z którego dowiadujemy się,
jak wygląda zbójecki samochód
i co wpadło do głowy
pewnemu rabusiowi

P

orwali mnie w drugim tygodniu czerwca. I całe
szczęście. Zapowiadało się już, że calusieńkie lato będzie
do bani. Najpierw mieliśmy pojechać na wycieczkę rowerową, ale zostaliśmy w domu, bo mżyło. Mżyło! Potem pojawił się pomysł, aby wyskoczyć pod namiot, ale tata miał
nawał dodatkowej pracy i nie wyskoczyliśmy. „Coś fajnego
dla całej rodziny” – mówił, ilekroć miał jakieś plany, i ani
razu nie przyszło mu do głowy, by zapytać nas, córek, na co
miałybyśmy ochotę. Plany nigdy nie dochodziły do skutku.
Przez to wszystko przestałam wierzyć w jakiekolwiek wakacyjne obietnice.
Tamtego upalnego dnia cała nasza czwórka, zapakowana
do nowego samochodu taty, jechała do babci. Ze wszystkich
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wakacyjnych propozycji ta była zdecydowanie najnudniejsza, przynajmniej tego zdania byłam ja i Vanamo. Rano
obie obudziłyśmy się w fatalnych nastrojach i pokłóciłyśmy
się o paczkę cukierków. Vanamo, jako ta starsza, zawsze
zabierała wszystkie salmiaki*, chociaż dobrze wiedziała, że
marzę tylko o nich. Salmiaki w kształcie aut. Ale musiała
zrobić mi na złość, jak zwykle. Taka właśnie atmosfera panowała w naszym aucie.
– Jak mi się zaraz nie uspokoicie, to jedna z was wyleci,
zanim dojedziemy do pierwszej pizzerii! – pogroził tata.
Vanamo pokazała mi język, na którego czubku czernił
się cukierkowy samochód.
– Słowo daję, dziewczynki, lepiej słuchajcie się taty
– odezwała się mama, chociaż nikt nie zwracał na nią
uwagi. Nie spojrzała na nas, musiała patrzeć przed siebie,
w przeciwnym razie robiło jej się niedobrze. – Vilja, nie
można kraść. To bardzo niegrzeczne.
Jak zwykle byłam wszystkiemu winna. Vanamo potrafiła z każdej sytuacji wybrnąć zwycięsko.
– Złodziejka – powiedziała.
– Matka Boska Salmiakowska – odgryzłam się, bo nikt
nie był po mojej stronie.
W ogóle nie spodziewałyśmy się ataku. Świeciło słońce,
a my kłóciłyśmy się w najlepsze.
Właśnie wtedy uderzył w nas samochód rabusiów.
Dużo później, gdy byłam już świadkiem niejednego porwania, bez problemu potrafiłam sobie wyobrazić, co w tym
samym czasie działo się w aucie rabusiów. My, cel ataku,
zostaliśmy dostrzeżeni przez lornetkę, mimo że kryliśmy
się jeszcze za zakrętem. Samochód rabusiów przyspieszył do prędkości „napadowej”. Z szyberdachu powiewała

rabusiowa chorągiewka przytwierdzona do uchwytu teleskopowego. Hilda Rabusińska ścięła z wdziękiem zakręt,
nie tracąc ani trochę prędkości. Spośród wszystkich niefrasobliwych kierowców Hilda jest bez wątpienia najbardziej
ekstremalna. Zresztą zazwyczaj prowadzi w bikini albo
w koszulce na ramiączkach, bo kręci kierownicą ile sił
w ramionach i robi jej się przy tym gorąco.
Tymczasem pozostali Rabusińscy byli gotowi do akcji.
Naczelny rabuś Dziki Kaarlo uczepił się klamki-wylotki, a jego rabusińskie warkoczyki powiewały na wietrze.
Pete Złoty Ząb, uwieszony na drugiej klamce, wykrzywiał
twarz, próbując upodobnić się do mrożącego krew w żyłach
gangstera.
– Pozwólcie mi zaatakować, jestem już duży – dopraszał
się Kalle. – Nawet naostrzyłem sobie finkę.
– A, to ty masz ten tępy nóż do warzyw – odezwała się
mama Hilda, nie odrywając wzroku od drogi.
