jak Schulz krzątał się po sali ubrany w biały fartuch, 
jak przysuwał do Anny stolik. Z przerażeniem patrzył, jak położne przywiązały ją 
do stołu, a Schulz chwycił w palce skalpel. W tej samej chwili dotarło do Reimera, że 
Anna była operowana przez Josef bez znieczulenia. Gdy wydawało mu się, że jest 
po wszystkim Schulz usiadł, zdjął rękawiczki i zapalił papierosa. Reimer podszedł 
bliżej, ale nadal nie słyszał płaczu dziecka. Tymczasem Schulz skończył palić i 
ponownie nałożył rękawiczki. Widział, jak Josef pedantycznie naciągał je na 
poszczególne palce, a potem, jak nachylił się nad Anną i uniósł pierwsze z dzieci.

Reimer nie mógł wytrzymać napięcia i podszedł pod samo okno. To był 
dziewczynka! Jego córeczka. Oczy Reimera wypełniły się łzami szczęścia. Na chwilę.

Jedna z położnych odcięła pępowinę, zawinęła dziewczynkę w ręcznik i 
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wyniosła dziewczynkę z sali. Reimer nie usłyszał płaczu córki. Schulz znowu 
nachylił się i ponownie zniknął Reimerowi z pola widzenia. Wrócił po chwili z 
dzieckiem, które tak jak poprzednio oddał położnej. To był syn! Reimer nie mógł 
uwierzyć, że Anna urodziła mu syna. Kiedy zobaczył Schulza podchodzącego do 
stolika, nagle zaczął mieć złe przeczucia. Wydawało mus się, że Josef robi masaż 
serca jego dziecku. 

Tak minęły dwie najdłuższe minuty w życiu Reimera.

Hans nie miał już złudzeń, że jego dzieci przeżyły. Wściekły Schulz był 
wystarczającym dowodem. Widział, jak w złości strącał przedmioty z szafki i rzucił 
martwe dziecko pod stół, na którym leżała Anna. Przez deski i szyby Reimer 
usłyszał jedno głośne zdanie:

— Przeklęte polskie nasienie!

Rozgorączkowany, zapomniał się i prawie przystawił nos do szyby. Widział, 
jak na brudnych deskach, pod stołem leży jego syn. Reimer dostrzegł czerwone 
plamy na jego pergaminowej i białej jak śnieg skórze i nieruchomą pierś. Podniósł 
wzrok na Annę, akurat w tym momencie, w którym ona przechyliła głowę na bok, 
tak żeby pierwszy i ostatni raz spojrzeć na ich dziecko. Reimer chciał zapukać w 
szybę, powiedzieć Annie, że był tutaj przez cały czas, że chciał ją uratować. Ale nie 
zrobił tego. 

Patrzył za to, jak płacze, jak jedna pojedyncza łza przebyła długą drogę z oka, 
po policzku,  by w końcu poszybować w dół, wprost do ust ich dziecka. 

To był koniec. Dla Anny, dla ich córki i syna. I dla niego.

Los pozbawił Annę grobu. Spalona na popiół, zmieszana z innymi ludźmi czekała, 
aż łopata pełna pachnącej ziemi przykryje ją na wieki. W przyszłości zapewne 
wyrosną na niej kwiaty, tymczasem wiatr po trochu zabierał ją z pola w stronę Alp. 
Była już wolna.

Na tym świecie nie było już komu opłakiwać jej śmierci. Nawet Reimer patrzył 
nocami w sufit suchymi oczami. Leżał pusty w środku, rozdarty jak kartka papieru, 
pomiędzy życiem, a śmiercią ojciec nieżywego syna i nieżywej córki, zmuszony 
odłożyć opłakiwanie martwej Anny. Taki był odwieczny warunek Bogini wojny, 
która nigdy nie miała czasu na żałobę. 

Reimer o wszystko obwiniał Schulza, choć w głębi duszy czuł, że gdyby nie 
pozwolił rozwinąć się uczuciu, Anna być może przeżyłaby. Początkowo planował, 
jak się pozbyć Josefa. Zwłaszcza, jak Schulz wielokrotnie powracał do tematu Anny i 
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żałował, że takie piękne obiekty mu przeszły obok nosa. Obiekty. Przez to 
notoryczne powtarzanie Reimer odniósł nawet wrażenie, że Kopf domyślał się, że to 
bliźnięta były jego dzieci. Z czasem po prostu zaczął unikać Schulza, zaszył się w 
magazynach Gusen i podróżował w sprawach Fundacji po całym świecie. Z czasem 
jego pozbawiona emocji inteligencja i doświadczenie, postawiła go na czele 
Fundacji.

