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Sześćdziesiąt minut 

-Następny! – rozległ się donośny głos pracownika Centrum Robotyki i Badań 

nad Czasoprzestrzenią. Z wymuszonym uśmiechem na ustach i  w kolorowym uniformie 

z  wielkim logo wyglądał bardziej jak operator karuzeli niż osoba zatrudniona 

w  placówce naukowej. Mężczyzna zachęcająco wskazał ruchem głowy na sporej 

wielkości maszynę z wbudowanymi na całej powierzchni czujnikami. Wykonana 

z  alotropowych nanorurek węglowych, matowoczarna konstrukcja wyglądała jak 

element futurystycznego statku kosmicznego.  

Przełknęłam ślinę i ostrożnie wykonałam krok do przodu. Lampki LED zmieniły 

kolor na zielony, a urządzenie zabuczało złowieszczo. Temperatura wewnątrz była dużo 

niższa i cały czas spadała. Miałam wrażenie, że skanowanie trwało wieczność, zanim 

czerwona kontrolka wydała z siebie piszczący dźwięk. Czerwona kontrolka, nie zielona. 

Stałam w kolejce już jakiś czas i ani razu się nie uaktywniła. Pełna obaw opuściłam 

maszynę rodem z horroru i dołączyłam do reszty mojej klasy. Patrzyli na mnie 

z  zaciekawieniem, zupełnie jakbym była pierwszą do zobaczenia atrakcją. 

-Wygląda na to, że ma pani za wysoki poziom 5α-reduktazy. Nie będzie to 

problem podczas zwiedzania, ale sugerowałbym pani udanie się na kurację 

archebakteryjną – powiedział przewodnik, mierząc mnie czujnym wzrokiem.  

Skinęłam niezręcznie głową, nie wiedząc co odpowiedzieć. Czym w ogóle była 

5α-reduktaza? I co znaczyło, że mam jej za wysoki poziom? Uznałam, że zapytam o to 



Klarę. Na razie jednak obejrzałam się, chcąc zobaczyć, ile osób stoi jeszcze w kolejce. 

Przez maszynę skanującą przeszedł właśnie ostatni uczeń. Wycieczkę czas zacząć. 

Centrum Robotyki i Badań nad Czasoprzestrzenią z jego neonowymi napisami 

nad atrakcjami, tłumami ludzi i dziećmi jedzącymi watę cukrową przypominał lunapark. 

Nie mogłam nadziwić się ilości straganów, sklepików i wystaw, czających się za 

każdym rogiem. Wkrótce jednak tłum przerzedził się, a my zajęliśmy miejsca siedzące 

w niewielkiej, pomalowanej fluorescencyjną farbą sali. Przewodnik zatarł ręce 

i podekscytowanym głosem ogłosił, iż w ramach niespodzianki weźmiemy udział 

w eksperymencie – staniemy się częścią pętli czasu. Nie zrobiło to na nas szczególnego 

wrażenia, parę osób nawet ziewnęło. Ogólne znudzenie najwyraźniej nie zniechęciło 

przewodnika, który z równym entuzjazmem kontynuował: 

-Nie będzie to zwykła pętla, o nie. W naszym centrum posiadamy innowacyjną 

maszynę, która potrafi wydłużyć czas pętli do pełnej godziny. 

To zdecydowanie zwróciło uwagę wcześniej ziewających uczniów. Słuchałam 

z  zaciekawieniem pracownika instytucji, który zaczął opowiadać o mechanizmie 

działania pętli czasowej i głównych zasadach bezpieczeństwa. Mieliśmy wykonać jedną 

turę – co oznaczało, iż po upływie sześćdziesięciu minut pętla się zresetuje i wyłączy. 

Przez ten czas mogliśmy zwiedzić budynek, a także skorzystać z bufetu. 

-Pętla dotyczy tylko waszej klasy i mnie, dlatego właśnie musieliście się 

skanować przy wejściu. Pozostali zwiedzający nie zachowają wspomnień ze 

zresetowanej godziny, zupełnie jakby nic się nie stało – dodał z uśmiechem przewodnik 

i dał znak ręką operatorowi pętli. – Zaczęło się, spotkamy się w tej sali… powiedzmy 



za pięćdziesiąt minut. I pamiętajcie – bez szaleństw! Znajdujecie się na terenie placówki 

naukowej. 