– Jasne, a jak staniesz przed samochodem i trzeba będzie powiedzieć: „Ręce do góry!”, to i tak zaczniesz płakać – stwierdziła Hele, która w rozpędzonym samochodzie
malowała sobie paznokcie u nóg, każdy na inny kolor.
Dwunastoletnia Hele jest wszechstronnie superuzdolniona
i dlatego stanowi największe zagrożenie z całej rodziny porywaczy. Jest tak niebezpieczna, że Rabusińscy nie dopuszczają jej do wspólnych akcji, o ile nie ma konieczności, by
wzbudzić strach z prawdziwego zdarzenia. Hele siedziała
więc na tylnym siedzeniu, nogi miała uniesione i utrzymywała idealną równowagę, mimo że tył auta podskakiwał za
każdym razem, gdy rabusiowa mama dodawała gazu.
– Słuchaj się tatty, twój tatta dobrze wie, co jest dla ciebie najleppsze – stwierdził Pete. Jego złote zęby błysnęły,

*Salmiaki – popularne w Skandynawii cukierki o słodko-słonym smku
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gdy, trzymając dłonie na klamce, próbował uśmiechnąć się
do Kallego. Ktoś niewtajemniczony mógłby pomyśleć, że
tak właśnie szczerzy się tygrys, tygrys z dwoma złotymi
zębami. – Jak twój tatta powie, że jesteś gottów, to będzie
znaczyło, że jesteś gottów.
– Jasne, poczekam – zgodził się Kalle. – Ale to zdarzy
się dopiero wtedy, gdy tata będzie na emeryturze.
Dziki Kaarlo zakołysał się mocniej na klamce tuż przed
jego nosem.
– Posłuchaj no, chłopczyno. Ja się abso-lut-nie nie wybieram na żadną emeryturę. Powtórz!
Dziewięcioletni Kalle poczuł jednocześnie i strach,
i rozbawienie.
– No abso-lut-nie się nie wybierasz. Nigdy. Okej, okej!
– Jestem aerodynamiczny, superprzerażający i w świetnej formie!
Tymczasem mama Hilda dogoniła w pięknym stylu nasze BMW, zatrzymała samochód w poprzek drogi i zaczęła
odliczać. To było konieczne, aby wszyscy zdołali działać
równocześnie.
– Jeden: stop! I dwa: kontakt! I pięć, i cztery, trzy i dwa:
klamki w ruch. Już!
Podczas lądowania działy się następujące rzeczy: przy
„stop!” rozbrzmiał pisk hamulców i prędkość gwałtownie
spadła do zera. Samochód aż się zakołysał. Przy „kontakt!”
rabusie otworzyli ze szczękiem drzwi. Dziki Kaarlo i Pete
Złoty Ząb podjęli przygotowania do startu, przyjęli dogodną pozycję i skoncentrowali się na tym, by w odpowiednim momencie odskoczyć od klamek-wylotek prosto przed
upatrzony samochód. Uczynili to jednocześnie w tej samej
sekundzie, w której padła komenda „już!”.
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– Nie zostawiajcie świadków – wrzasnęła Hele, gdy
Dziki Kaarlo i Pete Złoty Ząb odbili się od klamek i wylądowali w najlepszej z możliwych pozycji do ataku. Czyli
tuż przed nami.
Cała akcja trwała chwilę. Vanamo myślała, że to jakiś
reality show, i w momencie, gdy Dziki Kaarlo porwał z tylnego siedzenia najpierw paczkę cukierków, a potem mnie,
poczuła wielkie rozczarowanie.
– Halo, nie bierz Vilji, ja się do tego nadaję o niebo lepiej!
Ja zaś zdążyłam zrobić jedną rzecz. Gdy dostrzegłam
zbliżającą się do mnie owłosioną łapę, instynktownie chwyciłam jedyny przedmiot mający dla mnie znaczenie: różowy notes, bez którego nigdzie się nie ruszam.
Podczas porwania nie doszło do żadnej próby stawiania oporu. Nasz samochód w okamgnieniu uprzątnięto do
czysta. Tata denerwował się tylko, czy nie zniszczą mu karoserii. Czy nie straci bonusów. Po odpaleniu rabusiowego
auta minęła dłuższa chwila, nim moja rodzina zdała sobie
sprawę, że mnie z nią nie ma.
