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Rozdział 1. Polowanie 
 

Nowy Jork. Przeludniona aglomeracja, którą ktoś kiedyś w żartach nazwał kulturalną stol icą świata. 

Miejsce, gdzie każdego ranka zaczynają się nowe historie,  w wielu przypadkach zakończone później  

w smutnych okolicznościach. Spisywane przez życie, przepędzane z pamięci przez upływający czas 

i ginące w ścieku złorzeczeń i niespełnionych marzeń, który każdego dnia spływał szarymi i brudnymi 

ulicami metropolii.  

Max wrócił do swojego obskurnego mieszkania. Liczył, że tam znajdzie miejsce, by poukładać sobie  

w głowie sytuację. Mona Sax żyje i ma się dobrze. Na tyle dobrze, na ile może płatna zabójczyni 

ścigana listem gończym. Nigdy nie znalazł potwierdzenia, że podczas tamtej akcji  w wieżowcu 

otrzymała śmiertelny postrzał, ale jednak przypuszczał, że już nigdy więcej jej nie spotka. Los  kole jny 

raz spłatał mu figla. Jego umysł działał na zwolnionych obrotach, kpiąc sobie z jego starań. Wydawało 

mu się, że nalewana do szklanki whisky opuszcza butelkę w jednostajnym, hipnotyzującym rytmie, od 

którego nie można wprost oderwać wzroku. Z letargu wybudziło go pukanie do drzwi. 

Kilka chwil później Payne stał już twarzą w twarz z Moną Sax. To nie jest najlepszy pomysł, by po 

ucieczce z aresztu zjawiać się pod drzwiami policjanta – rzucił, próbując zakamuflować swoją radość z 

widoku dawnej znajomej. A gdzie mogłabym poczuć się bezpieczniej – odparła zabójczyni ,  wyraźnie  

drwiąc z reakcji stróża prawa. Max liczył na uzyskanie kilku odpowiedzi na dręczące go od 

kilkudziesięciu miesięcy pytania. Na słowa, dzięki którym byłby  w stanie choć trochę spokojniej spać. 

Mona odpowiadała jednak zdawkowo, półsłówkami, bawiąc się z gospodarzem w kotka i myszkę. 

Wymiana zdań trwała krótko. Wiesz, że to mieszkanie jest obserwowane? – zapytała Sax – lada 

moment zjawią się tutaj nie tylko funkcjonariusze, ale też członkowie ekipy sprzątającej, by pozbawić 

nas oboje życia za jednym zamachem. Payne mógłby mieć problem z udaniem zdziwienia  w tej 

sytuacji, gdyby w sukurs nie przyszła mu seria z karabinu maszynowego, która rozbiła szkło  w oknie  

w drobny mak i pozostawiła po sobie wyraźny znak na ścianie… 

* 

 



 

Mona już dawno zniknęła w korytarzu. Odbezpieczyłem oba pistolety, szykując się na wizytę 

nieproszonych gości. Za moment dwaj pierwsi przekroczyli próg ze strzelbami w rękach i moim 

wykrzykiwanym nazwiskiem na ustach. To były ostatnie słowa w ich smutnym życiu. Zebrałem 

amunicję i wyjrzałem na korytarz. Wyglądał spokojnie, ale jak tylko dałem kilka kroków naprzód zza 

winkla wyskoczyła mi kolejna trójka bandytów. Nie zdążyli za wiele zrobić, kilkanaście celnych 

pocisków wprawiło ich ciała w makabrycznie wyglądający taniec. 

Sytuacja na piętrze nie wyglądała dobrze. Budynek już od dawna nie pamiętał czasów swojej 

świetności, a na jego obecny marny status wpływały nie tylko obdrapane ściany, ale też mieszkańcy z 

gatunku tych, których nie chciałbyś mieć za sąsiadów. Zrzędliwe starsze panie, podejrzane typki, 

narkomani i alkoholicy. Teraz w tym barwnym tyglu osobistości znaleźli się też polujący na mnie 

sprzątacze. Na pewno nikt ich nie przygotował na spotkanie ze mną, a tym bardziej na konfrontacje  z 

wściekle broniącymi swoich czterech kątów mieszkańcami. Trup ścielił się gęsto. Minąłem zwłoki 

bandyty rozwalonego ze strzelby przez waleczną pięćdziesięciolatkę w szlafroku i za jej zgodą 

wszedłem do apartamentu. Zabrałem z łazienki  środki przeciwbólowe i ruszyłem w kierunku klatki 

schodowej. 

Schowałem do kabur zasłużone pistolety i dałem okazję wykazać się shotgunowi. Kręte schody  w dół 

były dla niego idealnym miejscem do popisu. Wkrótce minąłem kolejne dwa trupy – tym razem moja 

sprawka. Dwa piętra niżej moją krucjatę w kierunku piwnicy wstrzymało na chwilę męskie wołanie o 

pomoc. Odblokowałem zamek drzwi na piętro, otwierając drogę brodatemu pijakowi. Za nim 

zauważyłem tylko ścianę ognia, który żywił się gazem ulatniającym z rozwalonej rury. Okazało się, że  

nieznajomy był w przeszłości policjantem, miał w domu pistolet i zamierzał teraz odeprzeć za jego 

pomocą atak napastników. Nie byłem przekonany do jego pomocy, ale pozwoliłem mu mimo 

wszystko kontynuować za mną podróż w dół. Czekałem tylko na kolejnego zbira przed oczami, by 

znowu nacisnąć spust i odgłosem wystrzału zagłuszyć jego bezsensowną paplaninę. 

Podróż do piwnicy i pomieszczenia z kurkiem od gazu dłużyła się niemiłosiernie. Miałem wrażenie, że  

kolejne piętra pokonywałem tygodniami, rytmicznie naciskając spust pistoletu i wsłuchując się 

w przyjemny odgłos pocisków przebijających ciała zbirów. Mój nowy kompan dzielnie dotrzymywał 

mi kroku na sam dół kamienicy. Byliśmy niczym dwaj wędrowcy zmierzający  w stronę piekie ł,  obaj  o 

równie szarej, brudnej i krwawej przeszłości. 

