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Czułam się, jakbym grała w kiepskim ﬁlmie. Siedziałam pośrodku bałaganu zostawionego przez policję i nie mogłam się ruszyć. W głowie
mi huczało. Cały czas słyszałam tylko to jedno zdanie: „Trudni się tym
od ośmiu lat”! Mój Rafał handlarzem narkotyków? Siedział za handel
w więzieniu? Jak to możliwe, że nic o tym nie wiedziałam?!
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Wciąż miałam w głowie ten straszliwy huk, krzeszący iskry dąb i te
latające wokół drewniane odłamki oraz to jak ojciec wali się bezładnie
w błoto, by już nie wstać z niego takim człowiekiem, jakim był przed
upadkiem. Teraz znów ciężkie krople deszczu zacinały, grzmoty
zlewały się z błyskawicami, strach złapał mnie za gardło…
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¶ Doktorek czeka
Próbowałem przemóc słabość, lecz wydawało się to niemożliwe.
Wiedziałem, że mnie dokądś wiozą, słyszałem poskrzypywanie kółek
wózka… Spiąłem się w sobie. Oczy miałem otwarte, więc dlaczego
nie miałbym sobie poradzić z resztą ciała? Letarg mijał.
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sada, w której kolorowe budynki przypominają
latające spodki, to jedno z najdziwniejszych
opuszczonych miast – Sanzhi na Tajwanie.
Budowa została rozpoczęta pod koniec lat 70.,
a ekskluzywne domki w kształcie UFO miały być
przeznaczone dla bogaczy, a także dla stacjonujących
w pobliżu żołnierzy amerykańskiej armii. Niestety,
wkrótce miejsce to zaczęło budzić grozę, gdy w Sanzhi doszło do serii tajemniczych wydarzeń. Podczas
prac zginęło kilku robotników, w pobliżu dochodziło
do częstych wypadków samochodowych, a także
w trakcie budowy podobno miało tu miejsce kilka
samobójstw… Informacje te rozlały się na cały kraj. Mieszkańcy
uważali, że jest to zemsta za zbezczeszczenie zwłok holenderskich
żołnierzy, gdyż przed laty w tym miejscu znajdował się zapomniany cmentarz. Zaczęły krążyć plotki o rozsierdzonych duchach,
znalezionych podobno setkach szkieletów… To wszystko skazało

miasteczko okrzyknięte przeklętym i nawiedzonym na zapomnienie. Domki popadały w ruinę i pod koniec 2008 roku podjęto decyzję o wyburzeniu opuszczonego miasta… Dziś nie ma już śladu
po domkach w kształcie UFO, nie słychać też o kolejnych oﬁarach
śmiertelnej klątwy.
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