– No i po wszystkim! – uśmiechnął się z zadowoleniem
Dziki Kaarlo, gdy wraz z nowymi zdobyczami znów znalazł się w swoim samochodzie.
Poczułam nieprzyjemne ukłucie w żołądku, gdy zakołysałam się na klamce-wylotce. Zresztą nigdy nie lubiłam
karuzeli.
– Jeden: klamki w dół! – zakomenderowała Hilda.
– Dwa: drzwi! – usłyszałam podwójne trzaśnięcie. – Trzy: gaz!
Samochód Rabusińskich wystartował z piskiem opon.
Dopiero gdy ruszyliśmy, dotarła do mnie cała groza sytuacji: oto siedzę w obcym aucie i nie mam pojęcia, dokąd
mnie ono wiezie.
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– Salmiaki samochodowe, drodzy rabusie i wszyscy tuttaj obecni – Pete Złoty Ząb rzucił na tylne siedzenie paczkę
z cukierkami. – Ktoś się ttu nieźle zna na słoddyczach.
– Co to ma być? – Hele nie odrywała ode mnie palącego
wzroku.
Krzyczałam i drapałam, gdy sadzali mnie na tylne siedzenie. W końcu ktoś, kto jest porywany, powinien chyba narobić z tej okazji chociaż trochę hałasu. Ale nikt nie
zwrócił na mnie najmniejszej uwagi. Wyglądało na to, że
wszyscy skupili się na ocenianiu zdobyczy: rzeczy Vanamo, rodziców i moich, wśród których odkryłam taty szorty z kieszonkami i wyczytany do cna przewodnik Fińskie
owoce leśne. Ulubiony dwuczęściowy kostium kąpielowy
mamy, który Hilda przykładała do siebie, by sprawdzić,
czy będzie na nią pasował. Brokatowy lakier i ozdoby do
paznokci, których przydatność potwierdziła Hele (po czym
wcisnęła je do swojej przegródki). Maminą apteczkę podróżną, w której było wszystko – od maści kortyzonowej po
krem przeciwzmarszczkowy pod oczy. Biedna mama, bez
tej maści z kortyzonem na pewno dostanie strasznych bąbli
od ukąszeń komarów... Zauważyłam, że mnie nie ukradziono właściwie nic. Jedyna znajoma rzecz, jaką dostrzegłam,
to szary polar z kapturem, który zapakowałam na wypadek
chłodnych wieczorów i który teraz porywacze uznali za idealny dla Kallego.
– Halo! – próbowałam zwrócić na siebie uwagę.
Tylko mój rówieśnik zdawał mi się przyglądać z zaciekawieniem. Odłożył bluzę na bok – chyba miał poczucie
winy z powodu tych wszystkich zdobyczy. Ja usiłowałam
wyglądać jak gdyby nigdy nic.
– Hej, posłuchajcie – mój głos zabrzmiał jak pisk myszki.
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Samochodem rzucało na wszystkie strony, gdy mama
Hilda próbowała prowadzić z jednakową prędkością, spoglądając w tył, zamiast patrzeć przed siebie, jak by należało.
– Kaarlo, co-to-ma-być? – jej głos sprawił, że w aucie
zrobiło się zimniej niż w lodówce.
– Jakie „to”? – Kaarlo udał, że nie rozumie.
– To dziecko. Mów! Już!!!
Istnieje tylko jedna osoba bardziej przerażająca od Hele
i jest nią Hilda, kiedy się zdenerwuje. A w tej chwili niewiele brakowało, by naprawdę się zdenerwowała.
– Bo ty zawsze twierdzisz, że nie umiem szybko podejmować decyzji – poskarżył się Dziki Kaarlo. – Że brakuje
mi zręczności w rozwiązywaniu problemów, chociaż takie
są teraz czasy, że instynkt to podstawa. No to proszę bardzo! Daję się porwać zachciance! Rządzę w okamgnieniu!
A poza tym – Dziki Kaarlo spojrzał na Kallego wzrokiem
spiskowca – zanim przejdę na emeryturę, mam prawo do
zachciankowych napadów.