Cierpiałem, wysłuchując jego wspomnień z czasów policyjnej służby. Gdzieś  w głowie cicho 

podszeptywał mi demon, by odwrócić się i kolejny nabój skierować w jego zniszczony alkoholem 

mózg. Ulżyłbym nam obu. Nie musiałem jednak tego zrobić. Do piachu posłał go jeden z napastników, 

celną salwą ze strzelby prosto w brzuch. Nie zdążył nawet jęknąć. Minąłem kolejny stos trupów. 

* 

Podczas gdy Max zmierzał do upragnionego celu, w innej części miasta wolności Nico Bel lic odebrał 

zaskakujący telefon od swojego dawnego znajomego. Francis, komendant jednego z posterunków, 

miał kolejny brudny problem do rozwiązania. Znowu na szali wisiała jego wspaniała kariera  

i wizerunek dobrego gliny. Musisz załatwić Derricka – polecił głos w słuchawce. Twojego brata? – 

dopytał zaskoczony Nico. Dokładnie, on i tak jest już martwy, więc tylko ukrócisz jego cierpienia – 

wyjaśnił Francis. Skurwysyn – rzucił w myślach Nico, gdy glina rozłączył się, zostawiając go samego z 

myślami. Nie chciał przyjmować tego zlecenia, zresztą jak wielu wcześniejszych. Życie nie dawało mu 

jednak wyboru, zawsze na szali było też jego zdrowie, a czasami nawet przyszłość niewielu jeszcze 



 

oddychających bliskich. Bellic zebrał się z mieszkania z podstawowym ekwipunkiem i udał na miejsce  

podane w odebranej SMS-em wiadomości… 

* 

W końcu – rzucił do siebie Max, widząc, że przejście korytarzem, do pory zablokowane przez 

buchający z gazowej rury ogień, jest wreszcie otwarte. Tylko kilkanaście metrów dzieliło go od okien 

wychodzących na dziedziniec. Wolność i ucieczka były jeszcze daleko, bo znajdował się na trzecim 

piętrze. Wiedział jednak, że krótki spacer po wąskich, nadgryzionych zębem czasu gzymsach, przybliży 

go do schodów pożarowych, którymi mógł dostać się niżej. Monę dawno już stracił z oczu. Nie  mógł 

być nawet pewien, że nie dostała gdzieś kulki, klucząc po obskurnych korytarzach. Może właśnie 

gdzieś wydaje z siebie ostatnie tchnienie, wpatrując się w szaroburą ścianę i wspominając wszystkie 

zmarnowane szanse. Nie, była na to zbyt dobra – pomyślał. 

Powiew zimnego powietrza był ciekawym doznaniem, które na kilka chwil go  nawet zamroczyło. 

Organizm musiał przyjąć nową jakość i przystosować płuca, które do tej pory wypełniała woń moczu, 

krwi, zbyt mocnego płynu do podłóg i gazu. Ledwie kilkanaście centymetrów dzieliło go od przepaści .  

Jeden krok i runąłby w dół, kończąc wszystko. Nie mógł jednak tego zrobić. Nie, gdy dopiero co 

spotkał Monę. 

* 

Francis umówił się ze swoim bratem w parku na obrzeżach miasta. Gnój był pewny siebie. Z góry 

założył, że wezmę ze sobą karabin snajperski i skorzystam z przygotowanej przez niego lokalizacji  na 

dachu pobliskiego budynku. Widok był doskonały. Zacząłem podejrzewać, że to nie pierwszy raz, gdy 

Francis staje się przypadkowym świadkiem brutalnego zabójstwa dokonanego przez nieznanego 

sprawcę. Tym razem miał zginąć jednak ktoś mu dobrze znany, jego najbliższy krewny. Spojrzałem 

przez wizjer lunety i zauważyłem rozmawiających na ławce braci. Malutka głowa Derricka znalazła się 

idealnie pośrodku celownika. A gdybym tak zamiast niego posłał śmiertelny pocisk kilka metrów  

w prawo i przedziurawił głowę Francisa? 

Bydlak zasłużył na to, by gryźć piach już dawno i tylko kwestią czasu było, gdy sam padnie ofiarą 

podobnego zlecenia. w tym momencie nie mogłem jednak wybierać. Derrick nie oferował nic, nawet 

nie gwarantował, że dobrze wykorzysta tę drugą szansę. Celownik wrócił na swoje miejsce. 

Odczekałem jeszcze kilkanaście sekund, by mogli wymienić ostatnie zdania. Na pewno się nie 

żegnają. Dyskutują. Glina w myślach pewnie już wyklina mnie, że przeciągam wszystko tak długo. 

Pociągnąłem za spust, przyglądając się, jak targnięte siłą ciało Derricka uderza o oparcie ławki  i zsuwa 

się na chodnik. Francis karykaturalnie spanikował. Dopilnuje, by nikt go nawet przez sekundę nie 

podejrzewał. Musiałem szybko wiać, by czasem nie dać się nikomu przyuważyć… 

* 

Śnieżyca przybierała na sile. Wiatr na wysokości kilkunastu metrów nad ziemią uderzał  w budynki  z 

jeszcze większą siłą i żywiołowością. To nie były przyjazne warunki dla żadnej żywej istoty. Dla Maxa 

zostawione już za plecami wnętrza budynku były jednak równie odpychające. Zatęchłe, brudne, od 

kilku minut spływające też krwią sprzątaczy i kilku zbyt gorliwych do walki o swoje cztery ściany 

mieszkańców. 



 

Payne spojrzał w dół na osiedlowy plac. Nie dostrzegał nic poza niewielkim kawałkiem terenu, na 

który światło rzucała szara furgonetka z odpalonym silnikiem. Obok niej kręciło się dwóch mężczyzn, 

prawdopodobnie uzbrojonych. Do funkcjonariusza docierały jedyn ie niewielkie skrawki ich rozmowy. 