Zaczęłam przeciskać się w stronę wyjścia, szybko zawróciłam jednak, 

zauważywszy Klarę opartą o przeciwległą ścianę. Większość osób, widząc jej mocny 

makijaż i porwane kabaretki, wzięłoby ją zapewne za buntowniczkę z zagrożeniem 

z matematyki. Na pewno nie pomagały w tym pomalowane na czarno paznokcie i ścięte 

krótko włosy. Klara była jednak, jakby na przekór stereotypom, najlepszą uczennicą na 

roku. I moją najlepszą przyjaciółką. 

-Hej. Nie idziesz się trochę rozejrzeć? – spytałam swobodnym tonem. 

-Posiedzę tutaj. Zdążyłam się przyjrzeć wystawom po drodze – odparła, 

poprawiając włosy. – Poza tym nie mam ochoty przyglądać się wybrakowanym 

i wyłączonym z użytku robotom.  

-To może pójdziemy razem do bufetu? Są tu lody chłodzone nadciekłym helem. 

Wiem, że to twoje ulubione – uśmiechnęłam się zachęcająco.  

-Trzeba było tak od razu. 

Ustalone pięćdziesiąt minut minęło bardzo szybko. Ledwie zdążyłam dokończyć 

swoją czekoladowo-azotanową porcję lodów, gdy musiałyśmy biec do fluorescencyjnej 

sali. Spojrzałam na wodorową tarczę zegara – spóźniłyśmy się parę minut. Przewodnik 

posłał nam karcące spojrzenie, a my szybko zajęłyśmy swoje miejsca. Trzy minuty do 

resetu pętli. Parędziesiąt par oczu wpatrzonych w odliczane sekundy. Dwie minuty. 

Poczułam dziwny zapach, przypominający gorzkie migdały. Rozejrzałam się – parę 

osób również oderwało oczy od zegara. „To nie wróży nic dobrego” szepnęła Klara. 



Została minuta. Zapach nasilał się, a powietrze wydawało się naelektryzowane. Nagle 

zapadła nienaturalna, absolutna ciemność. 

- Zaczęło się, spotkamy się w tej sali… powiedzmy za pięćdziesiąt minut. I 

pamiętajcie – bez szaleństw! Znajdujecie się na terenie placówki naukowej. 

Zamrugałam szybko. Czułam lekkie nudności i ból stawów – najwyraźniej pętla 

się zresetowała. Rozejrzałam się po sali. Uczniowie podekscytowani wychodzili do 

głównej hali, a Klara znowu samotnie opierała się o boczną ścianę. „Dlaczego wszyscy 

wyglądają tak… swobodnie? Zupełnie jakbyśmy nie byli przed chwilą świadkami 

wyładowań elektrycznych w powietrzu” pomyślałam. Podeszłam wolnym krokiem do 

grupy paru uczniów, czując, jakby moje nogi były z waty. 

-Wiecie co to było? Chyba nastąpiła jakaś awaria… - spytałam. 

Jedyną odpowiedzią było milczenie i posłane mi dziwne spojrzenia. Jedna 

z dziewczyn wzruszyła ramionami i stwierdziła, że nie wie, o czym mówię. Nic jej nie 

mówiły gorzkie migdały i naelektryzowane powietrze. Ani jakikolwiek reset pętli. 

Przeprosiłam ich i szybko oddaliłam się, podchodząc do Klary. 

-Co to było? Nigdy czegoś takiego nie widziałam – spytałam, obserwując ostatnie 

osoby opuszczające salę. 

-Wyjątkowo nudny wstęp do wyjątkowo nudnej wycieczki – odpowiedziała 

zdawkowym tonem, jednocześnie mierząc mnie uważnie wzrokiem. – Ale tobie nie o to 

chodzi… Wyglądasz jakbyś zobaczyła żelazo w stanie gazowym. 



-Ja… pętla… - wydukałam, próbując jakoś wyartykułować moje myśli. – Zanim 

pętla się zresetowała, nastąpiło jakieś dziwne wyładowanie elektryczne. I najwyraźniej 

nikt oprócz mnie o tym nie pamięta. 