W kwietniu czterdziestego piątego nikt nie miał już wątpliwości, że wojna była 
przegrana. Fundacja musiała zadbać o przyszłość, więc Reimer z grupą 
najwierniejszych żołnierzy nadzorował zasypywanie sztolni, w których ukryli całą 
kolekcję Sonderauftrag Linz i Ahnenerbe. Targane wybuchami kamieniołomy drżały za 
każdym razem, gdy Reimer przekręcał czerwoną rączkę detonatora. Wznoszący się 
do nieba kurz przyciągał myśliwce i alianckie bombowce, które dokładały od siebie 
dziesiątki bomb. Ludzie masowo dezerterowali lub tak jak Oskar, szli do 
partyzantki. Werwolf. Reimera to nie dziwiło, bo tu w Gusen czekała ich tylko 
śmierć, bo to małe miasteczko nie znało niczego innego poza śmiercią. 

Wybuch dwutonowej alianckiej bomby zaskoczył go na kamiennych schodach. 
Eksplozja była tak potężna, że zdmuchnęła go ze schodów kilka metrów w dół. W 
powietrzu unosił się skalny pył i powoli opadał na leżącego Reimera. Wyglądał jak 
prosty robotnik z kamieniołomu, cały zakurzony, w białym mundurze. Przysypany 
kurzem i kamieniami Hans Reimer nadal żył, choć z uszkodzonych bębenków 
wypływały czerwone strużki. Widział, jak Oskar otwiera usta i gestykuluje, ale on 
ledwie słyszał.

— Herr Reimer! — krzyczał Oskar i wydawał komuś polecenia. — Pakuj go na 
nosze, szybciej! Nie wszystko stracone.

— Dobij mnie — charczał Hans, krztusząc się, zalegającym w płucach pyłem.

— Będzie pan żył — powiedział spokojnie Oskar.

Drugiego kwietnia rozpoczęła się ewakuacja podobozu w Gusen. Pospiesznie 
formowane kolumny więźniów wyruszyły do Mauthausen, a niezdolnych do 
marszu więźniów, żołnierze SS rozstrzeliwali bez żądnej litości. Śmierć była 
patronką tego dnia. Zgodnie z rozkazem komendanta Ludwika Stiera. Już na 
początku roku Schulz uzyskał zgodę Hansa i do niedużej pakamery w tajnym 
hangarze Fundacji przeniósł wszystkie dokumenty, wyniki badań i specyfiki. 
Głęboko pod ziemią mogły spokojnie czekać na lepsze czasy. Bo Josef Schulz 
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wierzył, że jego czas jeszcze nadejdzie.

Jedyne czego się obawiał to ignorancji i braku zrozumienia dla jego naukowej 
działalności. Wiedział, że nawet zmiana nazwiska nie uchroni go przed zeznaniami 
świadków i karą śmierci. Dlatego od tygodnia systematycznie wysyłał swoje obiekty 
do komór gazowych w Herbheim. Musiał się spieszyć, bo alianckie samoloty z furią 
atakowały każdą niemiecką kolumnę, każdy podejrzany transport. 

Od wczoraj mały autobus kursował kilka razy dziennie. Schulz postanowił 
sprawdzić, jak działa fabryka. Przegląda dokumenty i stwierdza, że z tyłu jadą dwa 
jego najcenniejsze obiekty. „Byłem tak blisko” — myśli i z pogniecionej paczki 
wyciąga papierosa, wykrusza go i zapala. Reimer nigdy się nie dowiedział, że jego 
dzieci przeżyły. Schulz nie był taki głupi i od początku domyślał się, że to są dzieci 
Hansa. Nie uszło jego uwadze, jak Hans traktował tę Polkę. W końcu dobrał się do 
niej, jak pies do suki, przy okazji hańbiąc mundur i dobre imię niemieckiego oficera. 
Schulz zachował je, bo chciał mieć na Reimera haka, jak na każdego, kto mógł mu 
przeszkodzić w osiągnięciu celu. Teraz to już nie miało znaczenia, musiał więc tylko 
dopilnować, żeby ten pomiot zniknął i Hans nigdy się nie dowiedział o tym, co 
zrobił.