Mógł tylko domyślać się, że to kolejni przysłani na miejsce sprzątacze. Mieli dopilnować, by żaden 

desperat, próbujący uciec oknem, nie wyszedł z tego cało. Nie wiedzieli, że anioł śmierci już krążył 

nad ich głowami, sprawnie pokonując kolejne metry oblodzonego gzymsu. Niezauważalny, 

przemieszczający się niczym cień Max z łatwością znalazł sobie drogę piętro niżej. Zbliżał się do 

swoich ofiar, metr po metrze. Pogoda była jego sprzymierzeńcem, skrywając go pod płaszczem 

śnieżnej zamieci. 

* 

W innej części miasta Nico Bellic siedział zatopiony w fotelu, wpatrując się tępo w ekran wyłączonego 

telewizora. Nawet listopadowy atak zimy, dudniąca w szybę zamieć śnieżna nie była w stanie zwrócić 

jego uwagi. Wciąż myślał o dopiero co wykonanym zleceniu. Kolejnym wystrzelonym pocisku i trupie. 

Kolejnym zabitym człowieku, którego znał. Z którym wcześniej pracował. Gdy tylko przypominał  

sobie twarz Derricka, którą ostatni raz widział przez lunetę karabinu snajperskiego, ogarniała go 

wściekłość. Przyjechał do Nowego Jorku w konkretnym celu, a znowu dał się wciągnąć w mafijno-

rodzinne porachunki. 

Zadzwoniła komórka. Spodziewał się tego telefonu. Nico, mówi Packie. Derrick nie żyje. Ktoś 

sprzątnął tego biednego skurwiela – powiedział próbujący ukryć wszelkie emocje głos – dam ci  znać, 

kiedy pogrzeb. Przyjedź, to ważne dla mamy i Kate – dodał. Przyjadę – odpowiedział tylko Bellic. Obaj  

nie chcieli przedłużać tej konwersacji. Wzmianka o siostrze braci McReary, u której boku czuł się tak 

dobrze, tylko pogorszyła nastrój Nico. Właśnie zabiłem jej brata – powiedział sam do siebie, po czym 

zwiesił głowę i zastygł w bezruchu. 

* 

Jest tam! – dobiegł głos z placu. w końcu jeden z tych dwóch zasrańców na dole mnie dostrzegł. Pan 

jebane sokole oko. Przytuliłem się plecami do ściany za rogiem. Wciąż byłem za wysoko, by skoczyć. 

Wyjąłem pistolet z kabury i przełożyłem go do lewej ręki. Chwilę zaczekałem, próbując złapać 

wspólny rytm z wygrywającym złowrogą melodię wiatrem i tańczącymi w jej rytm płatkami śniegu. 

Chwyciłem prawą ręką róg ściany i szybko oderwałem się plecami od cegieł. Choć był mrok  i  zamieć, 

swoje cele widziałem wyraźnie. Odgłosy pięciu wystrzałów zaginęły, uprowadzone przez wiatr. 

Obróciłem się z powrotem i oparłem o budynek. Czekałem na odpowiedź. w końcu padły kolejne 

wystrzały. Jeden jeszcze żył. Znów wychyliłem się, by zakończyć naszą dyskusję kulą przebijającą 

czaszkę. Nagle jednak palce straciły kontakt z krawędzią budynku. Mocny wiatr, niczym 

zdenerwowany siłacz, odepchnął mnie  w tył. Widziałem jeszcze przed moment wyższe piętra 

budynku, a zaraz potem pędzące po niebie czarne chmury. Trzy sekundy  i zapadła całkowita 

ciemność. Otuliła mnie niczym kochająca matka swoje dziecko.  

  



 

Rozdział 2. Umieralnia 
 

Nico miał za sobą fatalną noc. Derrick był jego kolejną ofiarą, których liczba w tym momencie szła już  

w setki dusz. Mimo to czuł się gorzej niż zazwyczaj. Analizował całą sytuację i wracał myślami do 

momentu, gdy zdecydował się nacisnąć spust karabinu snajperskiego. 

McReary nic dla niego nie znaczył. Był tylko następnym pijakiem i ćpunem z Nowego Jorku. 

Następnym poznanym człowiekiem, który przegrał swoje życie. Był też jednak bratem Kate, a więc 

kobiety, z którą wiązał swoją przyszłość i która każdym spojrzeniem, uśmiechem i słowem 

przypominała mu, że przyjechał do Nowego Jorku, by zmienić swoje życie. Przeszłość jednak znowu 

go dopadła, niwecząc wszystkie plany. Skrupulatnie zapisywane podczas długiego rejsu do Stanów 

Zjednoczonych punkty listy spłonęły w ogniu kolejnych wystrzelonych pocisków. 

Zmęczony psychicznie Bellic ubrał się w ciemnoszary garnitur i wyszedł z domu. Do ceremonii 

pogrzebowej zostały jeszcze dwie godziny, ale wiedział, że dłużej w opatrzonych czterech ścianach 

nie wytrzyma. Wolał przez chwilę pokręcić się po mieście, szukając czegoś, co na chwilę odwróci jego 

uwagę od kołaczących się w głowie od wielu godzin myśli. Naiwnie wierzył, że ta pełna złych duchów 

metropolia wyciągnie do niego pomocną dłoń. 

* 

Tymczasem w innej części miasta, w szpitalu Maimonides Medical Center, było gwarno jak każdego 

innego dnia. Karetki dowoziły rannych i poszkodowanych w wypadkach, a lekarze i pielęgniarki 

krzątali się wokół pacjentów. Krzyki  i jęki przeplatały się z płaczem i śmiechem, tworząc osobliwy, 

trudny do zniesienia koktajl. Max na szczęście jeszcze go nie słyszał. 