Większość osób zapewne od razu by mnie wyśmiała, ale nie Klara – ona 

przytaknęła tylko głową, pogrążona w myślach. Prawdopodobnie tak jak ja próbowała 

ustalić, co się właśnie wydarzyło. Albo raczej co dopiero ma się wydarzyć. „Pamiętam 

jeszcze ten zapach… jakby gorzkie migdały…” dodałam półgłosem, nie chcąc 

przerywać jej rozmyślań. Klara ożywiła się i spojrzała mi głęboko w oczy z wyraźną 

ekscytacją. 

-To mocno zawęża nasze grono podejrzanych. Gorzkie migdały… jest tylko kilka 

substancji  o tym zapachu używanych obecnie jako części do maszyn. Daj mi chwilę… 

Nadtlenek benzoilu! – krzyknęła trochę za głośno, wyraźnie dumna ze swojej obszernej 

wiedzy. 

Nazwa nadtlenku benzoilu nie mówiła mi nic i już miałam zapytać o więcej 

szczegółów, gdy Klara w mgnieniu oka podbiegła do przewodnika. Zamieniła z nim 

tylko parę zdań i z dużo mniejszym entuzjazmem podeszła do mnie. Dowiedziała się, iż 

żadna z maszyn nie jest zbudowana nawet w części z tej substancji. Zawiedzione 

usiadłyśmy w rogu sali, przez dłuższą chwilę nie odzywając się do siebie. 

-Ale te wyładowania… - szepnęła Klara, bardziej do siebie niż do mnie. – Coś tu 

się bardzo nie zgadza… Masz może przy sobie podręczniki? 

Podałam jej mój plecak, którego zawartość bezceremonialnie wysypała na 

podłogę. Spośród rozmaitych kartek, teczek, rysunków i książek wzięła do rąk jakiś 



podręcznik i szybko zaczęła go kartkować. Nie minęło nawet dwadzieścia minut, kiedy 

pierwsze osoby zaczęły wracać do sali. Zaskoczona spojrzałam na zegar - zostało 

zaledwie piętnaście minut do zbiórki. Szturchnęłam Klarę w ramię, ruchem głowy 

wskazując godzinę. Dziewczyna zamarła, zamrugała kilkukrotnie i mruknęła pod nosem 

coś w stylu „Potrzebuję więcej czasu”. Również zaczęłam przeglądać zeszyty 

i podręczniki, szukając jakiejkolwiek wzmianki na temat nadtlenku benzoilu, 

nieudanych pętli czasu i problemów z pamięcią.  

-Czy łaskawe panie zajmą swoje miejsca, czy może wolą pozostać na podłodze? 

Zdezorientowana obejrzałam się dokoła siebie. Cała klasa, oprócz mnie i Klary, 

zajęła już miejsca i wpatrywała się w nas z wyrzutem. Zegar wskazywał dziewięć minut 

do resetu. Nieporadnie przeprosiłyśmy, szybko siadając na ostatnich wolnych krzesłach. 

Może tym razem wszystko będzie dobrze? Pętla prawidłowo się zresetuje i zachowamy 

pamięć? Zostały cztery minuty do resetu. I wtedy znowu poczułam ten zapach. 

Natychmiast poinformowałam o tym Klarę, która zacisnęła nerwowo wargi. „Jeśli stracę 

pamięć… musisz mi przypomnieć. Paliwa kosmiczne. Będę wiedziała, co zrobić” 

zdążyła szepnąć, zanim ogarnęła nas ciemność. 

- Zaczęło się, spotkamy się w tej sali… powiedzmy za pięćdziesiąt minut. I 

pamiętajcie – bez szaleństw! Znajdujecie się na terenie placówki naukowej. 

Nie czekając, aż przewodnik skończy, skierowałam się w stronę Klary. Siedziała 

zrelaksowana przy ścianie, zupełnie nieświadoma rozgrywającej się właśnie tragedii. 

Szybko streściłam jej wydarzenia z poprzedniej pętli, starając się opisać jak najwięcej 

szczegółów.  



-Zanim pętla się zresetowała, kazałaś mi sobie coś przekazać… Coś o paliwach 

kosmicznych? Mówiłaś, że będziesz wiedziała, o co chodzi – dodałam, patrząc na nią 

z nadzieją. 

-Jak mogłam na to nie wpaść! – krzyknęła w chwili olśnienia – Nadtlenek 

benzoilu wykorzystuje się do napędzania statków kosmicznych. Zużywanie go generuje 

ogromne ilości energii, więc czasami stosuje się go też jako paliwo w mechanizmach. 

