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Niektóre z przyszłych wydarzeń są tak nieuniknione, 
że spisano je na Ścianie Świata. Choćbyśmy bardzo 

się starali, nigdy nie zdołamy zmienić kolei losu, podobnie 
jak wykutych w kamiennym portyku świątyni słów wieszcza.

– Proroctwo Uadżet
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Glupiec

Kominek wyglądał jak wartownik, któremu zlecono 
strzeżenie tego pomieszczenia. Z paleniska dobiegł głoś-
ny trzask, po którym nadpalone polano runęło w popiół, 
krzesząc chmary iskier.

Płomienie zachwiały się, lecz zaraz ponownie rozkwitły, 
emanując ciepłem, ale Marcel czuł wyłącznie chłód. Jego 
serce biło wolno i nieregularnie, miał też coraz większe 
problemy z zaczerpnięciem tchu.

Kieliszek koniaku wyślizgnął mu się z dłoni i potoczył 
po dywanie.

nie mogąc wydobyć z siebie głosu, spojrzał na drzwi 
gabinetu i złapał się za ramię. Mięsień jego serca zacisnął 
się niczym pięść i trwał tak, aż całe ciało zaczęło drżeć.

Marcel wpadł w panikę, gdy ból dotarł do najgłębszych 
zakamarków jego umysłu. Tak bardzo pragnął powiedzieć 
Theo, że ją odnalazł. Tak bardzo pragnął doradzić, co Theo 
powinien teraz zrobić, ostrzec go, że rękopis nie jest już 
bezpieczny.
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Zsunął się z fotela, by podpełznąć do stojącego na 
biurku telefonu. Przetoczył się na bok z głośnym jękiem 
i spojrzał na zdobiące ścianę zdjęcia. Bliscy obserwowali 
go z nich niczym opiekuńcze anioły.

Czy zawiódł ich wszystkich?
Żona spoglądała z typowym dla niej spokojem. ona 

przebyła już tę drogę. Trzy lata wcześniej był świadkiem 
jej śmierci – trzy długie lata! Z pewnością czekała na niego 
po drugiej stronie.

Ta refleksja przyniosła mu ukojenie.
odrzuciwszy ostatnie więzi z życiem, wbił wzrok w ogień. 

Jego umysł rozjarzył się jak spadająca gwiazda, a wszystkie 
myśli i tajemnice, które posiadł, spłonęły w jej ogniu na 
popiół, niczym skrawki papieru.
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Mag

Semele, czytając artykuł upamiętniający Marcela Bossarda 
w „art Conservator”, doznała wrażenia déjà vu, którego 
bardzo długo nie umiała się pozbyć.

nie spotkała tego człowieka osobiście, ale wiele o nim 
wiedziała. Znała historię jego kolekcji, a nawet dzieł, które 
się na nią składały. Przez wiele lat śledziła także niemal 
każdą transakcję Marcela, bez względu na to, czy chodziło 
o donację czy o sprzedaż za granicę.

Bossard robił wszystko, by zachować dla potomności 
najbardziej ulotne fragmenty historii. Semele jechała 
właśnie do jego szwajcarskiej posiadłości, aby przekazać 
te zbiory w ręce ludzi, którzy będą kontynuować zbożne 
dzieło.

Podczas lotu z nowego Jorku przeczytała niezliczone 
artykuły i noty dziękczynne, które gromadziła od kilku 
tygodni. Tylko dwudziestu ludzi na całym świecie mogło 
poszczycić się równie bogatymi prywatnymi zbiorami, 
przewyższającymi sławą niejedno muzeum specjalizują-
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ce się w gromadzeniu rzadkich manuskryptów. nic więc 
dziwnego, że niedawna śmierć jednego z nich przykuła 
uwagę tak wielu mediów.

W kwartalniku Stowarzyszenia Kolekcjonerów rzad-
kich rękopisów zamieszczono bardzo długi artykuł zaty-
tułowany Marcel Bossard: historia osobista. nazwano 
go w tym tekście „ostatnim z wielkich kolekcjonerów”, 
„powiernikiem listów”, a nawet „uosobieniem cnót wsze-
lakich”.

Miesięcznik „Fine Books & Collections” umieścił jego 
wizerunek na okładce, przeznaczając ponadto całe cztery 
strony na notę biograficzną z opisem niezwykle barwnego 
życia Bossarda. Fotograf uwiecznił kolekcjonera w jego 
ulubionej pracowni, mieszczącej się w zamku wzniesionym 
opodal Montreux. Marcel stoi na nim z dumnie uniesionym 
czołem, elegancki, odziany w wykwintny trzyczęściowy 
garnitur. antyczny zegarek kieszonkowy zwisa u jego pasa, 
w dłoni dzierży melonik. Kasztanowe włosy i staromodny 
wąsik nadają mu salonowego wyglądu, a łobuzerski błysk 
w oku zdaje się potwierdzać, że jest tego świadom.