Samochód mknął wciąż z zabójczą prędkością. Przez
chwilę jechaliśmy jeszcze asfaltówką, którą kojarzyłam
z wyjazdów do babci, ale po skręcie na ręcznym auto wylądowało na żwirowej drodze, której nie znałam. Wiedziałam,
że teraz tata straci samochód rabusiów z pola widzenia,
o ile w ogóle próbował nas śledzić. Zostałam całkiem sama
z tymi przerażającymi istotami.
– Dobra robota! – pochwalił Hildę Dziki Kaarlo.
W tej chwili przestałam oglądać się na drogę za nami.
Rozejrzałam się wokół. Z tyłu auta znajdowały się naprzeciw siebie dwa siedzenia. Pomiędzy nimi stał stół, teraz złożony, z blatem przylegającym do ściany. Samochód pełen
był kryjówek, wiszących woreczków do przechowywania
15

różności, szuflad pod siedzeniami, składanych stolików
i ukrytych za oparciami zwiniętych materacy. Wszyscy zdawali się wiedzieć, co gdzie jest.
Posadzono mnie na najodleglejszym siedzeniu koło
okna. Spoglądałam na przedziwne ozdoby – długie rzędy
porozwieszanych w oknie lalek Barbie, z których każda
miała utapirowane włosy i wyglądała jak rabuś ideał. Miałam wrażenie, że każdy szczegół w aucie służy temu, bym
czuła się możliwie jak najzwyczajniej w tym przedziwnym
i wrogim świecie, do którego siłą mnie wtłoczono. Nie
odważyłam się nawet pomyśleć, w jak wielkim niebezpieczeństwie być może się znajduję.
– A czy nie powinniśmy jednak... – rozpoczęła ostrożnie
Hilda. – Tu można by się cofnąć...
– Abso-lut-nie nie można! – przerwał jej Dziki Kaarlo. – Nie ma o czym mówić. Nie cofniemy się. Bite trzy
miesiące nadawaliście mi, jak bardzo jesteście osamotnieni.
Więc proszę, macie przyjaciółkę.
– Przyjaciół nie da się tak po prostu ukraść – powiedział
Kalle. – To tak nie działa.
Spojrzałam na niego z wdzięcznością. Gdyby tak mógł wpłynąć na zmianę decyzji Dzikiego Kaarla. Niechby mnie tylko
wypuścili, z pewnością znalazłabym kogoś, kto by mi pomógł.
– Teraz to działa właśnie tak – oświadczył Dziki Kaarlo.
– Rozkaz szefa.
Ku mojemu zdumieniu wszyscy skinęli głowami i na
tym stanęło. W tej rodzinie rządzi jeden człowiek – odkryłam. To była moja pierwsza lekcja z codziennego życia Rabusińskich i za jej sprawą straciłam ostatnią nadzieję.
Jechaliśmy długo, miałam więc dużo czasu na obserwowanie tej dziwnej rodziny. Nie związali mnie ani nie założyli
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mi na oczy przepaski, jak to się robi z ofiarami porwań
w filmach. Chyba w ogóle nie zauważali, że ich obserwuję.
Przyglądałam się spektakularnym gestom Dzikiego Kaarla.
Patrzyłam na Hildę, która zdawała się zawsze wyprzedzać
myślą zamiary męża (gdy po podwieczorku Dziki Kaarlo
chciał osunąć się na krzesło, pojawiło się ono za nim dosłownie sekundę wcześniej). Pete Złoty Ząb kręcił się pomiędzy nimi, jakby był nicią, która łączy wszystko w całość,
cienką złotozębną nicią. Słowa, które z siebie wyrzucał,
długo pozostawały dla mnie zagadką. Najdokładniej jednak
przypatrywałam się dzieciom. Kalle spoglądał na mnie
ukradkiem, a jego starsza o dwa lata siostra Hele, ubrana
w militarne ciuchy, jako jedyna z rodziny dostrzegła moje
spojrzenia.
– Patrz sobie, to darmowe – oświadczyła nie jakoś wrogo, tylko stwierdzając fakt, tak jak to miała w zwyczaju.
– Ale jeśli będziesz robić notatki, to ja je przeczytam.