Maszyna nie jest zbudowana z nadtlenku benzoilu, ona jest nim zasilana! 

Spojrzałam na nią z podziwem. Klara znalazła właśnie jakiś punkt zaczepienia 

w całym tym chaosie. Miałam ochotę ją wyściskać, ale nie miałyśmy czasu na 

świętowanie. Jak najszybciej poszłyśmy zapytać pracowników o paliwa 

wykorzystywane w maszynach. Na nasze szczęście okazało się, że tylko jedna z nich 

była zasilana nadtlenkiem benzoilu. A mianowicie - skaner przy wejściu, który 

zaprogramował i stworzył pętlę. 

-To wiele tłumaczy… - zaczęła powoli Klara, porządkując myśli – Pamiętasz jak 

przy skanowaniu ciebie pokazał za wysoki poziom 5α-reduktazy? 

-5α-reduktaza… Czy ten enzym nie odpowiada przypadkiem za pamięć? – 

zamyśliłam się. I wtedy to do mnie dotarło – Dlatego wszystko pamiętam! Mam jej za 

wysoki poziom, więc błąd ze wspomnieniami mnie nie dotyczy! 

Klara z podziwem pokiwała głową. Z zapałem skierowałyśmy się w stronę 

wejścia, co oznaczało przeciskanie się między zwiedzającymi. Stało przed nami trudne 

zadanie – odłączyć maszynę od zasilania, zanim zdąży ona zresetować pętlę. Zrobienie 

tego w sposób niezauważony graniczyło z cudem, jednak nie miałyśmy innych 



pomysłów. Ku naszemu zdziwieniu, nikt nie stał w kolejce do skanera. Nie był on też 

pilnowany przez żadnego z pracowników. Nie wiedząc, ile ten stan jeszcze potrwa, 

otworzyłyśmy tylną klapę maszyny. Wewnątrz srebrzyły się trybiki, a nieznane mi 

części obracały się. Nie widziałam czego szukać w całym tym gąszczu nanorurek 

i metali, Klara jednak już przekręcała pokrętła i naciskała przyciski. Stanęłam na 

czatach, rozglądając się po hali wejściowej. Nagle usłyszałam głośne PIP ze strony 

skanera i ciche „Ups” Klary. Spojrzałam na dziewczynę, która trzymała w ręku jakiś 

kryształ. 

-Lepiej stąd chodźmy, zanim ktoś się zorientuje – powiedziała, chowając 

odłamaną część do kieszeni i uśmiechając się. – Chyba się udało. 

Po raz pierwszy nie spóźniłyśmy się na odliczanie, bez pośpiechu zajmując 

najlepsze miejsca. Sielankowy nastrój został jednak szybko przerwany przez jeden 

bardzo istotny szczegół. Zapach gorzkich migdałów. Poczułam napływ adrenaliny, moje 

serce biło w tempie startującej rakiety. Co zrobiłyśmy źle? Przecież wyłączyłyśmy 

maszynę, to nie miało prawa się znowu dziać... Nie mogłam jednak zaprzeczać faktom. 

Spojrzałam na przyjaciółkę ze łzami w oczach. Obydwie wiedziałyśmy, że jest już za 

późno - pętla zaraz się zresetuje, a Klara straci wspomnienia… 

Nie udało się. Nie potrafiłam nas uratować. Zostaniemy na zawsze uwięzione 

w pętli czasu, raz po raz przeżywając przeklętą wycieczkę szkolną. Klara uścisnęła moją 

rękę i posłała mi pocieszający uśmiech. Poczułam się trochę lepiej, wiedząc, że nie 

jestem w tym sama. Wciąż trzymając się za ręce, czekałyśmy na zapadnięcie ciemności. 



- Zaczęło się, spotkamy się w tej sali… powiedzmy za pięćdziesiąt minut. 

I pamiętajcie – bez szaleństw! Znajdujecie się na terenie placówki naukowej. 

Ze zdziwieniem zauważyłam, że moje oczy wciąż były wilgotne. Siedziałam 

chwilę, tępo wpatrując się w ścianę. Sala szybko opróżniała się, odbierając mi 

wymówkę na odwlekanie chwili rozmowy z Klarą. Ta, niezmiennie od kilku pętli, 

opierała się o ścianę, nieświadoma jeszcze własnej sytuacji. Zauważyła chyba jednak 

moje przygnębienie, gdyż podeszła do mnie z zatroskaną miną. Bez słowa uścisnęłam 

ją. Streściłam jej nasze dotychczasowe odkrycia i nieudane próby przerwania pętli. Nie 

wiedziałam, ile razy jeszcze będę prowadziła z nią tę rozmowę. Wiedziałam tylko, że 

za każdym razem będzie ona tylko bardziej bolesna. 

