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 Minęło południe w gęstej peruwiańskiej dżungli, mieniącej się milionami odcieni zieleni. 
Krople orzeźwiającego deszczu zenitalnego z szelestem skapywały z koron niebosiężnych drzew. 
Po burzy wszystko tętniło życiem: zwierzęta wychodziły ze swych kryjówek i węszyły na 
wszystkie strony. W górze odzywały się raz po raz ptaki, spłoszony owad czmychnął między 
opadłe liście. Pośród kojących pomruków dało się słyszeć jeszcze jeden dźwięk, ostry, 
nieprzyjemny – gdzieś dalej świstały maczety, tnąc i łamiąc liście, pnącza oraz gałęzie. Za nimi 
powoli i niezdarnie, w porównaniu z leśnymi zwierzętami, przedzierali się ludzie – ekipa złożona 
z kilkunastu osób i osłów niosących rozmaite pakunki. Roślinność i parująca wilgoć tłumiły 
światło słoneczne, przez co można było ujrzeć jedynie niewyraźne zarysy postaci. Przystanęli przy 
niewielkiej polance i rozsunęli się, robiąc przejście przewodnikowi wyprawy. Mężczyzna 
w ciemnej skórzanej kurtce i fedorze na głowie wyjął z torby notes, przekartkował, przez chwilę 
się w niego wpatrywał, po czym podniósł wzrok. Uśmiechnął się usatysfakcjonowany. Przed sobą 
miał cel kosztownej i męczącej podróży – kolejne zaginione inkaskie sanktuarium. Potężny 
kamienny posąg groźnego wojownika zdawał się mówić: „Stój! Obcych częstujemy zatrutymi 
strzałami i dzidami. Wchodzisz na własne ryzyko!”. Za nim znajdował się, rozmyty w mrokach 
zwartej dżungli, zapomniany kompleks świątynny.  
Indiana Jones, podążając za miejscowy opowieściami o zaginionych miastach zamieszkanych 
przez demony, penetrował ziemie Ameryki Południowej, by odnaleźć nowe stanowiska 
archeologiczne. Takie, które zelektryzowałyby świat, a jemu przyniosły upragnioną fortunę 
i chwałę.  
Teraz do roboty. Schował notes, odwrócił się do tragarzy i zakomenderował, by rozbijali obóz 
w tym właśnie miejscu. Podczas gdy przygotowywano bazę, Jones rozglądał się po okolicy. 
Zabytki zachowały się w niezłym stanie, ale wszystko wymagało uprzątnięcia. Indy zaczął 
sporządzać notatki do raportu, jaki miał dostarczyć później na uniwersytet. Nagle posłyszał za 
sobą kroki, ktoś biegł do niego po miękkiej ściółce. 
 - Doktorze Jones!, doktorze Jones! – młody chłopak nadbiegał krzycząc i wymachując 
aparatem fotograficznym 
„Kimble... ech, po jaką cholerę kazali mi go brać ze sobą?!”, pomyślał w duchu Indiana 
i westchnąwszy odwrócił się do Franka Kimble’a. Prymus wśród studentów, bardzo chudy, ale 
pełen energii i entuzjazmu, który graniczył z nadgorliwością, został przydzielony Jonesowi jako 
asystent. Pomimo niezaprzeczalnych zalet, Indy nie lubił Franka. Czuł się przy nim bardzo stary, 
no i wciąż trzeba było pilnować, żeby nieostrożnemu młodzikowi nic się nie stało.  

- Doktorze Jones... – zdyszany dopadł Indianę, który wcale nie próbował ukrywać swojej 
niechęci – Co teraz? 

- Najlepiej usiądź gdzieś w miejscu i zacznij pisać wstęp do raportu, ja się trochę rozejrzę. 
- Tak jest! – z uśmiechem pobiegł z powrotem, nawet nie zdając sobie sprawy, że pisanie 

raportu to tylko powód do spławienia go.  
 
Po kilku godzinach, gdy już się ściemniło, Indiana wrócił do obozu. Zastał starannie 

rozłożone namioty i wszystkie sprzęty i rozpalone małe ognisko. Tylko ludzie się pochowali do 
namiotów przed wszędobylskimi moskitami. Słysząc kroki, siedzący za moskitierą Frank 
pochwycił strzelbę i szybko wyskoczył na zewnątrz.  

- Quién es? – warknął, jeszcze nie poznając doktora Jonesa. 
- Spokojnie mały, nie szarżuj! – odpowiedział nerwowo, widząc broń w rękach tego 

nieobliczalnego, jak sądził, chłopaka. 
- Przepraszam, to tak na wszelki wypadek, przed tubylcami, wie pan... 
- Jakimi tubylcami? – odparł szorstko – W promieniu jakiś 25 mil nikt tu nie mieszka, to 

dżungla! Napisałeś już, o co prosiłem? 



- Tak, a nawet więcej – napisałem cały raport! 
- Cały?! Przecież dopiero co tutaj przybyliśmy! No, dobrze, przejrzę jutro, teraz zamierzam 

odpocząć. Dobranoc! 
Wszedł do namiotu, który, ku jego zadowoleniu, był jednoosobowy i należał wyłącznie do 

niego. Żeby nie wzbudzać niczyich podejrzeń, albo co gorsza – ciekawości Kimble’a, włączył 
małą, słabą latarkę i ustawił na stoliku. Wyjął z torby wymęczony notes. Otworzył na stronie 
z naszkicowaną odręcznie mapką inkaskiego stanowiska. Nie poświęcając jej wiele uwagi, 
przerzucił na poprzednią stronę, również z mapką. Przedstawiała ona las i niewielką polanę 
położoną w dolinie, która na myśl przywodziła raczej krater wulkanu. Na środku stał dość duży 
kamień w kształcie walca. Tuż przy krawędzi stromego urwiska stały naturalnej wielkości posągi 
wojowników z czaszkami zamiast zwykłych głów. Trzymając jako zakładkę palec, przewrócił 
kartki prawie na sam początek. Były tam liczne notatki, każda opatrzona datą i nazwą 
peruwiańskiej wioski. Znalazło się również kilka szkiców przedstawiających dziwne bóstwo 
przypominające węża bądź smoka, wzory i znaki, nie przypominające inkaskich lub jakichkolwiek 
dotychczas poznanych. Indiana zdawał sobie sprawę, że być może stoi u progu niezwykłego 
odkrycia – wciąż nieznana kultura czekała właśnie na niego. Jednak, kto uwierzy w istnienie 
nieodnalezionych, pochłoniętych przez dżunglę, a znanych tylko z „niestworzonych” opowieści 
tubylców, pozostałości jednego z najwspanialszych ludów obu Ameryk? I tu miał asa w rękawie. 
A dokładniej, w wewnętrznej kieszeni swojej kurtki. Ostrożnie wyjął spory, ciężki przedmiot 
i odsunąwszy notes położył go na stole. To była maska. Przedstawiała bliżej nieokreślone 
stworzenie – nie zwierzę, ale też nie człowieka. Istota mistyczna, bestia nie z tego świata, 
narodzona w narkotycznym śnie, lub raczej – koszmarze. Ktokolwiek by ją zobaczył, nie zapomni 
tego widoku, ale też nie będzie w stanie opisać słowami, gdyż nie przypomina niczego, co 
człowiek mógł widzieć w ciągu całego swojego życia. Nie słowa, ale raczej odczucia najlepiej 
oddadzą wygląd maski. Patrząc na nią odnosi się wrażenie, jakby to ona była całym światem 
zaklętym w jednym przedmiocie, dniem z nocą i ziemią z niebem. W jednej chwili wszystko inne 
przestaje istnieć, także czas, bo przedmiot zdaje się pochodzi z niezmierzonej otchłani wieków. 
Puste oczodoły, silnie zarysowane, w pewnym miejscu niknące gdzieś łuki brwiowe, liczne 
zdobienia i zawijasy nieznanego stylu napawają grozą. Grozą przed wszechwiedzącym 
spojrzeniem tych pustych oczu. Maska, choć leży tuż obok, zdaje się być nieosiągalna 
i nieuchwytna dla zwykłego śmiertelnika, a jej wizja prześladuje na każdym kroku. Nie można 
odwrócić spojrzenia, by i jej spojrzenie nie powędrowało za ofiarą, bo chyba tylko ofiarą można 
nazwać tego, kto się na nią natknie.  

Indiana nie czując zmęczenia długo wpatrywał się w tajemnicze znalezisko. A natknął się 
na nie przypadkiem, choć na taki właśnie „przypadek” liczył. Teraz jego myśli kłębiły się 
w całkowitym bezładzie, nie mógł uchwycić i utrzymać na dłużej żadnej z nich. Chłonąc 
wzrokiem maskę, czuł, że musi tam pójść.  

„Ni gwiazda nie oświetla tego miejsca, ni gwiazda...”,  
„To miejsce przeklętych, tam otwierają się czeluście ziemi...” – wciąż w uszach dźwięczały 

mu opowieści tutejszych Indian. Choć wiedział, że są mocno przesadzone, to ciekawość i potrzeba 
poznania prawdy przywiodły go tutaj. Prawda. Jeżeli straci dzisiejszą noc, straci także 
niepowtarzalną szansę na zgłębienie tego, co się kryje za ludowymi opowiastkami. W końcu nie 
wytrzymał. Po cichu wstał, wsunął do kieszeni notes. Sięgając ręką po maskę, zawahał się przez 
moment. Zdawał sobie sprawę, że zabranie jej ze sobą nie jest dobrym rozwiązaniem, ale 
wzbraniał się przed jej pozostawieniem.  

- Zresztą, przecież jestem ostrożny facet! – pomyślał z beztroską, która bardziej podnosi na 
duchu niż irytuje. Przyćmił latarkę kawałkiem jakiegoś materiału i wymknął się z namiotu. 
 Ruszył szybkim krokiem przed siebie. Droga wiodła przez odnalezione inkaskie 
sanktuarium. Nocą wyglądało zupełnie inaczej niż za dnia, wyczuwało się tu ducha dawnej 
cywilizacji. Przytłumione światło wyrywało z gęstych ciemności szczegóły konstrukcji. Również 
te, które znajdowały się pod nogami – Indiana co chwila potykał się o coś, czemu za każdym 
razem towarzyszyło odruchowe mruknięcie „cholera!” pod nosem. Niezrażony, po każdym 
upadku natychmiast podnosił się na równe nogi i szedł, a właściwie pędził, dalej.  
 