Jak Semele zdążyła się dowiedzieć, Marcel był ekscen-
trykiem, który najbardziej cenił sobie prywatność. uro-
dził się w rodzinie właścicieli Bossard & Vogle, jednego 
z najbardziej prestiżowych szwajcarskich banków, którego 
historia sięgała osiemnastego wieku, i stał na czele tej in-
stytucji aż do dnia śmierci.

gdy Semele usłyszała od swojego szefa, że to jej przy-
padnie w udziale wycena, a potem podział Kolekcji Bossarda, 
nie mogła uwierzyć we własne szczęście – i to bynajmniej 
nie dlatego, że zaskoczył ją ten wybór. To było przecież jej 
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największe marzenie. Tylko kilka osób na świecie miało 
wystarczające kwalifikacje do wykonania podobnych czyn-
ności, a Semele poświęciła wiele lat, by dostać się do tego 
elitarnego grona.

od chwili, gdy Michaił wręczył jej bilet na lot do ge-
newy, była tak podekscytowana, że nie mogła pracować, 
jeść ani spać. nie umiała także oprzeć się wrażeniu, że 
wszystko, co zrobiła do tej pory, czego dokonała, prowadzi-
ło do tego właśnie momentu. Ciężar takiego zaszczytu oraz 
związanej z nim odpowiedzialności przytłaczał ją jednak.

Zniecierpliwienie Semele sięgnęło zenitu, gdy osobisty 
kierowca Bossarda odebrał ją z lotniska i zawiózł prosto 
do château, zamiast skierować się do hotelu. gdy skręcili 
na długi podjazd, pnący się między szpalerem drzew, ku 
okazałej budowli, przyłapała się na tym, że nerwowo przy-
gryza paznokieć. Speszona tym odkryciem natychmiast 
opuściła rękę. 

Posiadłość Marcela przypominała z dala renesansowy 
zamek, który osadzono na szczycie wzgórza.

Za kilka minut będzie jej dane spotkać klienta: Theo 
Bossarda, jedynego syna kolekcjonera. nie wiedziała o nim 
prawie nic prócz tego, że jest ostatnim żywym krewnym 
Marcela, a zarazem dziedzicem tych włości. To on wydał 
dyspozycję, by podzielono i wyprzedano zbiory ojca. Se-
mele nie mogła uwierzyć, że nie chciał zatrzymać choćby 
jednego z najcenniejszych manuskryptów.

Szofer zaparkował, po czym pośpieszył jej z pomocą 
przy wysiadaniu z wozu. Przygładziła włosy i poprawiła 
odzienie, ciesząc się w duchu, że dobrała na podróż rzeczy 
odpowiadające randze tego spotkania. Miała na sobie ro-
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bioną na drutach sukienkę i czarny żakiet, który nadawał 
jej szyku, ale zarazem był bardzo wygodny. To powinno 
wystarczyć.

Drzwi otworzyła prawniczka rodziny, wytworna Szwaj-
carka po czterdziestce.

– Cieszę się, że panią widzę, pani Cavnow – wyszcze-
biotała, ściskając obie dłonie gościa, jakby były dobrymi 
przyjaciółkami.

– Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.
Semele, przekraczając próg, odniosła wrażenie, że trafi-

ła do innego świata. Jakby była alicją wstępującą do Krainy 
Czarów. nie chodziło jednak o wyniosłość tego miejsca, 
lecz o fakt, że czuła dziwną więź z tym domem, jakby od-
wiedziła go już kiedyś, tylko o tym zapomniała.

Szła przez hol lekkim krokiem, mając wrażenie, że unosi 
się nad podłogą. Jej uwagę zwróciły czarno-białe płytki 
w stylu art déco. Przedsionek tego domostwa miał iście 
operowy przepych i z pewnością był większy od jej nie-
małego przecież brooklyńskiego apartamentu. niknące 
w półmroku sklepienie nakrywało aż trzy kondygnacje, 
na które prowadziły spiralne schody, rzucające się w oczy 
przybyłych już od samych drzwi.

Minęła hol i przeszła pod łukowato zwieńczonym por-
tykiem, by dostać się do salonu, gdzie powitał ją kolejny 
zapierający dech w piersi widok. Ściana okien ukazywała 
panoramę odległych alp, a samo pomieszczenie podzielono 
rzędami ciężkich, lecz miękkich sof. Ta przestrzeń – wykoń-
czone skórami meble i ziemiste barwy – przypominała jej 
przytulne wnętrza schronisk narciarskich. Był tu nawet ot-
warty kamienny kominek wypełniony buzującym ogniem.