* 

 



 

Mówią, że na końcu korytarza zawsze jest światło. Gówno prawda, to niekończący się ciąg tych 

samych, szarych ścian. Krążyłem po nich nie wiem już jak długo. Nie było tu żywej duszy. Ani jednego 

gliniarza, sprzątacza, nawet śmierdzącego bezdomnego. Tym bardziej żadnej znajomej twarzy, a już 

na pewno nie Mony. Powoli zmierzając w kierunku kolejnego zakrętu, zauważyłem, jak przede mną 

pęka tynk. Odpadające płaty odsłoniły rażącą oczy jasność. i zaraz potem przyszedł ból. 

Przez chwilę słyszałem dwa różne głosy, ale nie byłem  w stanie rozpoznać żadnych słów. w głowie 

jakby włączył się alarm o jednolitym, wkurzającym dźwięku. Nie mogłem nawet mocniej złapać tchu, 

bo zaraz ciało przeszywał potworny ból. Witaj Payne, pieprzony farciarzu – powiedział stojący obok 

mnie mężczyzna w kitlu – witaj w szpitalu Maimonides Medical Center. Jesteś pod naszą dobrą 

opieką. Frank zaraz ci pomoże  i uśmierzy ból, w mgnieniu oka poczujesz się o niebo lepiej – 

kontynuował, wyraźnie coraz bardziej zadowolony z kolejnych wypowiadanych słów. To zostawiam 

cię pod dobrą opieką i cóż, żegnaj – dodał, po czym odwrócił się i skierował do drzwi. 

Max zbyt wiele widział już w swoim życiu i zbyt często miał okazję odwiedzać szpitale podczas długie j 

policyjnej kariery, by nie dostrzec, że z tymi lekarzami jest coś nie tak. Musiał oszczędzać siły, bo miał 

ich niewiele, ale zacisnął pięść, by być gotowym na atak. Drugi z jego opiekunów podszedł bl i żej do 

łóżka i rzucił – dobranoc Payne – po czym chwycił poduszkę i przycisnął ją do twarzy Maxa. Znowu 

zrobiło się ciemno. 

Payne kilka razy znalazł się w sytuacji, gdy rozwścieczony, zapędzony w kozi róg zbir rzucał się na 

niego niczym rozszalała bestia. Kilku próbowało go w akcie desperacji nawet udusić. Żaden nie  użył  

w tym celu poduszki. Stojący obok szpitalnego łóżka sprzątacz liczył, że poobijany po upadku ze 

sporej wysokości glina nie będzie miał sił, by walczyć o swoje życie.   

I pewnie miałby rację. Jeszcze kilka dni temu poddałby mu się bez chwili zastanowienia, pędząc 

w objęcia tak długo wyczekiwanej śmierci. Teraz jednak jego lodowata ukochana, o której względy 

zabiegał tak długo, została zepchnięta na drugi plan. Jej miejsce zajęła Mona.  w sercu zatliła się i skra 

motywacji do przeżycia kolejnego dnia. 

Max nie kalkulował. Wyciągnął prawą rękę w stronę napastnika i chwycił go dokładnie w tym 

punkcie, w którym chciał. Mocno ścisnął, czując pod palcami specyficzny materiał lekarskich spodni. 

Nacisk na poduszkę błyskawicznie odpuścił, a pokój wypełnił donośny skowyt. Przerażający dźwięk 

męskiego głosu, który w ułamku sekundy stracił na sile. Payne odepchnął poduszkę i narażając się na 

ból z okolicy pogruchotanych żeber usiadł na łóżku. Moment później siłą pędu runął  w stronę 

trzymającego się za krocze sprzątacza i znokautował go ciosem w twarz. 

Obaj z hukiem upadli na szpitalną podłogę. Przytomny był już tylko Max.  

* 

Podniosłem się i podpierając ręką o łóżko złapałem równowagę. Nie miałem zbyt wiele czasu. 

Prawdopodobnie krzyk mojego niedoszłego zabójcy  zaalarmował kogoś w szpitalu. Mógł usłyszeć go  

któryś z jego kompanów, więc musiałem szybko się ewakuować. Skierowałem pierwsze kroki do 

łazienki, by z jednej z szafek zebrać mały pojemniczek ze środkami przeciwbólowymi. Potem ruszyłem 

w kierunku wyjścia na korytarz. Było pusto i cicho. To mogło oznaczać tylko jedno. Placówka została 

już zajęta przez sprzątaczy, którzy spacyfikowali lub w bardziej optymistycznej wersji zamknęli gdzieś 



 

lekarzy i pielęgniarki. Musiałem mierzyć każdy swój krok. Nie tylko, by oszczędzać siły i nie 

nadwyrężać ciała, ale też nie wpaść w złym momencie na jednego z bandytów.  

Świat wokół znowu składał się z tworzących labirynt korytarzy. Tym razem czystszych  

i schludniejszych, ale nadal równie irytujących i obrzydzających. Czułem się, jakbym wędrował po nich 

już dobre kilka lat, a zmieniała się tylko farba na ścianach  i zapach. Musiałem się stąd szybko 

wydostać. 

* 

Tymczasem Nico miał już za sobą trudne powitanie z rodziną McReary. Kilkanaście minut temu 

spojrzał w oczy nie tylko Kate i Patrickowi, ale też Francisowi. Bydlak grał doskonale swoją rolę, 

pozorując smutek po stracie bliskiej osoby. Bellic nie był dobrym aktorem  i nawet siedząc w ławce 

kościoła zastanawiał się, czy wszyscy wokół już widzą jego splamione krwią ręce. Pogrążo ny 

w zamyśleniu nawet nie dostrzegł, że ceremonia już się zakończyła  i żałobnicy zaczęli kierować się 

w stronę wyjścia. Szybko dołączył do Kate, próbując okazać jej wsparcie. Był  w tym momencie 

niewiele bardziej użyteczny od kuli czy drewnianej laski, ale kobieta nie zwracała na to uwagi. 