 W końcu dotarł na miejsce. Z szybkim, mocnym biciem serca położył się przy krawędzi, 
by mieć dobry widok na polanę w dolinie, a raczej w kraterze. Nad nim stał posąg tajemniczego 
wojownika z czaszką w miejscu głowy i mocno zarysowaną każdą kością – twórca najwyraźniej 
chciał, żeby wojownik wyglądał jak trup we wczesnej fazie rozkładu, albo przynajmniej na 
wysuszone ciało. W każdym bądź razie wojownik-zombie strzegący miejsca tajemnego 
zgromadzenia.  
  - Urocze... – mruknął zniesmaczony Indy. Wzdrygnął się i spojrzał w dół.  
 Zadrżało powietrze, zadrżała ziemia. Rozległy się bębny, bijące w rytm ludzkiego serca. 
Odnalezienie źródła dźwięku było niemożliwe, dochodził ze wszystkich stron, na próżno szukać 
także instrumentów i uderzających w nie ludzi. Na polanie, nie wiadomo skąd – zupełnie jakby 
spod ziemi, pojawiły się tajemnicze ludzkie postacie. Było ich kilkanaście - trudno powiedzieć 
dokładnie ile. Po kroju szat Indy domyślił się, że byli tam zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
Przypominali nieco mnichów, jednakże byli bardziej dostojni i groźni. Każdy trzymał w ręku 
pochodnię, jednak ich rozdygotany blask nie padał na twarz, ale na maskę. Nie było dwóch takich 
samych, ale zrobione zostały na tę samą modłę, co maska, którą miał Indiana. Archeologa bardzo 
to zainteresowało. Nieświadomie przysunął się jeszcze bliżej krawędzi. Postacie coraz mniej 
przypominały ludzi. Raczej istoty nie z tego świata i podobnie jak ich maski, musiały pochodzić 
z najgłębszych czeluści piekieł. Tymczasem bębny piekielnej kapeli z nikąd, biły coraz szybciej, 
tak, jak bije serce w chwilach podniecenia, strachu, ekstazy i bólu. Jones także czuł podniecenie, 
przysuwając się wciąż bliżej, wciąż odrobinę bliżej. Uczestnicy zgromadzenia szli coraz szybciej, 
kołysząc się w rytmie dudniących bębnów. Zgromadzili się wokół środkowego kamienia, zbliżyli 
swe pochodnie i z głuchym rykiem buchnął płomień ponad owym kamiennym walcem, który 
śmiało można uznać za ołtarz. Tłum przyjął to z pomrukiem, łudząco podobnym do huku płomieni 
ognia. Następnie zrobili krok do tyłu i rytmicznym krokiem zaczęli obchodzić ołtarz. Indiana 
poprzez bębny posłyszał jeszcze jedno takie głuche ryknięcie, i jeszcze jedno, i kolejne. Uniósł 
głowę i powiódł wzrokiem po dalszych krawędziach krateru. Z narastającym niepokojem 
obserwował pojawiające się w ciemnościach, niecałe dwa metry nad ziemią, płomienie. 
Przerażony przerzucał wzrok z jednego płomienia na drugi, zgadując, gdzie pojawi się kolejny. 
Nagle usłyszał za sobą charakterystyczny dźwięk. W odruchu paniki obrócił się na plecy. 
W oczodołach wojownika pojawił się ogień. Indiana prychnął na własną płochliwość i z powrotem 
wbił wzrok w zgromadzenie. Nie zainteresował się faktem, że w pobliżu nie było nikogo, kto 
mógłby ten ogień podłożyć... W pewnym momencie tłum obchodzący kamień z płonącym ponad 
nim ogniem zatrzymał się. Ucichły też bębny. Dostojnym krokiem wyszedł na środek 
nieprzeciętnie wysoki mężczyzna w karminowej szacie i szczególnie odrażającej masce. Zbliżył 
się do środkowego głazu, gdy reszta stała nieruchomo ze wzrokiem utkwionym w ołtarz. Indy 
słusznie uznał go za kapłana prowadzącego ten cały rytuał. „Mistrz ceremonii” wyciągnął ręce do 
ognia i zaintonował sykliwym głosem jakąś pieśń. Za jego przykładem poszedł zgromadzony 
tłum. Wyglądało to na rozmowę, jednak Indiana nie mógł rozróżnić poszczególnych słów, bowiem 
mowa nie przypominała żadnej mu znanej, a każdy mógłby stwierdzić, że są to jedynie pomruki 
towarzyszące nadchodzącej burzy. Owy kapłan podczas tej dziwnej pieśni, bądź modlitwy sypał 
na płomień jakiś proszek, zapalający się jeszcze w powietrzu, tworząc miliony małych iskierek, 
które ostatecznie łączyły się w dużym płomieniu. Sam ogień nabrał niebieskawego zabarwienia. 
Indiana spostrzegł, że to samo stało się z ogniem posągów wojowników. Siwy dym zaczął spływać 
ze środka polany oraz z ust rzeźb. Po kolei każda maska zaczęła rozbłyskać słabym, 
bladoniebieskim światłem. Na nowo rozbrzmiały bębny, a płynące w dymie postacie przeszły 
w jakiś dziwny taniec. Światło bijące od masek stawało się coraz jaśniejsze i doskonale widoczne 
w chmurze gęstego dymu. Indiana miał co do tego złe przeczucia. Bardzo złe.  
Nagle poczuł przy lewym boku silny chłód, muśnięcie lodowato zimnego ostrza. Ku swemu 
przerażeniu odkrył, że również jego maska fosforyzuje, a światło bez trudu przebija przez kurtkę. 
 - Dobra, i tak robiło się nudno – jego głos drżał, czuł paniczny strach przed tym, co może 
nadejść. Pozbierał się szybko, odwrócił gotowy do opuszczenia przedstawienia, ale stanął w pół 
kroku. Sterczały przed nim, dzierżąc pochodnie w dłoniach, trzy postacie w maskach. Zbliżały się 
do niego, Indiana musiał cofać, co chwila zerkając z niepokojem na zbliżającą się krawędź 
urwiska. Jedna ze złowrogich postaci szybkim jak wąż ruchem odebrała Indianie maskę. 



 - Wziąłeś coś, co do ciebie nie należy – usłyszał spod maski gładki, pełen złowrogiego 
spokoju głos 

- Eee... znalazłem ją... Znalazłem i przyszedłem oddać. Twoja? 
 - Przyszedłeś obejrzeć nasz taniec, więc obejrzysz – kontynuował drugi mężczyzna  

 - Więcej – dodał grożącym tonem trzeci osobnik – Będziesz w nim uczestniczył! 
Indiana nie zdążył zaprotestować, kiedy został brutalnie zepchnięty ze swojego punktu 
obserwacyjnego. Zjechał, a właściwie sturlał się ze stromego urwiska, obijając przy tym każdą 
część ciała. Przy samym dole zobaczył idące ku niemu, odwrócone do góry nogami postacie. 
Nagle poczuł silne uderzenie – jakiś kamień. Tępy ból ogarnął całe ciało, świat zawirował by zaraz 
wszystko zaszło mgłą i zrobiło się całkiem ciemno.  
 
 - Cholera, łeb to mi z tonę waży... – ocknął się wreszcie i mruczał pod nosem wszystkie 
możliwe przekleństwa. Dłoń odruchowo powędrowała do głowy, ale zatrzymała się na czymś 
twardym i bardzo zimnym. Jones usiłował wstać. Nie musiał się wysilać – czyjeś silne ramiona 
pociągnęły go za sobą i wepchnęły w osnuty dymem tłum. Otrzeźwiał i wiedział już gdzie jest – 
jak zagroziła jedna z tajemniczych postaci, znalazł się w samym środku obserwowanej ceremonii, 
a na twarzy miał maskę, tą właśnie, którą sam przyniósł. Chociaż na początku czuł, że jego zmysły 
są wyostrzone, teraz znów ogarniał go coraz większy mętlik i stawał się zniewolony przez tłum. 
Tak, gęste obłoki dymu bez wątpienia były narkotyzujące. Indiana Jones nie był już sobą. Bębny 
bijące w rytm serc i taniec w rytm bębnów. Stawanie w żywym ogniu, chodzenie po rozpalonych 
drwach i gorących do białości kamieniach, rozlewanie bliżej nie określonego czarnego trunku, 
dzikie pieśni gromiące w dolinie i pierwotny, acz wyrafinowany taniec ku czci śmierci, ciemności 
i ognia. Ceremonia, jakiej nie odnajdziesz na egipskich płaskorzeźbach, nie opowiedzą o nich glify 
Majów, takich bębnów nie usłyszysz w Afryce.  
 
 Bębny wciąż wybijały rytm, lecz teraz cicho i jakby z trwogą. Dusze uczestników były już 
całkowicie oderwane od ciał. Przyklęknęli wokół ołtarza, mężczyźni po jego prawej, a kobiety po 
lewej stronie. 
Z szeregów ponownie wyszedł kapłan – mistrz ceremonii. Podszedł do kobiet i za pomocą gestu 
zaprosił jedną z nich na środek. Wyszła niewysoka, ubrana w ciągnącej się po ziemi szmaragdową 
szatę i z maską kojarzącą się z kapibarą z końską grzywą. Z pustym wzrokiem przyklękła przed 
ołtarzem, przodem do pozostałych ludzi. Kapłan zbliżył się do niej i sięgnął po przypasany do pasa 
sztylet o bardzo długiej, wąskiej klindze czarnego koloru. Ostrze zabłysło na ułamek sekundy, 
kiedy wbito je prosto w serce. Nieszczęsna ofiara zerwała się na równe nogi, wykrzykując jakieś 
niezrozumiałe słowa. W tym momencie kapłan wyszarpnął nóż po rękojeść zatopiony w jej piersi. 
Kobietę ogarnął ogień, jeszcze większy i jaśniejszy niż ten na ołtarzu. Wciąż żyła i krzyczała coraz 
głośniej. Kilkanaście sekund później niebieskie płomienie całkowicie strawiły jej ciało. 
W miejscu, gdzie stała, pozostała jedynie bladozielona smuga dymu, która zmieszała się 
z narkotycznymi oparami.  
 
 Nocne godziny minęły szybko. Wschodni horyzont powoli zabarwiał się na różowy kolor. 
Blask dnia jeszcze długo nie dosięgał miejsca ceremonii, jednak uczestnicy powoli wycofywali się 
w mrok wiecznej nocy. Rozpływali się we mgle niczym widma, urojone widziadła. Indiana powoli 
budził się z narkotycznego odrętwienia, po kolei wracały mu wszystkie zmysły i umiejętność 
trzeźwego myślenia. Na uginających się nogach stał na środku polany, w ręce trzymał swoją 
maskę. 
 - Paskudny koszmar, miejsce jeszcze paskudniejsze... I co ja tu, do diabła robię?! 
 - Powiem ci, co tutaj robisz! – kapłan złapał Indianę za bark. Jego ostre paznokcie wbiły 
się w skórę, co Jones przyjął z ostrym syknięciem  

- Ale za wiedzę zapłacisz wysoką cenę, niewierny psie! – Złowroga postać jednym silnym 
ruchem przydusiła wciąż słabego Indianę do zimnego ołtarza. Archeolog znalazł się twarzą 
w twarz z mężczyzną i dopiero teraz uświadomił sobie, że nie jest on tubylcem. Wyglądał raczej 
na mieszkańca Meksyku i mówił z akcentem. Było w nim jednak coś obcego, a pozornie dostojna 
postać zamiast budzić respekt, raczej odrzucała od siebie. Szczególny Indianie zdawał się głos, 