-W takim razie spróbujemy wyłączyć ją jeszcze raz – powiedziała pewnym 

i przekonującym głosem. – Będziemy ciągle próbowały, pętla za pętlą, aż nam się uda. 

Nie zdążyłam nawet odpowiedzieć - zanim się zorientowałam, chwyciła mnie za 

rękę i pociągnęła w stronę głównej hali. Biegłyśmy slalomem, omijając grupki 

zwiedzających i nawet na chwilę nie zwalniając. Entuzjazm Klary szybko mi się 

udzielił, kiedy zobaczyłam niestrzeżony skaner przy wejściu. Wspólnymi siłami 

zdemontowałyśmy klapę zasłaniającą skomplikowany mechanizm. Spojrzałam na 

przyjaciółkę pochyloną nad tysiącami trybików i poczułam dziwne ukłucie. Coś się nie 

zgadzało. Klara wyciągnęła rękę w celu wyjęcia zasilającego kryształu, jednak 

w ostatniej chwili powstrzymałam ją. 

-Już to robiłyśmy. Próbowałyśmy odłączyć ją od zasilania… - szepnęłam, tknięta 

nagłym déjà vu. – Nie zadziałało. I nie zadziała, nieważne, ile pętli przeżyjemy… 



-Może źle na to patrzmy – zaczęła powoli Klara. – Cały czas skupiałyśmy się na 

przerwaniu pętli, nie myśląc nawet, w jaki sposób została ona uszkodzona. Powinnyśmy 

skupić się na przyczynie, nie skutku. Wspominałaś coś o 5α-reduktazie… 

-Tak, parę pętli temu wywnioskowałyśmy, że dzięki jej podwyższonemu 

poziomowi udaje mi się zachować pamięć – powiedziałam ostrożnie. 

-Może podwyższona 5α-reduktaza uszkodziła skaner, kiedy przez niego 

przechodziłaś? 

-Nawet jeśli tak było, to nie możemy tego tak po prostu wymazać – wzruszyłam 

zrezygnowana ramionami, na co Klara gwałtownie wstrząsnęła głową. 

-Może nie wymazać, ale cofnąć. Przeprogramujemy maszynę i zapętlimy czas 

tak, że początek pętli nastąpi jeszcze przed jej uszkodzeniem – powiedziała. 

Nie byłam pewna, czy za nią nadążam. Mamy… cofnąć się w czasie? I zapobiec 

uszkodzeniu maszyny? Klara szybko wytłumaczyła mi plan, zakładający zmienienie 

godziny, do której resetowała się pętla. Wystarczyło przestawić ją o piętnaście minut 

wstecz. Wtedy, po resecie pętli, znajdziemy się w kolejce przed skanerem. Nie przejdę 

przez niego, więc nie uszkodzę maszyny. Poczekam przy wejściu na koniec wycieczki.  

-Tylko… wiesz… to świetny plan i w ogóle… - zaczęłam, jąkając się trochę – 

Ale nie zachowasz wspomnień… 

-Wiem – powiedziała cicho Klara, spuszczając wzrok. – Może i stracę część 

wspomnień, ale stworzymy na ich miejsce nowe. To niewielka cena za ucieczkę z tego 

więzienia. Nie możemy zostać na zawsze w tej pętli, a to nasza jedyna szansa. 



 Chciałam tyle jej powiedzieć – że czuję się okropnie, że chciałabym znaleźć inne 

wyjście. Patrząc Klarze w oczy, wiedziałam jednak, że rozumie mnie bez słów. 

Pochyliła się nad maszyną i zmieniła jej ustawienia. Nadeszła chwila pożegnania, pętla 

niedługo miała się zresetować. Przytuliłam ją i nie chciałam puszczać, nawet kiedy 

poczułam zapach gorzkich migdałów. Zanim zapadła absolutna ciemność, 

wyszeptałam: 

 -Do zobaczenia za sześćdziesiąt minut. 