Żałobnicy zdążyli postawić tylko kilka kroków przed wejściem do kaplicy, gdy nagle padły strzały. 

Przejeżdżająca czarna limuzyna minęła budynek w kilka sekund, ale zostawiła po sobie krwawy ślad. 

Nico, który odruchowo przykucnął podczas ataku, wyprostował się. w tym samym momencie Kate 

upadła na niego. Złapał ją i poczuł niespotykane od dawna ciepło. Przez palce zaczęła przeciekać mu 

krew. Pociski dosięgnęły nie tego celu. Trafiły do złego adresata. Wykonały jednak swoj e zadanie, 

odbierając życie i nie dając nic w zamian. Kate nie żyła. 

* 

To był ten moment, gdy nagle przestajecie słyszeć wszystko wokół sie bie. Jedynie rytmiczne 

uderzanie serca, jak wybijający kolejną godzinę dzwon, dudni wam w uszach. Całe ciało, każdy organ, 

podporządkuje się chwili, w której stajesz w obliczu zmieniającego twoje życie wydarzenia.  

Nico spojrzał na pozbawioną ducha Kate. Na zamknięte  w pułapce przerażenia oczy i usta, które 

jeszcze chwilę temu wspominały zamordowanego brata, a potem zwróciły się do niego. Przygarnęła  

go, jak porzuconego przez cały pieprzony świat psa.  w jednej chwili wszystkie plany i marzenia Bellica 

runęły i zamieniły się w pył. Pozostała mu przeciekająca przez palce krew ukochanej  i najgorszy 

widok, jaki wyobrazić sobie może zakochany mężczyzna. 

Wielu w takich chwilach mogło dać się złamać. Chwycić wyciągniętą w ich kierunku dłoń szaleństwa  

i ulecieć z nią w tańcu do psychodelicznej melodii. Nico jednak znał już tę damę, blisko przyjaźnił  się 

też z jej siostrą śmiercią i bratem cierpieniem. Nie poddał się więc poczuciu beznadziei. Otworzył 

serce i pozwolił wlać się do środka zemście. 

* 

Tymczasem w innej części miasta Max właśnie zjeżdżał na parter szpitala windą, obserwując malejące 

cyferki na wyświetlaczu. To nie jest dobry pomysł – powiedział do siebie, z trudem przeładowując 

i odbezpieczając zdobytą wcześniej od jednego ze sprzątaczy berettę.  w windzie był niczym 

gigantyczny cel na strzelnicy, kaczka z przetrąconym skrzydłem, próbująca wymknąć się kilku łowcom. 

Powinien był wybrać schody, ale ledwo dotarł nawet do windy. Połamane żebra przypominały o sobie 



 

co każdy krok. Tylko dziesiątkom miesięcy spędzonym na policyjnych patrolach zawdzięczał fakt,  że  

w ogóle przeżył spotkanie z dwoma sprzątaczami na korytarzu. Dali się mu zaskoczyć. Teraz 

prawdopodobnie czekała go kolejna walka. i nie był w niej faworytem. 

Winda, jakby zdając sobie sprawę ze stanu zdrowia policjanta i chcąc jeszcze z niego zadrwić, 

zatrzymała się gwałtownie na wskazanym poziomie. Payne mógł sobie raz  jeszcze przypomnieć o bólu 

i wszystkich odniesionych wcześniej obrażeniach. Nawet paczka środków przeciwbólowych nie miała 

prawa mu pomóc. Drzwi otworzyły się, zapraszając do wyjścia na dużą pustawą przestrzeń. Kilka 

kanap, dwie rośliny doniczkowe, jakiś pozostawiony bezsensownie na środku wózek inwalidzki. 

Niewiele bezpiecznych schronień. Max nie mógł liczyć na swoją szybkość, na której wcześniej 

wielokrotnie bazował, zaskakując wrogów. Teraz jego ostatnią deską ratunku było celne oko  

i próbująca utrzymać pistolet bez drżenia ręka. 

Funkcjonariusz ostrożnie wyszedł z windy. Na niewiele by mu się to zdało, ale pierwszy raz od lat 

sprzyjało mu szczęście. Na dole nie było nikogo. Parter szpitala wręcz przerażał pustką, jakby 

wybuchła epidemia i wszystkich pracowników i pacjentów posłała już do kostnicy. Payne nie  straci ł  

jednak swojej czujności. To pozwoliło mu wyeliminować wychodzącego z pokoju sprzątacza. Zginął 

błyskawicznie. Co to kurwa było?! – krzyknął ktoś z korytarza. Zabawa dopiero się zaczynała. 

* 

Schowany w mieszkaniu mały arsenał czekał na ten dzień. Nico od przybycia do Nowego Jorku 

wykonał już dziesiątki zleceń i wystrzelił dobre kilkaset nabojów, mnożąc listę trupów  w swoim 

życiorysie. Od lat jednak nie czuł się tak, biorąc w ręce karabin. Przypomniała mu się młodość i  czasy 

armii, gdy wysłużone AK-47 było jego najbardziej zaufanym towarzyszem. Jedynym przyjacielem, na 

którym zawsze mógł polegać i który mógł zagwarantować mu przetrwanie. Teraz też w nim pokładał 

całą swoją nadzieję. 

Bellic wiedział, że szalona pogoń za zabójcami  i frontalny atak to pewna śmierć. Nie mógł zginąć, nie  

dopóki mordercy Kate oddychali. Gdy duch opuści ostatniego z nich  i ja będę mógł odejść – rzuci ł  do 

siebie – potrzebuję planu. 

* 

Max był łatwym celem. Niczym powoli przesuwająca się w jednostajnym tempie i konkretnym 

kierunku tarcza na strzelnicy, pokonywał kolejne metry korytarza. Pociski rozrywały  i wprawiały 

w specyficzne wibracje powietrze wokół. Obolały, znieczulony lekami, z lekko przymkniętym lewym 

okiem odpowiadał wystrzałem na każdy strzał. 