drażniący nerwy jak drapanie tablicy. I te zęby – szarawego koloru i mocno stępione, choć 
mężczyzna nie wyglądał na bardzo starego. Uroku diabelskiemu uśmiechowi dodawały wiecznie 
krwawiące, sine miejscami dziąsła. Indy w duchu poprzysiągł sobie, że już nigdy nie będzie się 
wykręcał od wizyt u dentysty. 
 - Zobaczyłeś coś, co powinno istnieć jedynie w ludowych opowiadaniach. Taniec na cześć 
Czarnego Quetzalcoatla, jedynego boga na tyle potężnego, by narzucić swą władzę wszystkim 
umysłom, zarówno ludzi, jak i bogów.  
 - Jaką władzę? – Indiana, słysząc już podobne rzeczy, poczuł się zaniepokojony. 
 - Nie spodobałaby ci się. Ludzie przestaną myśleć samodzielnie, będzie to robił za nich 
władca, czyli ja. Będę rządził ja, moja elita i ten, który jedynie dzięki swojej łasce wstrzymuje 
śmierć przed zniesieniem wszelkiego życia.  
 - Masz na myśli tego swojego Węża, co? Ciekawa historia. Ale widzę, że tańczycie 
i śpiewacie sobie tylko w tej dziurze, istniejecie jedynie w historiach-straszakach dla dzieci... 
Chyba za wysoko ustawiłeś sobie poprzeczkę, szanowny panie... ee...  
 - Hestem, jak dla ciebie – Kapłan Hestem. Opowiem ci coś: Kult Czarnego Quetzalcoatla 
pochodzi nie tylko od Inków, ale również Tabasców, Tolteków, Azteków... Łącznie piętnaście 
ludów, które zostały napadnięte i prześladowane przez hiszpańskich konkwistadorów. Niedostępne 
Andy były najlepszą kryjówką. Ach, co ci będę mówił, słynne są przecież ostatnie bastiony Inków, 
znalezione zaledwie przed dwudziestoma laty. Zbiegli czciciele Czarnego Quetzalcoatla czekali na 
właściwy moment, by się zemścić za wyrządzone krzywdy. A czekali cierpliwie, bo znali 
przepowiednię, mówiącą, iż znów będą potęgą na swej ziemi, gdy odnajdą się odwieczne maski 
ludów Ameryki Południowej i Środkowej. Do tej pory mieliśmy ich tylko 14, ale ty łaskawie 
przyniosłeś ostatnią. Jeśli cię to zaciekawi, to według naszych wierzeń powstała ona z dusz 
Majów, strąconych na krwawe ofiary dla bogów do krainy śmierci w studniach Półwyspu Jukatan. 
No, nieważne. Dwie z masek, Kapibara i Tukan, reprezentują dobro i dlatego trzeba je zniszczyć, 
i to wraz z właścicielami. Sam widziałeś, jak.    
 - Naprawdę pasjonujące, Hestem. Życzę powodzenia. Mogę już iść? 
 - Iść?! Ależ przyjacielu, nikt nas nie opuszcza! Kto raz założy Maskę Czarnych Zastępów, 
zostaje z nami. Albo ginie...  
 Kapłan Hestem jeszcze mocniej przygniótł Indianę do kamienia. Nieznośny ucisk na 
mostku sprawiał, że Jones ledwo mógł złapać oddech, a był wciąż o wiele za słaby, by próbować 
się bronić. Kątem oka ujrzał błysk czarnego jak najciemniejsza noc ostrza. Niedotlenienie 
powodowało, że zaczynał tracić przytomność. Głos szeptającego przekleństwa kapłana zdawał się 
pochodzić z jakiejś niezmierzonej dali, a krajobraz szarzał coraz bardziej. Nagle poczuł jakby 
przez sen, że uścisk na klatce piersiowej ustąpił i ktoś rzucił nim o twardą ziemię.  
Szybko doszedł do siebie, choć dokuczało mu okropne łomotanie pod czaszką. Leżąc metr od 
ołtarza widział, jak kapłan kłóci się z jakąś kobietą. Wyglądała przy nim niepozornie, ale 
najwyraźniej była liczącą się osobą, skoro miała czelność podważyć zdanie najwyższego sprawcy 
kultu. W końcu Hesten odszedł, zostawiając ich samych na polanie.  
  Kobieta podeszła do leżącego Indiany i spokojnie poczekała, aż ten sam wstanie. 
Wyglądała na dwadzieścia pięć lat, ale zielononiebieskich oczach zachowywała niepasującą do 
niej powagę. Średniej długości jasne włosy gładko spływały na czarny lśniący płaszcz ozdobiony 
geometrycznymi motywami. Pod okryciem żywcem wyjętym ze starodawnych indiańskich 
malowideł, dziewczyna ubrana była zupełnie zwyczajnie. Czerwona chusta na szyi, biała związana 
na brzuchu koszula i długie, mocno już starte jeansy kontrastowały wyraźnie z wierzchnim 
okryciem. 
 - Widzę, że jednak żyjesz – powiedziała bez większej troski – Miałeś dużo szczęścia, 
doktorze Jones. 
 - To nie szczęście, to moje umiejętności – odparował, nie myśląc nawet, jak bardzo 
arogancko to zabrzmiało – Z kim mam przyjemność, jeśli mogę wiedzieć? Przy okazji możesz mi 
powiedzieć, skąd znasz moje nazwisko... 
 - Z takimi umiejętnościami, bardzo mi przykro, długo nie pożyjesz. Amy Voight, twoja 
eskorta do obozu... bo sam sobie możesz nie poradzić. Skąd wiem, jak się nazywasz? Tak jakoś... 
 - Amy? Ładne imię. Jesteś ze Stanów? 



 - Tak, dokładniej z Kalifornii, jeśli ci to w czymkolwiek pomoże... 
 - Domyśliłem się, mówisz z... 
 - Nie bardzo mnie to obchodzi – ucięła. 
Pociągnęła mocno Indianę za rękaw kurtki, tak że się nieomal przewrócił. Truchtem dołączył do 
Amerykanki, która, jak się właśnie przekonał, miała bardzo szybki i cichy chód. Jego „eskorta” 
była wyjątkowo małomówna, a zacięty wyraz jej twarzy skazywał na niepowodzenie 
podejmowane przez Jonesa próby zawiązania rozmowy. Dał za wygraną i zajął się łamaniem 
głowy nad wydarzeniami tej nocy, składaniem wypowiedzi kapłana tajemniczego kultu w całość 
oraz... rozgryzaniem charakteru Amy. „Należy do Kultu Czarnego Węża, to pewne, ale co taka 
dziewczyna robi w tak paskudnym miejscu i czemu zajmuje się jakimiś dzikimi tańcami i modłami 
do urojonego bóstwa? Czyżbym jej zawdzięczał ocalenie przed ostrzem kapłana Hestem? 
Dlaczego miałoby jej wtedy na mnie zależeć, a teraz nie odzywa się słowem? Lepiej zostawię to 
na poobiednią sjestę...” Indiana szedł dalej w głębokiej zadumie, gdy nagle wpadł na Amy. 
Popatrzyła na niego gniewnie i zrobiła duży krok w tył. 
 - Z tego miejsca sam już trafisz. I dam ci dobrą radę na przyszłość – nie wracaj na miejsce 
zgromadzeń, bo następnym razem na pewno ci nie pomogę... Powodzenia w życiu! 
Zanim dziewczyna zdążyła zawrócić, Indiana stanowczym ruchem schwycił ją za przegub dłoni 
i przysunął do siebie. 
 - Słuchaj! Widziałem, co tam robicie, widziałem składanie ofiar z ludzi – warknął, nawet 
nie próbował zachować spokoju – Ten wasz kapłan nagadał mi coś o inkaskiej przepowiedni, 
zemście i zawładnięciu ludzkimi umysłami i przy pomocy trzynastu masek... – Dopiero teraz 
zauważył, że lśniący płaszcz kobiety jest poprzetykany czarnymi ptasimi piórami, nadającymi mu 
charakterystyczną fakturę i połysk – Moment, moment... powiedz mi, jaką nosisz maskę? 
 - A co cię to obchodzi? – burknęła niezadowolona ze stania tak blisko natrętnego 
mężczyzny 
 - Tukan, prawda? Masz płaszcz z piórami tukana! Wiesz, że tej nocy zostaniesz zabita! 
 - Zabita? Hmm... Śmierć to pojęcie względne... 
 - Ale nie chcesz jeszcze tego sprawdzać. Wiem to... Nie możesz tam wrócić, lepiej zrobisz, 
idąc ze mną... 
 - Na jedno by wyszło! 
Z całej siły kopnęła Indianę w goleń i wykorzystując jego zaskoczenie i ból, puściła się pędem 
przez zwartą dżunglę.  
 - Wykiwała mnie kobieta! – pojękując rozcierał obolałą nogę. Nie miał zamiaru jej teraz 
gonić i przed czymkolwiek powstrzymywać – Zresztą, i tak mnie nie lubiła! 
 
 Członkowie wyprawy dopiero się rozbudzali, zmęczeni po wyczerpującej wędrówce. Indy 
przeszedł przez obozowisko do swego namiotu i właśnie gdy się do niego po cichu wślizgiwał, 
powitał go Frank Kimble. Indiana westchnął i oparł się ciężko o metalowy stelaż.  
 - Dzień dobry! Poranny spacerek, doktorze Jones? Właśnie się przymierzałem, żeby zrobić 
śniadanie...  
 - Dzień dobry, tak, poranny spacerek, śniadanie to zajęcie tragarzy... – wycedził przez 
zęby. 
 - Oczywiście, wiem, ale ja nawet lubię gotować.  
 - Więc idź już, bo któryś z najemników jeszcze cię uprzedzi. Nie daj odebrać sobie 
przyjemności! Ja się położę, miałem tej nocy problemy ze snem...  
Jones popatrzył za asystentem, który znikł poszukując naczyń do przygotowania posiłku. Miał 
powody, by obawiać się nieco wścibskiego nosa, ale z drugiej strony zdawał sobie sprawę ze 
szczerości chłopaka. Znużony wszedł do środka i nie myśląc o niczym poza kojącym snem, 
wyłożył się na prowizorycznym łóżku. Chwilę leżał wsłuchując się w krzątania Kimble’a na 
zewnątrz, w końcu bezwiednie oddał się we władanie Morfeuszowi. 
  
 

Było późne letnie południe, ale na dworze wciąż panował nieznośny upał. Indiana, a za nim 
pies, wszedł do swojego domu w New Jersey. W przedsionku panował półmrok i przyjemny 



chłód. Ściągnął buty i przeszedł do kuchni po zimną lemoniadę. Zauważył swoją matkę. Była 
zwrócona twarzą do okna, wyglądała czegoś w jasnym niebie. Indy usadowił się na krześle przy 
stole, z zaciekawieniem popatrzył ze swojego miejsca za okno. „Cześć, mamo! Jest coś do picia?”. 
Nie otrzymawszy odpowiedzi, rozejrzał się po pomieszczeniu. Znalazł dzbanek, napełnił napojem 
szklankę po same brzegi i podszedł do matki. Nie zwróciła uwagi na syna, tylko wypatrywała 
czegoś w dali. „Co tam jest, mamo? Mamo? MAMO?!” Indiana szarpał rozpaczliwie białą, lekką 
sukienkę mamy, coraz mocniej, z coraz większą desperacją. Nagle żar sierpniowego słońca ustąpił 
przed dziwnym chłodem i świszczącym wiatrem. Nie przyniosło to orzeźwienia, ale wprowadziło 
do serca niepokój i niepojętny, paranoiczny strach. Teraz chłopak zobaczył, czego szukała na 
zewnątrz jego matka – wysoko, wysoko na niebie pojawiła się ciężka ołowiana chmura. Zwykle 
był to nieuchronny znak, iż zbliżała się burza. Tym razem musiało to być coś innego. „Mamo, też 
to widzisz? Co to jest? Boję się!” Indiana kurczowo trzymał rękaw sukni. Poczuł, że rozpada się 
w palcach, jak bardzo stary, od dawna gnijący materiał. Usłyszał głos matki, ale na pewno nie 
pochodził od stojącej przed nim kobiety: „Idź już, Henry! No, idź! Nie zostawaj tutaj dłużej!” 
Dziecko puściło się pędem, wyszarpując strzępy kruszącego się płótna. Biegł do frontowych 
drzwi. To przecież zaledwie kilka metrów, ale wyczerpujący bieg trwał tak długo! Po drodze 
Indiana widział swój dom całkiem zrujnowany, choć jeszcze przed chwilą wyglądał zupełnie 
normalnie. Wypadł  przez zbutwiałe drzwi, pokryte łuszczącą się białą farbą. Na dworze zupełnie 
się ściemniło, ledwie widział koniec własnego nosa. Gdzieniegdzie, kilka centymetrów nad 
ziemią, tańczyły jakieś nikłe płomyki. W ich blasku zobaczył wróbla. Ptak schował dziób pod 
skrzydło, nastroszył piórka i padł martwy. Czymkolwiek były te ogniki, Indiana nie zamierzał się 
do nich zbliżać. Uciekał. Nie wiedział dokąd, ani przed czym. W końcu zabrakło mu tchu i jak 
długi upadł na zimny, polerowany marmur. Dysząc, obrócił się na plecy. Usłyszał obce, straszne 
głosy. Szeptały coś, ale co? – nie potrafił zrozumieć. Chciał się podnieść, ale leżał jak 
sparaliżowany. Głosy zbliżały się, szmery stawały się coraz bardziej zajadłe. Posłyszał rżenie 
koni.  
 
 
 Zerwał się gwałtownie, spadając przy tym na ziemię. Podniósł się powoli, cały mokry od 
potu. Spojrzał na leżący na stoliku zegarek. Minęła trzecia po południu. Świadom obowiązków, 
jakie ciążą na nim jako kierowniku wyprawy, założył świeżą koszulę i pośpiesznie przeczesując 
się, wyszedł z namiotu. O mało nie wpadł na współkierownika, doktora Jacka Gooda 
z uniwersytetu nowojorskiego. 
 - Cześć, Jones! Wchodziłem do ciebie, żeby rozplanować z tobą pracę, ale spałeś jak 
dziecko... 
 - Tak słodko? – uśmiechnął się rozbawiony opinią Jacka. 
 - Nie, tak się wierciłeś i gadałeś coś. Ale nieważne… Oznakowałem już położenie 
stanowisk. Jest parę miejsc, gdzie warto by otworzyć wykop...  
 - Mogę zobaczyć plan?  
Good na kolanie otworzył teczkę i wyjął z niej kilka złączonych spinaczem arkuszy. 
 - Oczywiście, proszę. Wygodniej będzie na siedząco, chodź. 
Pomiędzy namiotami z zielonego brezentu rozstawiony był duży stół, przy którym spożywano 
posiłki, a w wolnych chwilach zasiadano do partyjki pokera. Jack Good odsunął metalowe 
naczynia i sztućce polowe i kilka rozrzuconych bezładnie drobiazgów. Ułożył jedna przy drugiej 
trzy mapy, każda przedstawiająca tą samą okolicę i dwie dodatkowe, z ukazanym większym 
obszarem. 
 - Jesteśmy w tym trójkącie, pomiędzy rzekami Cenapa i Marañón. Po drugiej stronie 
Marañónu mamy stanowiska Chachapoyan, ale teraz nie to nas interesuje. Ta świątynia, na którą 
się wczoraj natknęliśmy, musiała stać względnie blisko jakiegoś większego miasta… 
 - I znaleźliście je? – domyślił się Indiana 
 - Hmm... ale nie chciałbyś tam mieszkać. Same fundamenty i pozostałości budynków 
i groby tuż za miastem. Dalej są tarasy, prawie na pewno inkaskie, ale będziemy mieli z tym 
problem... 
 - Miejscowi?  