Przyglądała mi się bacznie i długo, tak jak rekin przygląda się pływakom na tafli wody.
Po południu samochód rabusiów zatrzymał się nad jeziorem. Hele zrobiło się gorąco i chciała się wykąpać.
Poszliśmy za jej przykładem. Słowo daję, przerwaliśmy
ucieczkę i zatrzymaliśmy się, by popływać. Nikt nie wpadł
na pomysł, by mnie związać.
– Słuchajcie, jeśli mnie wypuścicie, dostaniecie porządną nagrodę – powiedziałam po raz dziesiąty.
– Nie możemy tak zrobić – sprzeciwił się Dziki Kaarlo.
Przetrząsał starą torbę podróżną w poszukiwaniu kąpielówek. – Te się skurczyły od zeszłego roku, skubane. Zwęziły
się w pasie tak bardzo, że będę musiał zrabować nowe.
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Pozostali uśmiechnęli się pod nosem. Dziki Kaarlo nie
należał do chudych mężczyzn, a kąpielówki były co najmniej o dwa numery za małe.
– Zrabujemy, zrabujemy – potwierdziła Hilda. Udało jej
się to powiedzieć całkiem poważnym tonem.
– Dlaczego nie? – zapytałam. – Dlaczego nie możecie
mnie wypuścić?
Hele wbiegła do wody i zaczęła pływać idealnym, niemal bezgłośnym kraulem.
– To nie nasza działka. Rabowanie to nasza działka,
to potrafimy – powiedział Dziki Kaarlo. Chwycił nożyce
i skrócił o połowę nogawki swoich potężnych kalesonów.
– No proszę: kąpielówki!
– Ty abso-lut-nie nie możesz tego wiedzieć – zwrócił
się do mnie uroczyście – ale my nie bez powodu nosimy
swe nazwisko. A reputacja zobowiązuje.
– To zrobbi na ZBUJ-u niezłe wrażenie, że mammy własnego więźnia. Zobbaczą znowu coś noweggo – Pete Złoty
Ząb sapnął z zadowoleniem ze swojego krzesełka. – Przywrócimy smakk temu biznesowi i bum-cyk-cyk. A wszystko zgoddnie z zasaddami sztukki i w starym dobbrym styllu. W styllu Wielkiego Zbójnickiego – zakończył żarliwie.
– W stylu Wielkiego Zbójnickiego – powtórzył Dziki
Kaarlo.
Dziki Kaarlo wycierał się energicznie, choć zamoczył tylko
palce u nóg. Oświadczył, że woda jest stanowczo za zimna.
– Więzień to takie przykre słowo – wtrąciła Hilda, wręczając mi torebkę z żelkami. Żelkami moimi i Vanamo.
Zbliżyła się do mnie w matczynym geście. – Szkoda że nie
ma już samochodowych salmiaków. Wyglądasz mi na salmiakową dziewczynkę!
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– Porwana osoba – obwieścił uroczyście Dziki Kaarlo.
Usiadł i poprawił sobie warkoczyki. – Mamy wielką przewagę dzięki temu, że w naszym obozie jest porwana osoba.
Żułam beznamiętnie owocową bombę i śledziłam dokładnie dyskusję, bo zamierzałam zebrać każdy okruszek
wiedzy, który mógłby mi dopomóc w ucieczce. Postanowiłam uciec, skoro ten cały rabuś-tata nie zamierzał mnie wypuścić. Ach, więc mają jakiegoś ZBUJ-a – zakodowałam.
Dobrze wiedzieć, chociaż nie miałam zamiaru dłużej im
towarzyszyć. Postanowiłam, że skorzystam z zamieszania
i prysnę najszybciej, jak to tylko możliwe.
– Więc nie chcecie dostać straszliwej góry pieniędzy?
– odważyłam się w końcu zapytać.
Nadeszła chwila prawdy – ile też mój skąpy tata zgodziłby się za mnie zapłacić? Na pewno nawet nie połowę
tego co za samochód. No a poza tym została mu jeszcze
Vanamo.
– Że co? – zapytał Dziki Kaarlo. Międlił w zębach
ostatnie salmiakowe auto.