Sprzątacze mieli przewagę liczebną tylko przez moment. Z trzech  w mgnieniu oka zrobiło się dwóch. 

Potem ostał się już tylko jeden. Gdy kula wwierciła się mu  w czaszkę na wysokości lewej brwi, 

mroczna uwertura urwała się. Max pchnięty siłą kuli, stracił równowagę i uderzył plecami o ścianę. 

Nogi nie miały już siły utrzymać reszty ciała, więc zsunął się na podłogę, pozostawiając krwawy ślad 

na brudnobiałym tynku. w ramieniu utkwił mu pocisk, ale przy obecnym stanie, nie robiło to 

Payne’owi większej różnicy. Kurwa, przydałaby się jakaś podwózka – zażartował ponuro, z trudem 

wciągając kolejny oddech powietrza do płuc i wpatrując się w spoczywającą na udzie rękę z berettą. 

* 



 

Tętniący normalnie życiem szpital Maimonides Medical Center był niczym okręt widmo. Opustoszały, 

cichy i przerażająco spokojny. Max próbował wytężyć słuch, by wyłapać kroki lub głosy. Kogokolwiek, 

ocalałych pracowników, zabłąkanych pacjentów lub kolejnych wrogów. Główne drzwi zostały 

zablokowane przez sprzątaczy i to tylko kwestia czasu aż ktoś zgłosi dziwną sytuację służbom – 

pomyślał, starając się stłumić odgłos pompowanej rytmicznie przez tętnice krwi  i usłyszeć coś poza 

nim. w pewnym momencie zza zakrętu korytarza wyłonił się mężczyzna w kitlu. Spowolniony czas 

reakcji oznaczałby w tym momencie śmierć Payne’a, ale szczęśliwie dla niego nieznajomy nie miał 

złych intencji. Podszedł do niego, przypatrzył się chwilę i kazał poczekać, aż zaraz wróci. Miał dziwny 

akcent, wskazujący na jego wschodnioeuropejskie, być może rosyjskie korzenie. Max czuł, że zaczyna 

tracić świadomość. Nawet nie wie kiedy przestał obserwować otoczenie i nasłuchiwać. Ze snu wyrwał 

go przenikliwy ból. Gdy wzrok złapał ostrość zobaczył tylko, że jego niedawno spotkany znajomy 

właśnie wlecze go w kierunku drzwi… 

* 

Nico zostawił zabrany arsenał w bagażniku samochodu. Od kilku godzin powtarzał sobie, że musi 

działać ostrożnie, jakby starając się zakrzyczeć drugi głos, kuszący, by rozpętał piekło  i wybudował 

sobie ołtarz ze stosu trupów. Licząc na łut szczęścia, skierował swoje kroki  w kierunku bocznego 

wejścia do budynku. Było dziwnie cicho i spokojnie. Zdecydowanie zbyt pusto. Ostrożnie otworzył 

drzwi i rozejrzał się za wejściem tylko dla pracowników. Namierzył szatnię, gdzie z pierwszego 

wieszaka zabrał lekarski kilt. Leżące zaraz za drzwiami zwłoki dziwnie ubranego mężczyzny 

ostatecznie potwierdziły jego przeczucia. Wybrał sobie chyba najgorszy moment, by odwiedzić 

starego znajomego z włoskiej mafii. Wyjrzał zza węgła i dostrzegł kolejne trzy trupy. Ostrożnie 

skierował się naprzód. Spostrzegł, że mężczyzna oparty plecami o ścianę, ze zwieszoną  w dół głową, 

ściska w ręku pistolet. Żył, choć wyglądał jakby powoli zmierzał  w kierunku piekieł. Nico nie znał go, 

nic o nim nie wiedział. Nie musiał mu pomagać. Armia nauczyła go jednak, że nie zostawia się ludzi na 

polu walki. Wrócę po ciebie, zaczekaj chwilę – powiedział i ruszył w kierunku głównego hallu szpitala. 

Placówka była cicha i pusta. Personel najwyraźniej gdzieś zamknięto. Kilku napastników smażyło się 

już w piekle. Specyficzny nastrój w równym stopniu mógł niepokoić, co usypiać. Nico omal nie 

przypłacił tego życiem, gdy zbyt szybko wszedł z klatki schodowej na korytarz na drugim piętrze. 

Okazało się, że przybyli na miejsce sprzątacze nie byli w żaden sposób powiązani z byłym szefem 

mafii, do którego zmierzał. Jego prywatny ochroniarz nie omieszkał więc ich zlikwidować, jak tylko 

pojawili się zbyt blisko bossa. Teraz omal nie dołączył do nich Bellic. To ja, Nico, przyszedłem prosić  

dona o pomoc w ważnej sprawie – wykrzyczał najgłośniej jak mógł. Spluwa najpierw, potem rączki ,  

dopiero reszta – usłyszał polecenie. Przez kilka sekund miał wątpliwości. Głupio byłoby teraz zginąć  

w taki sposób. Nie miał jednak specjalnego wyboru. Tylko znajomy mafioso mógł znać miejsce pobytu 

Ancelottiego. Posłusznie wykonał polecenie i wyszedł na korytarz. Znowu swoje życie złożył  w obce 

ręce.  

Opłaciło się. Przeżył i zdobył potrzebne informacje. 

* 

  



 

Rozdział 3. Lekcje 
 

Było ciemno. Mrok spowił cały korytarz i nie było już widać śladu trupów sprzątaczy, 

wszechobecnego bałaganu i kałuży krwi. Max nie miał siły się podnieść. Ciało nie chciało 

współpracować. Nagle drzwi po prawej zaczęły się otwierać, wpuszczając strużkę światła. Chwilę 

później stała już w nich Mona. Skąd wiedziała, że jestem w szpitalu i potrzebuję pomocy – zapytał 

sam siebie w myślach Paine. Nie zdążył nawet wypowiedzieć pierwszego słowa, gdy po drugiej 

stronie korytarza otworzyły się drugie drzwi. Zaraz później stanęła  w nich doskonale znana 

policjantowi kobieta. Jego żona. 