 - Jak zawsze. Uprawa, wypas bydła... i nawet jeżeli były tam kiedyś jakiekolwiek budynki, 
już dawno by je rozebrano dla kamieni. Nieważne, mamy lepsze rzeczy... jakieś trzy godziny drogi 
stąd, na południowy zachód wzdłuż Marañónu jest ciekawa dolinka... Nie zeszliśmy niżej, miała o 
wiele za strome ściany, a nie wzięliśmy sprzętu.  
 - Byłem tam wczoraj, nawet zszedłem na dół.  
 - Byłeś? I co? Z góry widzieliśmy jakiś kamień pośrodku...  
 - Tak, ale to tylko jakiś współczesny ołtarzyk dla bóstw animistycznych tutejszych Indian, 
to nas w sumie nie interesuje... Ale lepiej nie zapuszczaj się aż tak daleko od obozu, tym bardziej, 
jak masz studentów. 
 - Więc dobrze. Popatrz jeszcze na te mapy – teren środkowej ćwiartki imperium Inków. 
Czysta i z zaznaczonymi stanowiskami archeologicznymi. Sądzę, że tędy mogła przebiegać droga 
łącząca ćwiartkę środkową z północną. 
 - Gdybyśmy znali dokładnie jej przebieg... znaleźlibyśmy duże miasta i osady kupieckie. 
To byłoby coś... 
 - ...A miasto, którego resztki znaleźliśmy, może być jednym z nich. 
 - Zajmiemy się tym jutro z samego rana, oznakujemy nasze stanowiska i otworzymy kilka 
wykopów. Najpierw próbne. To dość trudny teren dla archeologów. Ile mamy czasu?... – Indiana 
przeliczał czas, jaki zużyli od wyjazdu i potrzebny na powrót – trzy tygodnie, jak dobrze liczę. To 
nawet więcej, niż nam trzeba.  
Obaj omówili wstępnie plany na jutro i zaznaczyli na czerwono najbardziej interesujące miejsca. 
Zastał ich wieczór. Przy kolacji dr Good podsumował mijający dzień, po czym rozdzielił zajęcia 
na następny.  
 - Jakieś pytania?  
 - Panie profesorze... – odezwał się jakiś drobny chłopak w swetrze i grubo oprawionych 
okularach na nosie – Czemu właściwie Stevenson będzie opisywał nasze stanowisko? Przecież 
dzisiaj pisał już raport i nawet rysował wszystko na mapach! 
 - Raport i mapy a opisanie wykopu! – krzyknął Stevenson, postawny i wyglądający na 
groźnego – Pomyśl, to dwie zupełnie różne sprawy! Zresztą z twoim wzrostem i tak nie będziesz 
widział, co się dzieje... 
Jedno pytanie doprowadziło do lawiny wzajemnych wyzwisk i oskarżeń. Indy siedział spokojnie, 
wiedział, że póki się nie biją, jest dobrze. Aż przypadkiem nie dostał w szczękę łokciem 
dziewczyny, która się właśnie zerwała z miejsca. Jego cyniczne nastawienie do awantury 
natychmiast się zmieniło, wstał zdenerwowany i siłą usadził studentkę z powrotem na ławę.  
 - Cicho! – ryknął, aż każdy zamilkł i zwrócił oczy na Jonesa – Dorośli ludzie, a ujadają jak 
szczeniaki!  
Zobaczył, że jego podopieczni już się całkiem uspokoili, więc pozwolił sobie na obniżenie tonu. 
 - Jesteście razem przez kilka tygodni i zamiast zacieśniać więzy, kłócicie się coraz 
bardziej! Nie mogę tego zrozumieć... Każdy się zajmie jutro dokładnie tym, co mu powiedział 
doktor Goud. O co tyle hałasu? Gorsze rzeczy będziecie musieli przyjąć bez słowa. Ale już koniec. 
Smacznego. Po kolacji proszę iść spać, a przynajmniej nie hałasować. 
Usiadł. Za jego przykładem poszła cała reszta i już w zupełnej ciszy dokończyli posiłek. 
 
 Dzień był długi i męczący, więc światła w namiotach szybko pogasły, wkrótce także 
rozmowy ucichły. Indiana Jones tylko na to czekał. Włożył rewolwer do kabury i wrzucił do 
kieszeni spodni zapasową garść naboi. Tak na wszelki wypadek. Bezgłośnie opuścił teren 
obozowiska. Księżyc jeszcze nie wzniósł się ponad pobliskie szczyty, ale blada łuna rzucała 
wystarczającą ilość światła, by Indiana nie potykał się o każdy wystający z ziemi korzeń. Szybki 
chód, momentami przeradzający się w bieg i Jones już po niecałych dwóch godzinach dotarł na 
miejsce. Tym razem zszedł od razu do dolinki i zaczekał na rozwój wydarzeń ukryty pod stromą 
ścianą za kamieniami. Wszystko wyglądało podobnie, jak poprzedniej nocy. Drżenie podłoża, 
bębny... Z nikąd pojawiły się postacie w maskach na twarzy i z pochodniami w rękach. Wielki 
płomień zabłysnął na ołtarzu. Ogień z głuchym rykiem wybuchał także w oczodołach i ustach 
ukrytych wyżej posągów. Indiana miał nieprzyjemne uczucie déjà vu. Na środek wyszedł kapłan 
Sekty Czarnego Quetzalcoatla, Hestem, którego archeolog-awanturnik miał już wątpliwą 



przyjemność poznać. Indiana przyległ jeszcze bardziej do dużego głazu. Nie miał najmniejszych 
chęci po raz kolejny uczestniczyć w ceremonii. Ze zdwojoną czujnością nasłuchiwał i obserwował 
wszystko, co się dzieje. Kapłan wysypał proszek na ogień, po zamkniętej ze wszystkich stron 
doliny rozniósł się duszący niebieski dym. Jones stulił się w sobie, naciągnąwszy koszulę zasłonił 
usta i nos. Mimo to, czuł się nieco otępiały przez narkotyczne opary. Zmrużył załzawione oczy. 
Wiedział, że już za chwilę ma zostać złożona ofiara dla Czarnego Węża Upierzonego – Amy 
Voight. Wśród stojących kilkanaście metrów od niego postaci rozpoznał Tukana w czarnym, 
odbijającym niebieskawe światło płaszczu. Skulony przebiegł wzdłuż ścian urwiska, aż znalazł się 
tuż za pięcioosobową grupą członkiń Sekty. Amy stała w pierwszym szeregu, co wcale nie 
ułatwiało sprawy. Indiana wziął głęboki oddech i zaczął się przeczołgiwać, niewidoczny pod 
grubą warstwą gęstego dymu. Natknął się na ostatnią osobę i trochę niepewnie stanął na nogi. 
Żadna z zamroczonych kobiet nie zwróciła na niego specjalnej uwagi. Przytrzymując jedną z nich, 
by się nie przewróciła, zerwał jej z twarzy lodowatą maskę, przypominającą nieco lamę. Niewiele 
myśląc, wyrzucił ją. Ściągnął także maskę tukana z twarzy Amy i założył ją poprzedniej kobiecie, 
nieszczęsnej ofierze jego podstępu. Mocno schwytał Amy Voight za rękę i pociągnął za sobą. Jej 
umysł był zupełnie nieobecny, a wymuszane przez Jonesa kroki niepewne. Dotarli do brzegów 
doliny. Indy wyjął pejcz, owinął wokół prawego nadgarstka i zamachnął się, celując w rosnące 
powyżej drzewo. Ileż to już razy musiał ratować się w podobny sposób, całkowicie ufając 
splecionemu kawałkowi skóry? Szarpnął z całej siły dla pewności. Objął Amy z boku, pozwolił, 
by jej prawa ręką spoczęła na jego ramieniu. Rozpoczął mozolną wspinaczkę po trudnym, niemal 
pionowym zboczu. Powiew świeżego powietrza rozjaśnił umysł dziewczyny na tyle, by zaczęła 
wdrapywać się samodzielnie, odciążając znacznie Indianę. Mężczyzna pierwszy dotarł na górę, 
złapał dziewczynę za ramię i wciągnął. Ledwie przytomną położył na ściółce, sam także się 
rozłożył, by bezpiecznie obserwować dalszą część ceremonii.  
 Na rześkim powietrzu Voight zrazu oprzytomniała. Popatrzyła, gdzie się znajduję i obok 
kogo. Krew uderzyła jej do głowy, czuła narastający gniew do wścibskiego, jej zdaniem, 
Amerykanina. Nim zdążyła wyrazić swoje oburzenie, Indiana zatkał dłonią jej usta i przydusił do 
ziemi. 
 - Możesz mnie puścić! – wyszarpnęła się i zaczęła pod nosem szeptać przekleństwa 
w każdym możliwym języku – I odsuń się ode mnie!  
 - Nerwy, ach te nerwy! Lepiej cię jeszcze potrzymam, żebyś nie zrobiła jakiegoś głupstwa. 
Chwycił ją stanowczo, ale delikatnie za kark. Obserwowali składanie przez Hestem ofiary, on 
z niepokojem, ona ze wściekłością. Kobieta w założonej przez Jonesa masce tukana została 
wypchnięta przez stojące za nią osoby. Kapłan gestem rozkazał jej stanąć pod ołtarzem. 
Wyciągnął sztylet o wąskim, czarnym ostrzu i zaczął coś mówić. Mogło być to uroczyste 
przemówienie – członkowie Sekty wierzyli, iż stoi przed nimi prawdziwa właścicielka tukana, 
ostatniego reprezentanta dobra. Zgromadzeni krzyknęli coś w podnieceniu, mistrz ceremonii wbił 
bezlitośnie ostrze w serce fałszywej ofiary, zanurzając je aż po rękojeść w klatce piersiowej. 
Jednakże, ku wyraźnemu niezadowoleni Czcicieli Czarnego Quetzalcoatla, kobieta osunęła się 
martwa pod nogi kapłana, nie wpadła w ekstazę, nie zapłonął wielki ogień – nie wydarzył się nic 
niezwykłego. 
 - Idioto! To moja maska, to mnie mieli zabić! Przez ciebie zginęła niewinna osoba! Jesteś 
draniem! – zamachnęła się, by go uderzyć. 
 - Kto? Ja?! – zatrzymał jej otwartą dłoń – Sama popatrz, w czym uczestniczyłaś! 
Mordujecie ludzi, zwyczajnie mordujecie z zimną krwią. I co, ja jestem draniem?! 
 - Póki ciebie nikt nie chce zabić, to się nie mieszaj – żachnęła – Ale teraz będzie cię goniła 
połowa Peru. I nie licz na mnie, nie mam najmniejszego powodu, żeby ci pomagać! 
 - Jaka połowa Peru? – zaśmiał się – Nawet ci na dole nas nie zauważyli! 
 - Twoja pewność siebie mnie zadziwia – wskazała ręką na zgromadzony niżej tłum. 
Wszystkie maski zwrócone były w ich stronę, jaśniały złowieszczo pośród nocy – Nie wiem, jak 
udało ci się dożyć swojego wieku... 
 - Później się nad tym zastanowimy. Razem. Teraz wiejmy!  
 - Razem?! Wiejmy?! Jakie: „my”? Ja nigdzie z tobą nie idę! Zostanę tu i jeszcze ciebie 
przytrzymam! 



 - Odbiło ci do reszty!  
Złapał wciąż osłabioną dziewczynę za ramię. Z początku opierała się zaciekle, w końcu ustąpiła. 
Pobiegli w kierunku rzeki. Zdobyli sporą przewagę nad kapłanem Hestem i pozostałymi 
jedenastoma członkami Kultu, stanowiącymi jego gwardią przyboczną.  
 