Było już po zmroku, ale ogromny Księżyc nie pozwolił zapanować ciemności. 
Schulz obserwował go z kabiny szarego autobusu, którym zmierzał do ośrodka. 
Satelita był tak blisko Ziemi, że Josef dostrzegł szczegóły na jego powierzchni, 
nieznane kratery i niezdobyte góry. Powoli jego tarczę zaczęła przysłaniać wysoka 
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wieża zamku Herbheim i nieprzystający do stylu, cienki blaszany komin, który 
wypluwał czarny dym. Schulz z zadowoleniem stwierdził, że fabryka działała pełną 
parą. To dobrze, bo autobus pełen był obiektów, których musiał się dzisiaj pozbyć. 

Podjechali tyłem do ściany, prawie pod samą basztę. Schulz widział, jak jego 
ludzie się wykruszają. Znikają gdzieś, bo nikt już nie panował nad niczym. Wyszedł 
z szoferki i wraz z kierowcą otworzył tył samochodu. Ze środka patrzyły na niego 
przerażone oczy, ale Schulz od dawna już nie miał sumienia. Udowadniał to 
każdego dnia. Wyciągnął pistolet i chwycił jedną ręką dwuletniego chłopca. 
Natychmiast go poznał, to bezimienny Engel. Trzymał go za rękę, w taki sam sposób 
jak dzieci trzymają swoje misie. Nie przejmował się jego płaczem, tylko kazał 
wszystkim wysiadać. 

Schulz poszedł w stronę wejścia. Jako jeden z nielicznych wciąż nosił czarny 
mundur SS i czapkę. Rozejrzał się, ale nigdzie nie było jego ludzi, tylko te pieprzone 
pielęgniarki, siostry miłosierdzia. Właśnie jedna z nich zbiegła ze schodów. Josef 
Schulz rzucił pod jej nogi małego Engela i gdy podniosła go z ziemi, pogroził 
pistoletem i powiedział:

— Zanieś go do lochu, zrozumiałaś?

Schulz odwrócił się w stronę autobusu, bo jakimś cudem pojawili się jego 
ludzie, którzy próbowali opanować przerażone dzieciaki.

— Tak proszę pana — odpowiedziała młoda pielęgniarka i przytuliła Engela do 
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piersi.

— I powiedz tym na dole, żeby przysłali tu ludzi — powiedział do niej Schulz, 
a kiedy nad zamkiem z hukiem przeleciał brytyjski Spitfire, krzyknął. — Przecież nie 
będę sam nosił tych bachorów.

 Josef wrócił do autobusu, a kobieta zniknęła w bramie. Później widział ją 
jeszcze kilka razy, jak pomagała przy rozładunku obiektów. Nie lubił jej, ale teraz 
nawet ona była użyteczna.

Schulz nie widział, gdy Ingrid Wolf odwróciła się i z całej siły przytuliła 
chłopca do piersi. Przez chwilę nasłuchiwała z zamkniętymi oczami, a gdy tylko 
poczuła delikatne bicie jego serca, odetchnęła z ulgą. Żył. Podziękowała w myślach 
Bogu, że pozwolił jej uratować chociaż jednego z nich. „A może  dam radę uratować 
jeszcze jedno dziecko?” — pomyślała Ingrid, zostawiła chłopca w spiżarni i zbiegła 
na dół, na dziedziniec. Księżyc pomógł jej i ukrył się za chmurami, dzięki czemu 
Schulz nie zauważył, jak drugi raz wbiegła po schodach z kolejnym chłopcem. Tego 
wieczora odebrała śmierci trójkę dzieci, dwóch chłopców i jedną dziewczynkę. 
Niewielki szary autobus w końcu odjechał, a Ingrid wróciła do spiżarni do chłopca, 
którego uratowała dzisiaj, jako pierwszego. Wśród wielu blizn Ingrid dostrzegła 
jedną otwartą ranę na przedramieniu. Kiedy ją opatrywała, chłopiec nie płakał, tylko 
obserwował ją wielkimi, niebieskimi oczami.

Nagle pod wpływem impulsu Ingrid odezwała się do niego:

— Witaj Karl.

Po czym pocałował go czule. Jak matka. 


