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Mary była znudzona. Mama zabrała ją na spotkanie, 
żeby poznała słynnego naukowca, ale on jeszcze nie 
dotarł na miejsce. Wszyscy siedzieli wokół dużego sto-
łu, pijąc kawę, jedząc herbatniki i bawiąc się telefo-
nami.

– Przepraszam – powiedziała Josephine, która była 
tam szefem. – Profesor Marshall traci niekiedy poczu-
cie czasu. 

Mary trąciła mamę łokciem.
– Czy to ten pan, który dostał nagrodę nobla?
Mama Mary skinęła głową i zmarszczyła czoło. Mary 

wiedziała, że to oznacza, iż powinna być cicho.

1

TAJNE 
STOWARZYSZENIE
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Już jako bardzo mała dziewczynka Mary chciała 
zdobyć nagrodę nobla. uwielbiała przeprowadzać 
eksperymenty we własnym domu. Pewnego razu zbu-
dowała łódkę do kąpieli, która była napędzana balo-
nem. innym razem sprawiła, że w szklanym słoiku 
pojawił się obłok. 

Kiedy usłyszała, że jej mama wybiera się do ważne-
go ośrodka badawczego, gdzie spotka się z naukow-
cem, który dostał nagrodę nobla, całymi dniami nie 
dawała jej spokoju, aż ta zgodziła się ją zabrać. nie-
stety do tej pory nic się nie stało, a naukowiec nawet 
nie dotarł na miejsce.

– Mogę pójść na spacer? – wyszeptała.
Mama ponownie skinęła głową. 
Mary wymknęła się najbliższymi drzwiami, częstu-

jąc się po drodze herbatnikiem. ruszyła długim kory-
tarzem, co jakiś czas zatrzymując się i stając na pal-
cach, aby zajrzeć przez okno do jasno oświetlonych 
laboratoriów, gdzie ludzie w  długich białych fartu-
chach robili coś z probówkami i niezwykłymi przy-
rządami zaopatrzonymi w mnóstwo pokręteł, świate-
łek i cyfrowych liczników.  

gdy zaczęło ją ponownie ogarniać znudzenie, na 
końcu krętego korytarza zauważyła drzwi, na których 
ktoś umieścił kartkę z odręcznym napisem:
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Mary wiedziała, że wspólną cechą wszystkich na-
ukowców jest ciekawość. Dlatego bardzo ostrożnie 
przekręciła gałkę i lekko uchyliła drzwi. 

– albercie! Przecież znasz zasady! Możemy rozma-
wiać wyłącznie o sprawach nauki. nie wolno wspomi-
nać o osobistym życiu ani o wydarzeniach na świecie, 
nawet gdyby były bardzo interesujące – przypomniał 
kobiecy lekko poirytowany głos.

– zasady wymyślono po to, żeby je łamać! Dlatego 
większość z nas tu jest. gdybyśmy przestrzegali za-
sad, nigdy nie dokonalibyśmy takich przełomowych 
odkryć.

Mary przykucnęła i zajrzała do środka, starając się, 
aby nikt jej nie zobaczył. Bardzo lubiła przysłuchiwać 
się dyskusjom dorosłych. Dowiedziała się w ten spo-
sób wielu ciekawych rzeczy. 

W przeciwieństwie do laboratoriów w pokoju bez 
okien panowała ciemność. Przypominał on bardziej 

NIE 

PRZESZKAD
ZAC!!!´
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magazyn niż miejsce, w którym odbywają się ważne 
spotkania. Jedynym źródłem światła była goła żarów-
ka wisząca na środku sufitu. około dwudziestu osób, 
w większości dziwacznie ubranych, siedziało na drew-
nianych skrzynkach, pojemnikach na butelki mleka lub 
przewróconych wiadrach. o ścianę w tylnej części sali 
była oparta stara biała tablica i na szczęście dla Mary 
wszyscy się w nią wpatrywali. Jakiś mężczyzna w wy-
gniecionym fartuchu laboratoryjnym rysował coś na 
niej zielonym mazakiem. 

Mary wślizgnęła się do środka i ukryła za pudłem 
ze szmatkami.

– Mamy następujący pomysł. robin i ja uważamy, że 
moglibyśmy wykorzystać odkrytą bakterię do zaszcze-
pienia na malarię wszystkich ludzi na świecie. 

– nadal jednak nie mamy lekarstwa na raka – wtrą-
cił zmęczony jegomość w szpitalnym fartuchu.

– nie, ralphie. Przykro mi. 
– Co do tego masz rację! – prychnęła pani o bardzo 

surowej minie.
– nie narzekaj, rosalindo. zgodnie z  zasadami 

w ogóle nie powinno cię tu być – powiedział mężczy-
zna z potarganymi siwymi włosami, które sterczały mu 
na głowie, jakby go prąd poraził. – Choć nie przywiązu-
ję wielkiej wagi do ich przestrzegania! 



13

Mary spojrzała na niego. Wyglądał bardzo znajo-
mo. na ścianie w jej pokoju wisiał plakat przedsta-
wiający kogoś, kto był dokładnie taki jak on. Te same 
wesołe oczy ponad tymi samymi krzaczastymi wą-
sami. Tylko że jej plakat przedstawiał alberta ein-
steina, który nie żył od wielu lat. To nie mógł być on,  
prawda?

Mary okrążyła skrzynkę, za którą się schowała, pró-
bując podejść bliżej, aby lepiej widzieć w przyćmio-
nym świetle. zahaczyła nogą o szczotkę opartą o ścia-
nę. Szczotka upadła na Mary.

– au! – krzyknęła z bólu, masując głowę w miejscu, 
w które została uderzona. – Boli! 

Podniosła się ze złością i zobaczyła, że patrzy na nią 
cała dwudziestka zebranych.

– Czy ktoś z państwa jest profesorem Marshallem? 
– zapytała. – Przyjechałam tu, żeby się z panem spo-
tkać, ale jest pan spóźniony. Wszyscy czekają na pana 
w sali posiedzeń. 

Pan stojący przy białej tablicy spojrzał dyskretnie 
na zegarek.

– Tak, to ja. Tracę poczucie czasu, gdy zaczynam 
mówić. Będziemy musieli zakończyć spotkanie. na-
stępne odbędzie się, jak sądzę, u Fleminga. – Wycią-
gnął z kieszeni małą złotą kulkę i spojrzał na nią.  