 Hestem zerwał maskę ze stężałej w pośmiertnym grymasie twarzy nieszczęsnej kobiety. 
Zaparł się o martwe ciało nogą i wyciągnął sztylet z jej piersi. 
 - Macie mi ich złapać i przyprowadzić! – wrzasnął chrapliwym ze złości głosem – Dopóki 
nie wbiję ostrza w serce prawdziwego Tukana, dopóty będziemy wszyscy siedzieć w tej przeklętej 
dziurze! Ruszać się! I macie mi obudzić Kiczuan!  
Wsadził maskę za pas ze skóry jakiegoś tutejszego zwierzęcia, sapnął i nerwowym krokiem 
poszedł za resztą wyznawców.  
 Rzeka Marañón jest żeglowna, płynie bowiem przez nieszczególnie pochyłe tereny 
rolnicze. Wybierają ją badacze wszelakiej maści, którzy szukają czegokolwiek bądź to w lasach 
Niziny Amazonki, bądź w wysokich Andach. Indiana liczył natknąć się na jakąkolwiek łódź, którą 
mogliby sobie „pożyczyć”. Szedł przyspieszonym krokiem wzdłuż żwirkowatego brzegu. Za nim 
niechętnie ciągnęła się Amy, z rękami w kieszeniach w wzrokiem wbitym w ziemię. 
 - Amy, na litość Boską! – Indy zniecierpliwiony obrócił się do dziewczyny – Oni nas 
gonią! Rusz się trochę! 
Niespiesznie doszła do Indy’ego. Zwróciła jego głowę do tyłu, skąd zza zakrętu wyłaniały się 
właśnie jakieś statki. Nieduży parowiec uparcie ubijający wodę łopatkami bocznych kół i trzy 
łodzie z silnikiem motorowym, każda długa na sześć metrów.   
 - Widzisz tą łódź, tą po prawej burcie parowca? – Indiana ucieszony wskazał najbliższą 
jednostkę od brzegu, w dodatku na pokładzie były tylko dwie osoby – Chcesz taką, kochanie? 
Przytaknęła tylko. Nie uważała za potrzebne odzywać się do Jonesa. Gdy konwój zbliżał się 
leniwie, od strony lasu ze świstem wyleciało kilka strzał. 
 - To najęci przez nas Kiczuanie… - poinformowała bez emocji – Ale nie martw się, oni 
chcą nas żywych... 
 - Pocieszające... Uważaj, łapiemy łódź! 
Wepchnął dziewczynę do wody i zaraz skoczył za nią, tuż przed dziobem brudnobiałej upatrzonej 
maszyny. Kapitan zrobił gwałtowny unik, zastopował silnik i wraz z chuderlawym 
Peruwiańczykiem wybiegł na pomoc. Wyciągnęli obojga z wody. 
 - Nie jest dobrze się tu kąpać. Jesteście Amerykanami? 
Na odpowiedź Jones celnym ciosem prosto w nos strącił kapitana za burtę, Voight zarzuciła na 
Peruwiańczyka koło ratunkowe, po czym  kopniakiem wypchnęła do wody. 
 - Jak najbardziej! – krzyknął Indiana rzucając jeszcze jedno koło.  
Amy oparła się o barierkę i obserwowała, jak Indy rozkładał mokrą kurtkę i koszulę na cumach na 
zewnątrz, by wyschły przy łagodnym wietrzyku. 
 - No co tak stoisz? – burknął poirytowany, nie mógł już znieść uczucia, że ktoś się mu 
przygląda – Odpalaj silnik i zawracaj w górę rzeki! 
Uniosła brew, nie podobał jej się ton, z jakim Indiana Jones się do niej zwracał. Powlokła się 
ospale do sterowni. Motor zawarczał i łódź zawróciła. Indiana wszedł za Amy do kabiny 
sterowniczej, chwytając się dla utrzymania równowagi ścian.  
 - Może napijesz się kawy? – zaproponował znacznie spokojniejszym głosem – Sądzę, że 
się znajdzie na pokładzie.  
 - Wiesz, nawet chętnie. To byłaby pierwsza pożyteczna rzecz, jaką zrobisz, odkąd cię 
spotkałam. 
 - Dziękuję, uznam to za komplement.  
Już w całkiem dobrym nastroju przeszedł do niewielkiej kuchni tuż za sterownią, pogwizdując 
beztrosko motyw „Tea for two”. Po krótkiej chwili wrócił niosąc tacę z kawą w porcelanowych 
filiżankach. 
 - Anglicy, jak sądzę... – postawił filiżanki i cukier na stoliku i rozsiadł się wygodnie na 
rozkładanym krześle – Popatrz tylko na zastawę... 
 - Dokąd zamierzamy płynąć? – dziewczyna zmniejszyła prędkość i również usiadła  



 - Do jakiegokolwiek miasta, z którego można złapać coś do Stanów. Czyli do Limy.  
 - No, to proponuję płynąć najdalej, jak tylko się tą rzeką da, potem dotrzeć do niedużej 
miejscowości Cerro de Pasco. I tam wynająć transport do Limy. To najłatwiejsza droga. 
 - Niech będzie – odparł po chwili namysłu – Więc plan już mamy. Teraz porozmawiajmy 
o tobie... 
 - Chyba będziemy milczeć... – nadal odnosiła się do Jonesa z dużą dozą apatii i nieufności 
– Zastanów się lepiej, co zrobisz, jak członkowie Kultu i Kiczuanie zaatakują naszą łajbę! 
 - Jak zaatakują, to wtedy się zastanowię – wzruszył ramionami, bardziej interesował się 
swoją towarzyszką – Jak takie ładne stworzenie, jak ty, znalazło się w Peru? 
 - To nieciekawa, stara historią – machnęła lekceważąco dłonią – W każdym bądź razie 
pomyliłam się co do paru rzeczy... Nieważne… 
 - Nie powiesz nic więcej? Mamy czas... Nie? Zbyt rozmowna nie jesteś...  
 - Bo nie wiem, czy mogę ci zaufać... Ty mi lepiej powiedz, czemu żeś ryzykował, żeby 
mnie wyrwać z ceremonii złożenia ofiary?  
 - Jesteś zbyt ładna, żebym dał ciebie spalić – puścił oko do dziewczyny, która nie chciała 
zwrócić na to uwagi. 
Na dłuższą chwilę zapadła cisza, którą ponurym głosem przerwała Amy: 
 - Tak, pomagasz, gdy ktoś wpadnie w tarapaty… Ale dzięki tobie moja przyjaciółka nie 
żyje… 
 - Ale ty żyjesz i wiesz, że możesz na mnie polegać… – poczuł się zakłopotany, gryzło go 
sumienie – Czciciele Czarnego Quetzalcoatla to religijni opętańcy, bez urazy… Zabijają za dawne 
krzywdy i wierzą, że zmienią w ten sposób świat i zapewnią sobie lepsze życie... To nie ma sensu, 
zaufaj mi! 
 - Może i masz rację – dopiła resztkę kawy – Ale tylko trochę...  
Zamilkła i już długo nie dawała się wciągnąć w rozmowę. 
 
 Minął ranek, przeszły popołudniowe deszcze, przed którymi Indiana musiał schować 
wszystkie rzeczy, jaki zostawił do wyschnięcia i nadszedł przyjemny wieczór. Chowające się 
słońce zabarwiło wody Marañónu na czerwono, dogasał dzień, wzmagał się wiatr. Nadbrzeżne 
szuwary straszyły głęboką czernią. Nawet odległe ogniska rozpalone na polach uprawnych nie 
były już w stanie rozproszyć ciemności. Wyżej, ponad koronami drzew i górskimi szczytami, 
coraz śmielej jaśniały gwiazdy. 
Do siedzącego na rufie Indiany podeszła Amy. Usiadła za nim i po chwili milczenia zapytała 
znienacka: 
 - Twoja ulubiona konstelacja? 
 - Co? – Indy nie zauważył kobiety, wyrwany z głębokiej zadumy przestraszył się – Aha, to 
ty, wybacz, nie zauważyłem cię. Moja ulubiona konstelacja... Nie wiem, nigdy się nad tym nie 
zastanawiałem...  
 - Szkoda... Ja najbardziej lubię Oriona – usiadła obok Jonesa – Jest teraz dokładnie na 
północy. A jeszcze wyżej gwiazda Syriusz, najjaśniejsza na całym niebie...    
 - Mało kiedy patrzę aż tak wysoko... Jak sądzisz, czy zaatakują nas tej nocy? 
 - Hestem i jego ludzie? Całkiem możliwe. Znamy różne ścieżki w lesie i w górach... Przed 
nami widać szczyt Huascarán, najwyższy w Peru. Nie zdziwiłabym się, jeżeli nas dopadną już 
wkrótce... Mogli płynąć równoległą rzeką, a potem konno... Ja bym tak zrobiła... Musimy uważać. 
 - Jeśli chcesz, to idź się przespać, ja poczuwam. 
 - Dobrze. Jakby co... to budź mnie – klepnęła go po ramieniu i poszła do kajuty. 
 
Sen omijał Indianę. Nawet nie czuł się senny. Przeszedł do sterowni i włączył słaby reflektor, by 
przypadkiem się o coś nie rozbić. Zwiększył też moc silnika i dziób pruł teraz wodę z pełną 
prędkością. Miał nadzieję już rano dopłynąć do końca żeglownej części rzeki i dalej ruszyć pieszo. 
Obawiał się tylko, czy aby wróg nie pokaże się właśnie o świcie – gdy będzie już zmęczony po 
całej nocy czuwania. Zaparzył sobie jeszcze mocnej, aromatycznej kawy z brazylijskich upraw 
i usiadł przy swoim dzienniku. Zbyt wiele razy Indiana Jones miał do czynienia z religijnymi 
opętańcami, by lekceważyć ich spryt i pomysłowość w łapaniu „niewiernych”.  



 
Przed pierwszym brzaskiem dojrzał w szarej wodzie, niecałe 20 metrów przed dziobem, 

mnóstwo ściętych pni – przeszkoda nie do przybycia dla łodzi. Zakręcił ostro na sterburtę, 
niebezpiecznie nachylając się nad wodą. Dał całą wstecz, a gdy wystarczająco wytracił prędkość, 
zastopował silnik. Ściągnął z uchwytów na ścianie dwa przedpotopowe karabiny winchestera 
i zabrał z szafki pudełka z nabojami. Pobiegł zbudzić Amy. Wpadł do kajuty i dosłownie wyrwał 
dziewczynę z koi. 
 - Hej, wstawaj! Umiesz strzelać, czy nie – musisz mi pomóc! Trzymaj broń, tu masz 
naboje. 
Oboje wybiegli na otwarty pokład. Hestem z brzegu wydał rozkaz łucznikom i w kierunku statku 
ze świstem poleciał rój strzał. Amerykanie schowali się za szalupą. 
 - Mówiłaś, że nie chcą nas zabić?! – huknął zdenerwowany, aż takiej siły ognia się nie 
spodziewał – Zbyt delikatni to oni nie są! 
 - Ja na pewno jestem potrzebna im żywa, nie wiem, jak ty... 
Oddała pierwszy celny strzał w nadbiegającego Kiczuana. Przyjrzała się twarzy trupa. Poczuła się 
słabo. Wcale nie podobało jej się zabijać ludzi. Indiana zauważył jej posępną minę. 
 - Łapa stery, ja się nimi zajmę – szepnął, gdy tylko dotarł blisko niej – No, idź, nie martw 
się! 
Skulona przebiegła do sterowni i uruchomiła silnik. Zaczęła robić tak ciasne skręty, jak tylko 
mogła, starając się przy tym możliwie mocno rozbujać łódź. Jej plan poskutkował – 
nieprzyzwyczajeni do takich warunków Indianie łatwo się przewracali. Jednak było ich o wiele za 
dużo, by się z nimi uporać w ten sposób. Atakowali ze wszystkich stron. Jeden nadbiegł z tyłu, 
Jones odwróciwszy się odparł go lufą karabinu, po czym uderzył kolbą w skroń. Indianie 
dysponowali niedużymi, zakończonymi czerwonym piórem strzałkami, najpewniej z jakąś 
usypiającą bądź paraliżująca substancją. Indiana raz po raz oddawali strzały, łuski odskakiwały 
w bok, gryzący dym spowijał pokład. Ustał atak z lądu, łucznicy nie widzieli bowiem, w kogo 
celują. Zanim Indy opuścił stanowisko, oddał jeszcze kilka strzałów i znokautował pewnymi 
uderzeniami grupkę przeciwników. Wycofał się do sterowni. Tam odepchnął Amy do tyłu kabiny, 
wrzucił całą naprzód i skierował się prosto na pływające kłody. 
 