Jednak żyjesz. Już myślałem, że niepotrzebnie się fatygowałem, wyciągając stamtąd zwłoki – do uszu 

Maxa doleciał dźwięk słów z lewej strony. Otworzył oczy  i szybko zorientował się, że siedzi  

w samochodzie. Wysłużonym, śmierdzącym fajkami i moczem cadillacu. Obok niego znajdował się 

ubrany w brązową bluzę mężczyzna. w pierwszej chwili nie rozpoznał go. Dopiero po paru sekundach 

skojarzył, że widział go wcześniej  w szpitalu. To był ten Europejczyk o dziwnym akcencie. Dokąd 

jedziemy? – z trudem wydusił z siebie. Jednak połamane żebra i ubytek krwi robiły swoje. 

Podrzuciłbym cię do domu, ale nie wiem, gdzie mieszkasz  i nie mam na to czasu. Do siebie też cię nie  

zabiorę, bo to nie będzie zaraz szczególnie bezpieczne miejsce. Wyrzucę cię u jednego znajomego, 

gdzie będziesz miał kilka godzin, by dojść do siebie. Pozytywne opary, powinny też złagodzić nieco ból 

– Nico rzucił żartobliwie. Humor mu dopisywał, bo stary znajomy z włoskiej mafii okazał się bardzo 

pomocny i nakierował go na ludzi, których szukał. Wiedział, że już niedługo będzie mógł dostarczyć 

im swoją krwawą i głośną wiadomość. 

Zostawił swojego półprzytomnego pasażera przed blokiem Małego Jacoba  i wysłał mu tylko krótkiego 

SMS-a. Gdy tylko został sam, wyruszył w stronę zamkniętego osiedla, gdzie swoją rezydencję miał 

poszukiwany przez niego boss. Komórka zadzwoniła, ale Nico ją zignorował. Nie chciał angażować 

nikogo w swoje sprawy, choć wiedział, że może liczyć na pomoc przyjaciół. To była jednak jego 

prywatna wendeta. Nie mógł ryzykować, że z rąk gangsterów zginie ktoś jeszcze. Kate na l i ście  of iar  

w zupełności mu wystarczyła. w centrum miasta porzucił swój zdezelowany samochód i zrobił szybkie 

zakupy w salonie garniturów. Musiał wyglądać elegancko, by nie wzbudzić podejrzeń ochrony. 

Potrzebował jeszcze odpowiedniego samochodu. Na parkingu za popularną restauracją wypatrzył 

typowego czarnego SUV-a, którym porusza się klasa wyższa. Jego kamuflaż był więc już gotowy. 

Bramę osiedla chciał pokonać bez większych kłopotów. Nie wziął jednak pod uwagę, że ochrona jest 

wyjątkowo skrupulatna i nie wpuści go bez sprawdzenia, czy rzeczywiście jest gościem wskazanej 

osoby. Musiał pociągnąć za spust. Dwa szybkie strzały pozbawiły życia dwóch dobrze zbudowanych 

facetów. Nico musiał szybko zdecydować, czy chce nadal prowadzić swoją małą grę, czy wyłożyć już 

wszystkie karty na stół… 

N nie miał czasu, by dłużej rozważać rozmaite scenariusze  i analizować sytuację. Mleko się rozlało. 

Dwóch ochroniarzy, pilnujących wjazdu na osiedle, leżało  w kałużach krwi obok jego samochodu. 

Wdepnął więc pedał gazu, wrzucił jedynkę i staranował szlabany. Duże gabaryty SUV-a tylko ułatwi ły 

mu zadanie. 

Skręcił w alejkę po lewej stronie i szybko pokonał łagodny łuk. Dom Ancelottiego leżał ledwie 

kilkadziesiąt metrów dalej. Zatrzymał się na podjeździe  i sięgnął po leżący na siedzeniu pasażera 



 

pistolet. Otworzył drzwi, ale nim zdążył wystawić choćby nogę poza pojazd, auto przeszyły kule. Tyle  

było z niespodzianki – rzucił do siebie Nico, po czym przeskoczył na drugą stronę pojazdu  i  otworzył 

drugie drzwi. Zaryzykował i skrył się za nimi, zajmując pierwszy przyczółek  w tej nadchodzącej 

krwawej bitwie, o której już jutro będzie mogła rozpisywać się nowo jorska prasa. 

SUV przyjął kolejne pociski. Cichy i stosunkowo spokojny zimowy wieczór zaburzyły dźwięki kul 

rytmicznie zaznaczających swoją obecność na karoserii. Nico uśmiechnął się pod nosem  i  sięgnął na 

tylne siedzenie, gdzie leżała szara torba. Chwycił za wystającą lufę i wyciągnął karabin. Odbezpieczył,  

wychylił się i oddał serię w kierunku budynku. Zabawmy się! – krzyknął w stronę domu Ancelottiego, 

a następnie ruszył pędem w kierunku tarasu. Nikt nie próbował go zatrzymać. Oparł się plecami o 

ścianę i kątem oka dostrzegł przez okno przebiegające  w środku postacie. Oddał kolejną serię. Brzdęk 

tłuczonego szkła i głośny jęk potwierdziły, że nie chybił. 

Minutę później był już w środku. w karabinie wygodnie usadowił się nowy magazynek. Przed Nico na 

podłodze leżał ciężko ranny gangster. Kawałek dalej przy schodach dogorywał inny. Ciemnobrązowe 

panele podłogowe powoli prowadziły ku nieznanemu celowi purpurową stróżkę krwi . Ledwie ki lka 

chwil temu było to spokojne  i przytulne miejsce. Teraz nabierało mrocznego charakteru. Nieproszony 

gość szybko rozejrzał się po pokojach na parterze i ruszył w kierunku schodów na górę. Nim zdążył 

dotrzeć na półpiętro, przez frontowe wejście wpadło dwóch kolejnych zbirów Ancelottiego. O kurwa 

– zaklął Nico, obracając się w ich kierunku. Strzały padły z obu stron. Długa seria przeszyła ciała obu 

mafiosów. 