Czułam, jak wzbiera we mnie złość. Jednocześnie to,
że nie mogłam jeść najlepszych cukierków w kształcie samochodów, bardzo przypominało mi domową atmosferę.
Pete Złoty Ząb wybuchnął śmiechem.
– Mysie pierddy, Kaarlo, ona ma na myśli mysie pierddy.
Rozmowa przybrała doprawdy dziwny obrót.
– Ależ my, dziecko drogie, nie potrzebujemy do niczego mysich pierdów – powiedział Dziki Kaarlo i podrzucił
na dłoni nadgryzione auto. Tego akurat Vanamo nigdy nie
praktykowała. – Co się niby z nimi robi?
– No to co wy rabujecie? – zapytałam zaskoczona.
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– A co, chcesz jakąś listę? – zapytała od niechcenia Hele,
wytrząsając z ucha wodę. Rzuciła się na leżak i przeglądała
czasopismo muzyczne porwane z torby Vanamo.
– Czemu nie – odparłam groźnie.
Przyniosłam z samochodu notatnik i godnie zniosłam
złośliwy uśmieszek Hele na widok jego różowej okładki
i wzorku w kwiatki. Z deski rozdzielczej wzięłam długopis.
Wymachiwałam nim zapraszająco nad kartką papieru i dopiero po chwili Rabusińscy pojęli, że zamierzam pisać pod
ich dyktando.
Ulubione łupy rodziny Rabusińskich
Zebrała i spisała Vilja

1. Cukierki na wagę, zwłaszcza malinowe łódki (Hilda),
czekoladowe (Dziki Kaarlo), z lukrecji (Kalle), megaostre
salmiaki (Pete, Kaarlo, Hele)
2. Ciastka, szczególnie takie, które mają na wierzchu
cukier albo w środku dżem
3. Mięso (na pieczeń zbójnicką Kaarla)
4. Musztarda
5. Inne produkty do jedzenia, zwłaszcza młode
ziemniaki, groszek, truskawki i inne owoce, a także
wypieki i piętrowe kanapki własnej roboty, pizza
tudzież cała reszta tłustych półproduktów
6. Barbie (do kolekcji Hele)
7. Coś do czytania, gazety i książki
8. Kompletne talie kart do gry (w poprzednio
zrabowanej brakuje ósemki pik)
9. Porządna wędka spinningowa
10. Mały namiot wycieczkowy, aby uniknąć kłótni
związanych z noclegiem
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Poszukiwane właśnie teraz: zestaw do gry w krokieta
(Kalle), niewielka przenośna lodówka (Hilda), czajnik niepożerający zbyt dużo prądu, przystojny chłopak (Hele)
– Kurczę blade – wymsknęło się Hele. – Wymaż to
ostatnie! Kalle, zaraz będziesz martwy na maksa!
Kalle zachichotał i uciekł, nie patrząc przed siebie. Potknął się o korzeń sosny i wykonał wspaniały lot. Nie chciałam się dłużej przyglądać walczącemu rodzeństwu.
Gdy tylko lista była gotowa, wyrwali mi ją z rąk.
– Dobre – oceniła Hilda. – Powiesimy ją przy miejscu pasażera, będzie można na nią zerkać akurat przed
przystąpieniem do akcji.
– Barrdzo dobbre – uznał Pete Złoty Ząb.
Dorośli byli pod wielkim wrażeniem.
– Wiecie, to już całły rok bez ósemkki pik. Coś okroppnego. Nie sądziłem, że człowiekk tyle się zdążył namęczyć.
Koniecznie musimy zdobbyć te kartty.
Lista moim zdaniem miała ich przekonać, że warto mnie
uwolnić. Że nie jestem żadnym zwykłym łupem, że można
za mnie zyskać duży okup. Nie do końca mi to wyszło.
– Jeszcze jedno – powiedział Dziki Kaarlo.
– Co, szefie? – zapytał natychmiast Pete Złoty Ząb.
– Ta wiadomość jest dla nas dobra, a dla ciebie zła,
dziewczynko. – Dziki Kaarlo wsunął ręce za pasek jak zawsze, gdy był bardzo zadowolony. – Sprawy mają się tak,
że nie możemy cię wypuścić. Jesteś naszym najlepszym łupem od długiego czasu. I masz poukładane w głowie.
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