 - Oszalałeś?! Rozbijemy się! – skoczyła ku Indianie, by go odciągnąć 
 - Złap się czegoś! 
Kilka pełnych napięcia i nerwów sekund i łódź z hukiem wpadła na pierwszy pień. Silne uderzenie 
podniosło dziób do góry, wyrzucając przy tym Kiczuan do wody. Łajba zrobiła pół obrotu ponad 
wodą i z impetem gruchnęła o kolejną przeszkodę. Trzymającym się jedynie koła sterowego 
Jonesem szarpnęło, tak, że uderzył głową o przednią szybę. Pociemniało mu przed oczami. 
Bezwładnie osunął się na podłogę. Widząc to, Amy przejęła kontrolę nad pogruchotaną jednostką. 
Usiłowała przepychać statek pomiędzy kłodami, silnik zawył w proteście. Indy podniósł się na 
chybotliwych nogach, pocierał obolałą głowę: 
 - Nigdy nie pomagasz leżącemu? – jęknął z lekką irytacja w głosie – Daleko tym złomem 
już nie dopłyniemy. Ale chyba mam kolejny genialny pomysł... 
Podczas gdy dziewczyna bawiła się w kapitana, Indiana zszedł pod pokład, gdzie leżały jeden 
obok drugiego kanistry benzyny. Było ich tyle, że starczyłoby, jak z dziecięcą przesadą twierdził 
Indy, do przepłynięcia Oceanu Atlantyckiego. Mocno zawyżona ilość, ale Jonesowi wystarczył 
jeden dwudziesto-litrowy baniak. Przytaszczył go na górę, otworzył i rozlewał, trochę na pokład 
statku, trochę na pnie.  
 - Dobra, przebiegnij po kłodach na brzeg! RUSZAJ SIĘ!!!  
Wypchnął przyjaciółkę za burtę, wylał resztkę benzyny, porzucił kanister i wyskoczył za Voight. 
Zobaczyli to ludzie Hestem i rzucili się w pogoń. Indiana wyjął pudełko zapałek z torby, potarł 
kilka naraz o draskę. 

- Adios amigo! –  uśmiechnął się jak największy cwaniak pod słońcem i rzucił zapałki na 
podlane benzyną drewno.  



Płomienie buchnęły z rykiem, powodując popłoch wśród Indian, którzy w panice wskakiwali do 
wody. Miłośnik zabaw z ogniem szybko przepłynął rzekę, wygramolił się na brzeg i z wyraźnym 
zadowoleniem patrzył na płonące kłody i statek. 
 - Popatrz, Amy, teraz będzie najlepsze, ale schyl się! – przykucnął i pociągnął dziewczynę, 
po czym dodał dumnie – Odkręciłem też resztę kanistrów... 
Z kabiny łodzi wydobywał się smoliście czarny dym. Po chwili nastąpiła wielka eksplozja, 
rozrywając kadłub. We wszystkie strony poleciały poskręcane kawałki stali, drewno i tłuczone 
szkło. Indy i Amy odruchowo w geście obronnym osłonili rękoma głowy. Szczątki spadły do 
wody i na ziemię. Wrak statku spowiły płomienie i dym. 
 
 Nim kapłan Hestem i jego poddani otrząsnęli się z szoku, dwójka zbiegów znikła już 
w lesie.  
 - Przeklęci niewierni! – syknął i uderzył biednego Indianina, który akurat był pod ręką – 
Już niedługo... Wiem, gdzie ich dopadniemy... Grobowce Chachapoyan... Kobietę złapiemy, 
założymy jej maskę...  
 - A co z mężczyzną? – zapytał stojący z tyłu łucznik w masce – Mamy go zabić? 
 - Nie, absolutnie! – huknął – Będzie się przyglądał, jak zabijemy jego przyjaciółkę... 
A potem wymyślę, co dalej... Co sprawi mu najwięcej cierpienia... Serce człowieka to otwarta 
księga i można łatwo ją wykorzystać... 
 - Jego matka, wiemy o jego matce. Zmarła, gdy był dzieckiem... 
 - Tak, śniła mu się po naszej ceremonii... – popadł w zadumę, by po chwili zwrócić się do 
Kiczuan podniosłym głosem – Tych dwoje, którzy umykają przed nami, skierowali się do grobów 
waszych przodków, Ludzi z chmur! Nie możemy dopuścić, by je zbezcześcili; zwykłe rabusie. 
Musimy tam pójść i ich powstrzymać! Ale pamiętajcie – nie wolno wam ich zabić! Byłoby to zbyt 
łaskawe dla takich psów! Schwytajcie kobietę i mężczyznę, i przyprowadźcie do mnie. Kara 
będzie adekwatna do popełnionej przez nich zbrodni!  
Te słowa wywołały oczekiwaną przez zdolnego mówcę reakcję – Kiczuanie wznieśli okrzyk 
bojowy i ochoczo ruszyli wzdłuż rzeki, ku górom usianym grobami dawnych mieszkańców tego 
rejonu Peru. 
 
 - Tak, mamy przewagę. Cały kwadrans drogi! – pewność Amy rozsierdziła Indianę. 
 - Ten twój kwadrans to już na starcie mogła być dobra godzina – odcięła się – Hestem ze 
swoją świtą ani myślałby przeprawiać się przez rzekę wpław. Albo znajdą łódź, albo most. A to 
zajmie im trochę czasu. 
 - Mówisz, jakbyś nie miała żadnych najmniejszych obaw. Tak spokojnie, że aż mnie 
przerażasz. Chłodne wyrachowanie… - wzdrygnął się – Ja już znam takich fanatycznych 
oszołomów. Nie wiesz nawet, do czego są zdolni, żeby odzyskać chociażby kamień! A ci wariaci 
na pewno przepłyną rzekę parę metrów dalej, nawet nie będą musieli czekać, aż przestanie się 
palić... Aha... I nie obraź się za nazywanie  
ich, a raczej WAS wariatami…  

Puściła uwagi mimo uszu, zaczęła wspinaczkę po obsypującej się skale. Tuż przy niej 
Indiana. Łatwo odnajdywali miejsca dla rąk i nóg, toteż ratująca skórę ucieczka zamieniła się 
w wyścigi – zdrową, sportową rywalizację. 
 - Uff, pierwszy! – dotarłszy na górę, podał rękę dziewczynie. Ta jednak zignorowała 
pomoc. Stanęła przy oddychającym ciężko, czerwonym jak burak mężczyźnie. 
 - Możemy chwilkę odpocząć? Nie jestem przyzwyczajony do takich wysokości... 
 - Nie marudź, jesteś facetem – odparła chłodno, w ogóle nie czuła zmęczenia – Im szybciej 
będziemy posuwać się na przód, tym większą przewagę zdobędziemy, a kto wie, może nawet uda 
nam się ich zgubić? 
Raźno ruszyła przed siebie, Indy popatrzył z rezygnacją na nieugiętą dziewczynę, westchnął cicho 
i dołączył do niej. Dopiero teraz zauważył, że idą dawną, brukowaną ulicą, traktem łączącym 
miasta inkaskiego imperium. Wprawdzie największy wróg zaginionych miast – dżungla – 
zniszczył dużą część drogi, rozsadzając kostkę korzeniami i wszędobylskim zielskiem, lecz 
budowniczy kunszt Indian wciąż był doskonale widoczny. 



 - Jak sama mówiłaś, do Cerro mamy jakieś trzy dni drogi – po dłuższej przerwie odezwał 
się do swej towarzyszki – O czym chcesz porozmawiać? 
 

W przeciągu trzech dni znajomości, Amy Voight stała się bardziej rozmowna i otwarta, 
wręcz gadatliwa. Nie chciała przyznać przed sobą, a tym bardziej przed Jonesem, że przekonała 
się do osoby awanturnika. Zresztą, jego styl życia okazał się nie być dziewczynie tak bardzo obcy 
– wychowała się na rancho w Kalifornii, jej pradziadek był wyjętym spod prawa banitą 
i zawziętym poszukiwaczem złota. Sztuki zadzierania z prawem nauczył swojego syna. Mała Amy 
znacznie więcej czasu spędzała z dziadkiem-zawiadaką, niż z pracującym w biurze ojcem lub 
matką. Dni mijały jej przy wypasie bydła, wypuszczała się także na długie samotne wędrówki. 
Trudne warunki życia nauczyły ją zaradności i polegania wyłącznie na sobie, a spanie pod gołym 
niebem – wrażliwości na surowe piękno otaczającej przyrody i pogardy wobec wielkich, brudnych 
miast. Ojciec zamierzał wysłać ja na północ na studia, ale przekorna młoda dama w tajemnicy 
wyjechała do Ameryki Południowej. Czym właściwie się tam zajmowała i przyczyn, dla których 
zdecydowała się na taki krok, Indianie nie udało się wydusić.  
 - Skoro tak ci tutaj dobrze, dlaczego chcesz teraz wrócić do Stanów? – Jones zwrócił się do 
niej z niedowierzaniem; zrzucił na ziemię zebrany chrust – Jeżeli to ja ciągnę cię na siłę...  
 - Jakoś zniosę twoją obecność – prychnęła – Ale boję się, że robi się tutaj nieco... hmm... 
nieprzyjaźnie.  
 - Ha!... Mówiłaś, że śmierć to pojęcie względne... – zapytał uszczypliwie. 
 - Oni tak mówili – burknęła oburzona – Byłam głupia, nie wiedziałam, co się ze mną 
działo, miałam oczy zamknięte na to, w czym uczestniczyłam. Nie mówmy o tym, dobrze? 
 - Jak sobie życzysz... Tajemnicza osóbka z ciebie... i jaka wyjątkowa! Naprawdę wolałaś 
zwiedzać konno step niż chodzić z przyjaciółmi do knajpy? Więc jednak prawdziwi kowboje żyją 
nadal?...  
Kiwnęła w odpowiedzi. Ciepły blask płomieni padał na jej delikatną, pogodną twarz. Indiana 
Jones przysunął się bliżej, delikatnie wplótł swą dłoń w jej miękkie włosy. Przysunął swoją twarz 
do jej twarzy, spojrzał głęboko w spokojne szaroniebieskie oczy... 
 - Masz rzęsę na policzku! 
Roześmiała się i odepchnęła dłonią równie rozbawionego Indianę. Wspólnie przygotowali kolację 
z kilku złapanych wcześniej świnek morskich, stałych pozycji w tutejszym menu. Poranna walka 
i całodzienna wędrówka wyczerpała nawet Amy, oboje zaraz po posiłku ułożyli się do snu. 
 