Bellic nie wyszedł z tego bez szwanku. Może miał szczęście  i uniknął wystrzelonych w jego stronę kul ,  

ale mocno uderzył plecami o kilka stopni schodów. Przez chwilę ciało straciło jakąkolwiek ochotę na 

ruch, a obraz przyciemnił się. Z odrętwienia błyskawicznie wyrwał go przeszywający ból  w okol icach 

prawego barku. Pocisk dotarł do celu. Nico zadziałał automatycznie  i posłał salwę w kierunku 

drugiego piętra, sprzątając kolejnego napastnika. Z pewnym trudem podniósł się najpierw na kolano, 

a potem na nogi. Sprawdził stan magazynka i ruszył na górę. Nie mogło ich zostać zbyt wielu – 

pomyślał, pokonując ostatnie stopnie na piętro. 

Głupi fiucie, sam pakujesz się do trumny – usłyszał znajomy głos Ancelottiego z pomieszczenia po 

prawej. Wystarczyło grzecznie współpracować i nie byłoby żadnych problemów – kontynuował 

Włoch, co chwila zagłuszając swoje słowa wystrzałami. Nico już miał zaryzykować i szybko wkroczyć 

do pokoju, ale coś kazało mu wcześniej zerknąć przez zamknięte drzwi po drugiej stronie. Klamka nie 

zareagowała. Co Ty stary chuju kombinujesz? – zapytał retorycznie Bellic, a następnie mocnym 

kopem zrobił sobie przejście. w środku skulone siedziały dwie kobiety – żona i córka Ancelottiego. 

Mam coś Twojego Ancelotti! – krzyknął, przyglądając się swoim szlochającym zakładniczkom. 

Gospodarz ucichł. 

Sekundy później stanął w drzwiach z opuszczonym pistoletem i twarzą człowieka, który jest równie 

wściekły, co bezsilny. Wyrównasz rachunki  w stu procentach, co? – zapytał. Powinienem. Kate  była 

niewinna, ale jakoś niespecjalnie się tym przejąłeś – odpowiedział. – Zaplanowałeś zamach na mnie, 

choć nie zrobiłem nic przeciwko tobie – dodał Bellic. Wystarczyło, że zacząłeś warczeć pieprzony 

imigrancie. Zapomniałeś o swoim miejscu – rzucił Ancelotti. A na jakim miejscu teraz jesteśmy panie  

wielki gangsterze? – ironicznie odpowiedział Nico, mierząc we Włocha. Błagam nie! – krzyknęła jego 

żona. Nico potrzymał jeszcze chwilę Ancelottiego na muszce, a potem lekko nacisnął spust,  oddając 

jeden perfekcyjnie wymierzony strzał w głowę. Ciało zwaliło się na podłogę. 



 

Nico zrobił krok do przodu i zamknął za sobą drzwi z zawodzącymi kobietami. Ja rozwiązuję swoje 

sprawy uczciwie – rzucił do trupa – ty tej zasady już nie będziesz mógł się nauczyć.  

Masakra na przedmieściach nie uszła uwadze mediów  i opinii publicznej. Nie została też 

niezauważona przez wpływowych mieszkańców Nowego Jorku. Ancelotti był ważnym graczem  

w rozgrywanym od dekad szachowym pojedynku gangsterów. Wszystko zmieniło się jednak  

w momencie, gdy ktoś postanowił podejść i wywrócić szachownicę wraz ze wszystkim rozstawionymi 

pionkami.  

Wydarzenia w Maimonides Medical Center i brutalne zabójstwa w różnych częściach miasta 

wywołały falę, która zmiotła urzędującą od lat radę miasta. Nowy Jork na chwilę odsłonił swoją 

prawdziwą twarz. Zniszczoną, zmęczoną i mroczną. Zachód słońca był tylko zakończeniem kole jnego 

aktu dedykowanej mu sztuki. O poranku zaczynał się nowy rozdział. Nico  i Max mogli dopisać kolejne 

zdania do swoich historii. 

*** 

Od autora 

New Yorker to moje pierwsze autorskie opowiadanie. Skromny debiut zainspirowany godzinami 

spędzonymi w wirtualnych światach serii Max Payne  i Grand Theft Auto. Mój prywatny hołd dla 

postaci i wydarzeń stworzonych przez Remedy Entertainment i Rockstar Games. Dziękuję, że 

zainteresowałeś się New Yorkerem i poświęciłeś czas na przeczytanie tych kilkunastu stron. Mam 

nadzieję, że była to przyjemna lektura. 

Nie wykluczam, że w nadchodzących miesiącach przedstawiona historia będzie kontynuowana. 

W planach mam też inne opowiadania powiązane ze światami gier. Wiele z nich będzie nawiązywać 

lub uzupełniać moje publikacje odcinkowe, które znaleźć możesz na blogu Gralingrad.pl.  Już dzisiaj 

zapraszam Cię do regularnych odwiedzin strony, by nie przegapić nowych e-booków i opowiadań. 

Jeśli uważasz, że moja twórczość i poszczególne teksty są ciekawe – wspomnij o nich swoim 

znajomym. Jeśli chciałbyś mnie nagrodzić za wysiłek i poświęcony czas w bardziej materialny sposób 

– zajrzyj na mojego Patronite’a. Każdy taki gest, dużo dla mnie znaczy.  

Wszystkiego dobrego i do przeczytania! Być może niedługo znowu zawitamy na ulice tętniącego 

życiem Nowego Jorku.  

Norbert „Brucevsky” Szamota 
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