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ROZDZIAŁ 1

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 
I PRZEKLĘTY ZBIORNIK 

NA DESZCZÓWKĘ

Mar

Mar wpatrywała się w kopertę, jednak nic nie rozumiała.
Przesunęła palcem po sztywnym, pożółkłym papierze. 

Przyszło jej do głowy, że w dotyku przypomina nieco uschnięty 
liść – pomarszczony ze starości i wysuszony na słońcu, skurczony 
i martwy.

Zresztą koperta była na swój sposób martwa. Nawet jeśli 
kiedyś miała jakieś zastosowanie, teraz nie była już do niczego 
potrzebna. Nie przedstawiała sobą żadnej wartości – a co za tym 
idzie, klasyfikowała się jako nieprzedmiot.

Nieprzedmioty istniały od zawsze, odkąd Mar i wszyscy inni 
ludzie sięgali pamięcią. Ci, którzy wierzyli w istnienie Przedczasu, 
utrzymywali, że wszystkie nieprzedmioty – a także całe mnóstwo 
innych przydatnych przedmiotów – pochodzą właśnie stamtąd.
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Z czasu przed Burzą.
Z Przedczasu. 
Ale Mar nie pamiętała, czy przed pierwszą Burzą istniał ja-

kikolwiek inny czas. Nie pamiętała nawet, czy w ogóle było jakieś 
przed – jak więc mogłaby pamiętać Przedczas? Jedyne, czego mo-
gła być pewna, to istnienie nieprzedmiotów – dziesiątek całko-
wicie bezużytecznych rzeczy, których zarówno pochodzenie, jak 
i przeznaczenie pozostawało dla ludzi zagadką.

Rzeczy takich jak pożółkła koperta, którą trzymała w dłoni.
Zmarszczyła brwi, po raz kolejny przyglądając się napisom 

znajdującym się na odwrocie. Litery były niewyraźne i nieco wy-
blakłe, lecz mimo to Mar odczytała je bez większych trudności. 
I choć przecież rozumiała, co czyta, znaczenie tych kilku po-
spiesznie skreślonych słów wymykało się jej za każdym razem, 
ilekroć próbowała je uchwycić.

Mogła jedynie domyślać się kontekstu.
Może byłoby lepiej, gdyby nigdy nie znalazła tej głupiej 

koperty.

•

Wystarczyłoby, żeby Mar nie zapomniała o obietnicy złożonej 
sąsiadce, pani Ewicie. 

– Ta stara wiedźma powiedziała mi wczoraj, że zgodziłaś się 
pomóc jej w ogrodzie. – Ciotka Pelagia jak zawsze pojawiła się 
znikąd i teraz przyglądała się jej uważnie, opierając się plecami 
o futrynę. – Czy nie powinno cię tam teraz być?

Mar zastygła w bezruchu. W prawej dłoni trzymała młotek, 
w ustach miała dwa zardzewiałe gwoździe.

CalyTenCzas_L2.indd   10CalyTenCzas_L2.indd   10 10.11.2021   10:36:3110.11.2021   10:36:31



11

– Nech jo Piołn – wymamrotała i cisnęła młotek do skrzynki 
z narzędziami.

– Co powiedziałaś? – spytała ciotka, z trudem tłumiąc 
śmiech.

– Niech ją Piorun! – zawołała Mar, wrzuciwszy gwoździe 
do kieszeni kombinezonu, i rozejrzała się w popłochu po podwó-
rzu. – Teraz już nie zdążę! Nie ma opcji, żebym zdążyła przed 
Burzą, chyba że…

– Chyba że ktoś przypadkiem osiodłałby ci konia? – Pela-
gia Polit uniosła brwi i uśmiechnęła się z przekąsem. – Poczciwa 
czeka na ciebie przy stajni. Biegnij, powinnaś się jeszcze wyrobić. 
Tylko nie zapomnij własnej głowy!

Mar nie odpowiedziała. Zamiast tego zerwała się z miejsca 
i pobiegła w stronę furtki, która wychodziła na dalszą część po-
dwórza i małą drewnianą stajnię.

Może gdyby wtedy odłożyła skrzynkę z narzędziami na swoje 
miejsce, myślała później, wszystko potoczyłoby się inaczej. Może 
wystarczyłoby odstawić ją na ganek albo schować do szopy – albo 
zrobić cokolwiek innego, byle tylko nie zostawiać jej otwartej tam, 
na podwórzu.

Ale w tamtej chwili Mar nie zaprzątała sobie głowy takimi 
błahostkami. Bez zastanowienia zdjęła z szyi Poczciwej kantar, 
podpięła popręg i jednym susem znalazła się w siodle, by w na-
stępnej chwili opuścić Jęczącą Farmę przez wiecznie otwartą za-
rdzewiałą bramę. 

•

Gdy w drodze powrotnej spojrzała w niebo, przyszło jej do głowy, 
że do złudzenia przypomina ono starego siniaka – pożółkłe na 
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