 Nim wstało słońce, Amy Voight zjadła resztę wczorajszej kolacji i nie budząc Jonesa, 
poszła nad pobliski strumyk się umyć.  
 Wróciła biegiem. Trąciła Indianę butem. 
 - Dwie łyżeczki cukru proszę... – mruknął przecierając oczy. 
 - Na kawę nie licz! Kiczuanie złapali nasz trop! Za nimi idzie Hestem i cała reszta. 
Wstawaj! 
Tego dwa razy nie trzeba było mu powtarzać. Zerwał się na równe nogi i nie dbając o dogaszenie 
ognia, pobiegł za Amy. 
 - Indy, sądzę, że lepiej zrobimy, jeśli się rozdzielimy! Oni szukają nas obojga i osobno 
mamy większą szansę na ucieczkę.  
 - A jeśli coś ci się stanie? 
 - O mnie się nie martw. Spotkamy się w Cerro de Pasco. Do zobaczenia! 
Nie zdążył się pożegnać. Dziewczyna niczym górska kozica susami opuściła się w dół, 
zostawiając Indianie trudniejszą drogę. Usłyszał z dali dzikie okrzyki wojowników. Już nie bawili 
się w ciche podchody i czajenie się za swoją zwierzyną. Jones rzucił spojrzeniem po najbliższej 
okolicy, nie mając innego wyjścia, skierował się do góry, ku skalistym szczytom. 
 Dobił zdyszany do stromej ściany. Oparł się ciężko o duży głaz i położył dłoń na kaburze, 
upewniając się, że wierny kompan Smith & Wesson jest na miejscu. Odkaszlnął i zaczął się 
wspinać. Skała była nieznośnie śliska, ale wdrapywanie się ułatwiły zwisające zewsząd rośliny. 
Do występu, który wypatrzył jeszcze z daleka, dzieliły go niecałe dwa metry. Nagle powietrze 



przeciął świst i nim Indiana zdążył zorientować się, niewielka strzałka przeszyła kapelusz, mało 
nie zrywając go z głowy. 
 - Robią postępy... – mruknął wyciągając grot. Za pojedynczą zatrutą strzałą poleciała cała 
chmara, raz po raz rozcinając powietrze i uderzając o skałę tuż przy Indym. Zmobilizował 
wszystkie siły i chwytając się jakiegoś zielska, podciągnął się na półkę. Wsunął się między skalne 
odłamki i rośliny, gdzie strzały nie mogły go dosięgnąć. Odczekał chwilę obserwując 
wycofujących się Indian. Teraz mógł odetchnąć i pomyśleć, jak wyplątać się z tarapatów. Jako 
człowiek czynu, nie potrafił zastanawiać się na siedząco – był pewny, że rozwiązanie samo się nie 
znajdzie tylko trzeba go poszukać. Wstał i strzepnął z kurtki oraz spodni błoto. Ostrożnym 
krokiem, by się nie poślizgnąć, przysunął się do krawędzi urwiska. Przymknął oczy. Zrobił 
głęboki oddech, a od rześkiego chłodnego powietrza zakręciło mu się na chwilę w głowie.  
„Ludzie z chmur”, pomyślał i nie miał wątpliwości, dlaczego Inkowie tak nazwali owy tajemniczy 
lud wojowników, w którego grobowcu właśnie się znajdował. Wioski na wysokich płaskowyżach, 
groby ukryte wśród skał i posągi patrzące w niepojętą dal. Indy zwrócił się do niewielkiej jaskini, 
gdzie chowane były ciała Chachapoyan. Tam musiało być jakieś wyjście. Powrotu tą samą drogą 
nie brał pod uwagę. Bez pośpiechu zaczął badać ściany. Na jego poczynania patrzyły puste 
oczodoły mumii, okrutnie sponiewieranych przez żądnych drogiego kruszcu rabusiów. Indiana 
wielokrotnie przeklinał ich – nie tylko nie szanowali świętych miejsc własnych przodków, ale 
często swoimi poszukiwaniami stwarzali realne zagrożenie dla archeologów. Zauważył wybite 
kilofami niewielkie przejście, przepuszczające światło i chłodne powietrze i teraz nie omieszkał 
skorzystać z niego. Położył się na brzuchu i zaczął przeczołgiwać się po ostrym żwirze. Tunel nie 
był długi, ale wystarczająco ciasny, by mieć problem z przeciskaniem się. Indy czuł ciepłą krew na 
dłoniach. Z trudem przepchnął się przez mały, zarośnięty otwór. Stękając, stanął powoli na równe 
nogi. Widok dosłownie wytrącił go z równowagi – znajdował się na górskim szczycie o ścianie 
bardziej stromej niż ta, na którą przed chwilą się wspinał. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 
widoczne niżej jamy w niemal pionowym zboczu kryły kolejne grobowce. Jako dobry badacz 
otworzył notes i zrobił szybko notatki, spoglądając przy tym na odleglejsze góry, przydatne do 
sporządzenia mapy. Dla własnego dobra postanowił jednak odłożyć badania na bok. Musiał 
uciekać. Zejście możliwe było jedynie od południowej strony, do której wiodła nawet widoczna 
spomiędzy drzew ścieżka. Zaczął mozolnie schodzić w dół. Niepewnie i powoli, cały czas chwytał 
się zielska, ledwie zakorzenionego w żwirkowatym podłożu. W pewnym momencie zdawało mu 
się, że usłyszał niżej jakieś okrzyki. Niemożliwe, przecież zostawił pościg daleko z tyłu po drugiej 
stronie tego szczytu! Parę metrów od Indiany w gęstwinę wpadła ze świstem włócznia, zatapiając 
grot w korzeniach. Indiana popatrzył z przerażeniem na dzidę z kolorowymi piórami i złotymi 
liśćmi. Mogła oznaczać tylko jedno – gonią go nie tylko Kiczuanie. Między nimi są też 
członkowie Kultu Czarnego Quetzalcoatla! Stracił na moment równowagę i osunął się kilka 
metrów, nim wyszarpnął z pochwy nóż i wbił z całej siły pomiędzy rośliny. Zdołał złapać się 
trawy i wstać. Niepewne schodzenie na dół zamieniło się w bieg niemalże na czworaka 
z powrotem na górę. Teraz miał już absolutną pewność – nie zamierzali go zabić, ale zrobić coś 
jeszcze bardziej nieprzyjemnego. A nie dawał wiary Amy. Dostał się na targany wiatrem szczyt. 
Gorączkowo rozglądał się za jakąkolwiek możliwością ucieczki. Pierwsi łowcy byli już prawie na 
górze, za nimi podążali wojownicy Sekty i kapłan. Indiana zrezygnowany popatrzył w dół 
północno-wschodniego zbocza. Przeciwnicy znaleźli się już za Indym. Nie mając wyboru, Jones 
skoczył i złapał się pnącza. Roślina gwałtownie zaczęła zrywać się ze ściany. Indiana przeleciał 
kilkanaście metrów, odbijając się od skalnych występów, szarpnęło nim gwałtownie i nareszcie 
zatrzymał się. Poczuł, jak go coś dziwnie załaskotało za kołnierzem kurtki. Szorstkie, łuskowate...  

- Wredne WĘŻE !!! – wrzasnął, nie dbając o łowców głów. 
Panicznie szukał jedną ręką gada, w nadziei, że nie jest jadowity. Wiercił się, żeby go wytrząść, 
o mało nie puścił się liany. Wreszcie złapał węża pod ubraniem, wyszarpnął i rzucił, byle dalej od 
siebie. Otarł pot z czoła i przeszedł na pnące się po skale łodygi i zaczął schodzić w stronę 
najbliższego grobowca, gdzie zamierzał się ukryć. Mimo, że znajdowało się tylko cztery metry 
niżej, zejście do łatwych nie należało.  
Popatrzył w górę. Stali tam Indianie, trzymali liny, na których zeskakiwali ich pobratymcy. Dwóch 
z nich prawie dosięgło już Indianę. Kołysali się na linach niczym wahadło zegara, co Jones bez 



namysłu wykorzystał. Szybki unik i napastnicy zderzyli się ze sobą. To ich jednak nie 
powstrzymało, a za nimi podążali już następni. Indy wplątał nogę między rośliny, złapał sznur 
Kiczuana i szarpnął najmocniej jak potrafił. Pociągnął dwóch wojowników z góry, którzy 
z krzykiem spadli w przepaść.  

- Jeden, drugi i trzeci mały Indianin! – uśmiechnął się z podziwem dla samego siebie.  
Nadciągali już następni. Jeden otrzymał kopniak w łokieć, drugiego pchnął na trzeciego, a ci 
w rezultacie silnego zderzenia pospadali. Ostatniego Indy zamierzał wykorzystać jako środek 
transportu. Uczepił się jego liny i gdy przelatywali obok grobowca, skoczył. Wojownik złapał go 
w ostatnim momencie za nogę. Jones zdołał złapać się rękoma krawędzi. Podciągnął nogę i z całej 
siły kopnął agresora, ten runął w dół z głuchym jękiem ciągnąc za sobą dwóch towarzyszy. 
Indiana podciągnął się do wnęki, wydał rozpaczliwy okrzyk, po czym cicho zachichotał. 

- Mogą mnie uznać za trupa, nie będę miał im tego za złe. 
 

Dwadzieścia metrów wyżej, na skraju urwiska stanął najwyższy kapłan. Spojrzał w dół 
kamiennym wzrokiem, wynik pościgu nie zmartwił go. 
 - Droga do stolicy długa... – cofnął się i w otoczeniu swojej gwardii skierował ku górskiej 
miejscowości Cerro de Pasco. Wiedział, że Amy Voight i Indiana Jones mają właśnie tam się 
spotkać. Oboje siedzieli w tym wszystkim po uszy i zbyt długo byli w posiadaniu masek, by teraz 
pozostać poza zmysłami wysłanników straszliwego boga. 
 
 Indiana Jones, wyczerpany, głodny i poturbowany, postanowił odpocząć chwilę 
w kryjówce. Chciał zyskać pewność, że nikt go nie napadnie, przynajmniej teraz. Nieśmiało 
wychylił się i spojrzał w górę:  
 - Oni chyba naprawdę myślą, że się zabiłem… Albo jestem naiwny, albo sam siebie nie 
doceniałem...   
 

Nie minęły dwie godziny, Indy już znalazł się na drodze do umówionego miasta. I to nie na 
byle jakiej, ale takiej, na której można spotkać samochód. Nie musiał się obawiać Sekty, gdyż 
słusznie sądził, że taka kolorowa zgraja nie pokaże się na „cywilizowanej” ubitej drodze. Szedł 
cały dzień, ściemniało się już, kiedy z tyłu nadjechała mała rozklekotana, szara ciężarówka 
citroëna. W świetle jedynego działającego reflektora ciało Indiany rzucało długi blady cień. Wóz 
zatrzymał się obok Jonesa. Spod plandeki przykrywającej naczepy dobiegało gdakanie drobiu. 
 - Wyglądasz na zagubionego, przyjacielu! – słusznej tuszy kierowca łamaną 
angielszczyzną zaczepił Indianę – Idziesz do Cerro de Pasco? Podrzucę cię, wskakuj! 
 - Bardzo dziękuję, padałem z nóg – odezwał się po hiszpańsku i usadowił się na miękkiej 
przedniej kanapie – Mam na imię Indiana. Warto znać imię osoby, którą się wiezie. 
 - Tosé, tak mówią mi przyjaciele. Warto znać imię kierowcy, żeby móc go potem 
przeklinać – zaśmiał się, z chrzęstem zmienił bieg i ruszył w dalszą drogę.  
Tłuściutki hodowca jadalnych papug, jak określał wszelki drób, okazał się sympatycznym, skorym 
do żartów kobieciarzem i narowistym piratem drogowym. Indiana wkrótce usnął, zmęczony 
przygodą. 
  

Trzaśnięcie drzwiami. Dźwięk wyrwał Jonesa z głębokiego snu. Przetarł zaspane oczy 
i rozejrzał po wnętrzu citroëna.  
 - Dojechaliśmy, przyjacielu! – Tosé otworzył drzwi od strony pasażera, przez co Indy 
o mało nie wypadł na zewnątrz – Cerro de Pasco wita!  
 - Jeszcze raz dziękuję za podwózkę – podał mu rękę na pożegnanie. 
Wziął głęboki oddech, zatrzymał na chwilę wilgotne powietrze w płucach. Teraz musiał znaleźć 
Amy. „Mam nadzieję, że nie dała nogi...” Bardziej niepokoiła go możliwość zdrady ze strony 
skrytej dziewczyny niż pościg Hestem. Nie miał pojęcia, gdzie na nią trafić w tej mieścinie, ba, nie 
wiedział nawet, czy już tu dotarła! Z braku lepszego zajęcia, postanowił powłóczyć się po okolicy. 
Z gwarnego targowiska, przy którym zostawił go sprzedawca drobiu, ruszył ku cichszym zaułkom. 
Cerro de Pasco, górnicza osada założona w XVII wieku, jedno z najwyżej położonych miast na 
świecie, szybko się rozwijało, licząc dziś około 47 tysięcy stałych mieszkańców.  



 Indiana szedł wąską uliczką, pomiędzy starymi, obsypującymi się kilkupiętrowymi 
budynkami. Na parterze znajdowały się małe, opustoszałe knajpki. Ręce w kieszeniach, wzrok 
wbity w ziemię... Indy minął obojętnie kobietę siedzącą z filiżanką kawy na schodkach przed 
jednym z lokali. 
 - Hej, Jones! – krzyknęła za nim – Przysiądziesz się? 
Zatrzymał się i obrócił powoli. Rozpoznał głos Amy Voight, a znękaną twarz rozjaśnił uśmiech. 
Wzruszył ramieniem: 
 - A co będę się tak wałęsał...  

- Kupiłam dwa konie. Dobre konie. Czekają u hodowcy – poinformowała, gdy Indy 
pojawił się z powrotem na zewnątrz ze swoją „małą czarną”. 

- To miło. Skąd wzięłaś tyle pieniędzy na konie? 
- Ach, musiałam się targować – machnęła lekceważąco ręką – Ale udało mi się za małą 

inkaską spinkę… 
Archeolog omal się nie zakrztusił. 
 - Wiesz, co żeś zrobiła? – huknął gniewnie – Takie rzeczy powinny trafiać do muzeum, 
a nie prywatnych rąk! I to w dodatku hodowcy koni!  
 - Bardziej obchodzi cię jakaś tam błyskotka niż własna skóra? – oburzyła ją 
niewdzięczność mężczyzny – Teraz potrzebne były nam konie, a nie eksponaty muzealne! 
Popatrzył na nią ze złością, ale uświadomił sobie, że i jemu zdarzało się postępować podobnie. Na 
przekór nie przyznał jej racji, dokończył swoją kawę i poszedł odnieść ceramiczne filiżanki.  
 
 Poszli po swoje konie, na bazar, z którego Indy wyszedł szukać Amy. Dziarski staruszek 
z resztką siwych włosów za uszami pomachał z daleka do swojej klientki. Hodowca podał im 
wodze. Zwierzęta miały sierść rudego koloru, oba z odcinającą się białą gwiazdą na pysku. 
Wyglądały na dobrze utrzymane, były już osiodłane i gotowe do drogi. Indiana podszedł do swojej 
klaczy, podsunął jej dłoń do obwąchania. Pogłaskał ją po szyi i wskoczył na grzbiet.  
 - Mam nadzieję, że nie masz lęku wysokości – urodzona kowbojka uśmiechnęła się 
z przekąsem – Będziemy jechać malowniczymi górskimi ścieżkami!  
 - Ha! Jesteś zbyt pewna siebie, ścigajmy się! YAH! YAH! 
Nie bacząc na przechodniów, pogalopowali przed siebie. Piach sypał się spod kopyt, wiatr 
rozwiewał końskie grzywy i ogony. Nieposkromiona siła zwierzęcia i brawura jeźdźców – 
najpiękniejsze, ekstremalne połączenie.  
  

Tymczasem do miasta wjechali konno wyznawcy Czarnego Quetzalcoatla. Niezwykłe 
płaszcze ukrywali pod starymi łachami poganiaczy bydła, szerokie słomkowe kapelusze ocieniały 
zawzięte twarze. 
 - Była tu dwójka Amerykanów, zgadza się, amigo? – Hestem zbliżył się do sprzedawcy 
koni. 

- Tak, ruszyli w góry. Ale nie mówili, w którym kierunku.  
 - Nieważne. Masz nakarmić i napoić mojego konia – zeskoczył z siodła i rzucił złotą 
monetę – Wrócę za kwadrans. 
 - Dobrze, senor, dobrze. Koń będzie tu bezpiecznie czekał!  
Pozostali również rozsiodłali swoje wierzchowce. Poszli na ubocze. 
 - Są w drodze do Limy. Teraz musimy ich złapać – powiedział stanowczo, ale 
z wyczuwalną nutką zdenerwowania – Amy Voight jest sprytniejsza niż sądziłem. Nie popełniła 
żadnego błędu odkąd uciekła...  
 - I pilnowała tego archeologa, nawet nie próbował odebrać maski... Wtedy byśmy ich 
mieli. 
 - Tak, wtedy byśmy mieli – syknął, nienawidził takiego pustego gdybania – Koniec 
zabawy. Teraz sam ich dogonię. 
 - To zbyt niebezpieczne, pojedziemy z tobą, kapłanie Hestem! 
 - Zamknij się! Jeśli ze mną pojedziecie, to wtedy dopiero będzie niebezpiecznie. Jak chcesz 
zmieścić szesnaście koni na górskich szlakach, pomyśl! Poradzę sobie i bez was. 
 - Więc co my mamy robić?  



 - Cokolwiek, byleby nikomu nie rzucać się specjalnie w oczy. Najlepiej rozproszcie się 
i pozwiedzajcie miasto. Pilnujcie masek! 
Posłusznie skinęli głowami, po czym rozeszli się, każdy w obraną przez siebie stronę. Hestem 
właściwym sobie dostojnym krokiem wrócił do starego koniarza odebrać wierzchowca.   
 
 Mocno zbudowany, trupioblady ogier niespokojnie grzebał kopytem w piasku i prychał raz 
po raz. Hestem siadł na grzbiecie budzącego grozę rumaka. Z irytacją zrzucił przeszkadzające mu 
poncho i kapelusz. Uderzył zwierzę z całej siły palcatem, koń stanąwszy dęba zarżał chrapliwie 
i ruszył przed siebie niczym rakieta. 
  

Najkrótsza, ale za to jedna z najniebezpieczniejszych dróg, jakie wiodły do stolicy Peru. 
Zdradziecka, z jednej strony stroma ściana skalna, z drugiej – głęboka przepaść. W niektórych 
miejscach musieli iść gęsiego, bacząc, by któraś z końskich nóg nie ześlizgnęła się ze ścieżki.  
 - To dobre zwierzęta – Amy poklepała swoją klacz po szyi – Każdy inny koń bałby się. 
Nawet batem byś nie zmusił do przejścia tędy, ale te się tutaj urodziły… 
 - Taak, ciekawe, czego miałyby się bać, bo przecież nie wysokości i osuwających się skał? 
– zapytał z nutką sarkazmu. 
 - Ale popatrz tylko, jakie widoki się stąd rozciągają! 
Szli dalej stępem, kiedy nagle usłyszeli odbijający się echem tętent końskich kopyt. Wstrzymali 
zwierzęta i obrócili do tyłu nasłuchując. 
 - Tylko jeden... Lepiej zacznijmy już uciekać. 
 - Nie będziemy ryzykować galopu, póki się nie upewnimy, kto to... – zaoponowała Amy. 
Dźwięk stawał się coraz głośniejszy i głośniejszy. Spodziewając się najgorszego, Amy wysunęła 
się ze swoim koniem do przodu. Indy poprawił kapelusz, wyciągnął rewolwer, upewnił się, że 
w bębenku są naboje. Wtem zza zakrętu wypadł, niczym torpeda, szatański koń niosący na 
grzbiecie kapłana. W tym momencie Amy ruszyła jak wystrzelona z procy. Zanim Indiana zdążył 
zareagować, Hestem znalazł się tuż obok, płosząc wierzchowca Indiany i zmuszając go do 
szaleńczego galopu. Pędzili łeb w łeb, obaj popędzali swoje zwierzęta chlaszcząc je wodzami. 
Indiana zauważył, że religijny obłąkaniec szykuje się do abordażu, więc wziął go na muszkę. Ten 
jednak skręcił swojego wierzchowca tak, iż Jones musiał natychmiast złapać się siodła, 
upuszczając broń. Agresor przeskoczył do Indiany łapiąc się go i omal nie zrzucając na ziemię. 
Koń kapłana został z tyłu. W pełnym galopie dotarli do przewężenia ścieżki. Po prawej stronie 
mieli ostre skały, z lewej urwisko o kruszącej się krawędzi. Starając się utrzymać w siodle, Jones 
zaczął tłuc łokciem kapłana w brzuch. Niestety, znajdował się na przegranej pozycji. Hestem 
przytrzymał go i z całej siły uderzył w żebra, wypierając powietrze z płuc. Archeolog nie mógł 
złapać przez chwilę tchu. Napastnik znów wymierzył mu cios, tym razem w brzuch. Indy ledwie 
przytomny zgiął się wpół. Kapłan rozluźnił chwyt i pozwolił, by Indiana przechylił się na lewą 
stronę, wypadając z siodła. Na szczęście w ostatnim momencie zdołał uchwycić się strzemienia. 
Teraz ciągnął go po ziemi galopujący koń. Podciągnął nogi pod siebie, by nie dostać się pod 
kopyta. Hestem skierował wierzchowca możliwie najbliżej krawędzi, Indy jeszcze mocniej złapał 
strzemię. Spojrzał z nienawiścią do góry. Puścił jedną rękę i sięgnął po nóż. Wcisnął ostrze pod 
skórzany popręg i szarpnął, przecinając pas. Kapłan przeleciał nad Indianą, zraniony koń stanął na 
tylnych nogach, po czym przewalił się ciężko, o mały włos nie przygniatając Indy’ego.  
 Hestem w akcie desperacji wbił przydługie paznokcie w kruszącą się skałę. Dostrzegł 
wyżej znienawidzonego wroga, Indiana także walczył teraz o życie. Gniew wezbrał w sercu 
Meksykanina.  
„Ten pies, to przez niego to wszystko!” Złość jest źródłem siły, w przypływie energii wspiął się do 
góry. Znalazł się tuż za Indianą. Archeolog postawił wszystko na jedną kartę. Kopnął przeciwnika 
w brodę i wykorzystując jego zaskoczenie, sięgnął za szeroki pas po maskę. Ledwie utrzymywał 
się na jednej ręce. Kapłan otrząsnął się, ujrzał maskę tukana w ręku niewiernego. Z szybkością 
atakującego węża wyciągnął sztylet i wbił go Indianie w przedramię. Ten wrzasnął z bólu i upuścił 
artefakt. Pochwycił go Hestem, a teraz zamierzał ostatecznie zgładzić nieprzyjaciela. Złapał 
Jonesa za zranioną rękę, zapominając o jego nogach. Ostatkiem sił Indy odepchnął napastnika 



kopniakiem. Nim Hestem ostatecznie stracił uchwyt, Indiana spojrzał mu prosto w bladoniebieskie 
oczy: 
 - Mówiłem, że masz wygórowane ambicje! Adios, amigo!  
Kapłan Czarnego Quetzalcoatla runął w dół z przenikliwym jękiem, niosącym się jeszcze chwilę 
po górach.  

Indiana Jones tracił siły i już ledwo się trzymał, kiedy tuż przed nosem zadyndały mu 
wodze. Bez namysłu złapał się pomocy i został wciągnięty na górę. Oczywiście, Amy Voight. 
Spojrzała ponuro na tkwiący w ręce mężczyzny sztylet. Usiadła przy Indym, chwyciła rękojeść 
i wyszarpnęła nóż. 

- Auu! Ech... Nie dało się delikatniej? – wycedził przez zaciśnięte zęby. 
- Można było zostawić w ręce. Wbić z powrotem? Ściągnij kurtkę i podwiń rękaw. 

Rozwiązała chustę, którą miała na szyi i owiązała nią ranę, by powstrzymać krwawienie.  
 - A to sobie chyba zatrzymam... – sięgnął po leżący na ziemi sztylet – Maskę straciłem, 
a inaczej to mi nikt nie uwierzy... 
Nie zdążył nawet podnieść broni, gdy czarne ostrze straciło blask i zaczęło parować, aż wreszcie 
zmieniło się w mgiełkę, a i ona zaraz się rozwiała. 
 - No masz, a chciałem sobie zatrzymać na pamiątkę… - rzekł zaskoczony. 
 - Sekta Czarnego Quetzalcoatla już nie istnieje. Nie ma sensu mścić się za krzywdy 
z przeszłości, lepiej skupić się na dniu dzisiejszym, mam rację?… 
 - Skoro mowa o dniu dzisiejszym. Może zauważyłaś – nie mam już transportu. Pojedziemy 
na jednym koniu? – uśmiechnął się zadowolony z takiego obrotu sprawy. 
 - Ja prowadzę. Ty jesteś nieobliczalny.  
Zwinnie wskoczyła na siadło i pomogła rannemu przyjacielowi. Uderzyła wodzą koński kark, 
pomału oddalali się w stronę Limy. Indiana mocniej ścisnął talię dziewczyny. Amy kątem okiem 
dostrzegła cwany uśmieszek Jonesa. Poczuła, że jego ręce ześlizgują się i spoczywają na udach. 
Odwróciła się, by wyrazić swój sprzeciw, ale Indiana zamknął jej usta pocałunkiem.  
 

KONIEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opowiadanie pobrano z: http://www.marsite.stopklatka.pl  


