
Kiedy rodzina Olego zbliżała się do Placu Zjawień, nad Zylirią zapadał zmrok. Na 

środku kwadratowego rynku znajdowała pusta przestrzeń ograniczona wielkim kręgiem 

przenośnych barierek, na którą wstęp był surowo wzbroniony. Po zewnętrznej stronie 

prowizorycznego ogrodzenia powoli gromadził się różnokolorowy tłum. W gęstwinie głów Ole 

wypatrzył kilka znajomych twarzy. […] Ludzie na placu witali się z sąsiadami, uśmiechali się 

uprzejmie, usiłowali prowadzić niewinne pogaduszki, ale w powietrzu czuło się napięcie. 

„Bransoleta, pierścionek, zegarek” – to były słowa, które najczęściej padały w rozmowach. 

Ludzie próbowali zgadnąć, co zjawi się tym razem, a uliczni cwaniacy przy turystycznych 

stolikach przyjmowali nawet zakłady.  

– Obstawiajcie, wygrywajcie! – wołali do przechodniów i niejeden tego wieczora 

poczuł w sobie hazardową żyłkę.  

– Stówka na zegarek! – powiedział tata Olego, kładąc na jednym ze stolików nowiutki 

banknot stuzylowy. 

 Mama oczywiście skrzywiła się jak co roku, bo była stanowczo przeciwna grze na 

pieniądze – zwłaszcza, że tata nigdy w życiu niczego jeszcze nie wygrał. Właściwie zwykle 

nie miał skłonności do hazardu, ale małego niewinnego zakładziku w dniu Zjawienia nie 

potrafił sobie odmówić.  

– Nic się martw, kochanie, mam system – uspokajał mamę. – Jak już wreszcie 

wygram, odkuję się za wszystkie czasy. 

 System taty nie był skomplikowany. Zawsze obstawiał zegarek.  

– Kiedyś w końcu musi się zjawić – powtarzał od niepamiętnych czasów i po każdym 

Zjawieniu filozoficznym wydęciem warg witał przynoszone przez Rękę obrączki, naszyjniki, 

brosze i bransolety. 

 Tak naprawdę w całej historii Zylirii zegarek zjawił się tylko raz. Było to owo 

legendarne pierwsze Zjawienie, od którego wszystko się zaczęło. Zyliria przypominała wtedy 

raczej ubogą wioskę niż miasto, a garstka jej mieszkańców z trudem wiązała koniec 

z końcem, uprawiając maleńkie piaszczyste poletka przy byle jak skleconych chałupkach. 

Kiedy niebo się rozstąpiło i w wielkiej szparze pojawiła się dłoń w kraciastej rękawiczce, 

ludzie myśleli, że to koniec świata. Mieli prawo tak myśleć. Olbrzymia Ręka zmiotła nędzne 

chatynki z powierzchni ziemi, jakby to były domki z kart. Mieli prawo myśleć, że to koniec 

świata, co nie znaczy, że mieli rację. To nie był koniec świata. Właściwie to był dopiero 

początek. Ręka po chwili znikła w chmurach, szczelina w niebie zasunęła się za nią, ale na 

kupie desek, która jeszcze niedawno była Zylirią, leżał gigantyczny zegarek 

z najszczerszego złota. Tarczę miał wielką jak młyńskie koło. Wskazówki przypominały 

miecze i włócznie królewskich żołnierzy, a koronka do nakręcania – brzuchatą beczkę. 

Pasek wyglądał jak brukowana alejka przed wiejskim cmentarzem, z tą tylko różnicą, że 

zamiast z kamiennych kostek zrobiony był ze złotych sztabek. Według pradawnych kronik na 



tarczy zegarka widniał tajemniczy napis: „ole”. Nie trzeba już chyba wyjaśniać, skąd wzięło 

się najpopularniejsze męskie imię w Zylirii.  

Niezwykła Rzecz leżała w wiosce przez dwa dni. Drugiego dnia wieczorem Ręka 

pokazała się znowu. Pierwsze Zniknięcie było równie zaskakujące jak pierwsze Zjawienie. 

Gdy dłoń podniosła zegarek i z powrotem schowała się z nim w chmurach, rozpoczęła się 

pierwsza pustka. Mieszkańcy długo nie mogli dojść do siebie, a gdy już wreszcie doszli 

i zdołali jako tako odbudować swoje liche domostwa, wszystko zaczęło się od początku – 

Ręka wróciła z nową Rzeczą i wioska znów właściwie przestała istnieć. Dopiero po trzech 

czy czterech razach ludzie zrozumieli, że teraz tak już po prostu będzie i nauczyli się 

przewidywać kolejne Zjawienia. Wioskę odbudowano według nowego planu, pozostawiając 

wielki pusty plac po środku, tak żeby Ręka mogła się zjawiać i nie wyrządzać przy tym 

szkód.  

Z czasem wieść o niezwykłych zdarzeniach w Zylirii rozeszła się po świecie i ludzie 

ze wszystkich stron zaczęli się zjeżdżać, żeby obejrzeć kolejne Zjawienia i Zniknięcia albo po 

prostu na własne oczy zobaczyć którąś ze słynnych Rzeczy. W biednym dotąd miasteczku 

jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać karczmy, gospody, sklepy i kramy z pamiątkami. 

W czasie każdej Obecności Zyliria pękała w szwach, a mieszkańcy bogacili się 

w oszałamiającym tempie. Podczas mniej więcej pięćsetnej pustki ówczesny burmistrz wpadł 

na pomysł, żeby otoczyć miasto murami i w ciągu dwóch dni Obecności pobierać od 

przybyszów opłatę za wjazd. Od tej pory miejski skarbiec po prostu pękał w szwach, a wraz 

z nim pęczniały sakiewki mieszkańców. Nikt już nie zawracał sobie głowy uprawianiem 

poletek czy hodowaniem kur – Zyliria żyła ze Zjawień. W te dwa krótkie dni miasto zarabiało 

tyle pieniędzy, że przez całą pustkę właściwie nikt nie musiał nic robić. Nicnierobienie jednak 

to strasznie nudne zajęcie i co bystrzejsi Zyliryjczycy kombinowali w pocie czoła, jak z Ręki 

wycisnąć jeszcze większe korzyści. Kilkaset Zjawień temu ustanowiono nawet specjalną 

nagrodę dla przedsiębiorczych osób, które zaproponują najlepszy sposób pomnożenia 

bogactwa Zylirii. Nazwano ją nagrodą Lovena, na cześć owego legendarnego burmistrza, 

który przed wiekami wpadł na genialny pomysł sprzedawania biletów do miasta. Otrzymanie 

Lovena było największym zaszczytem i zapewniało laureatom sławę po wszystkie czasy. 

Stawiano im pomniki, pisano o nich książki, a ich imionami nazywano ulice, place i szkoły. 

Jednym z lovenistów, jak o nich mówiono, był prapraprapradziadek Olego ze strony matki, 

też zresztą Ole. Zaproponował on mianowicie, że miasto może nieźle zarobić, sprzedając 

okolicznościowe gadżety – breloczki z Rzeczą, naklejki z Rzeczą, piórniki z Rzeczą, zeszyty 

z Rzeczą, czapeczki z Rzeczą, piżamy w Rzeczy, książki o Rzeczy, lizaki w kształcie Rzeczy 

i tak dalej. Pomysł był rzeczywiście znakomity, choć miał pewną wadę, na którą do tej pory 

nikomu nie udało się znaleźć sposobu. Otóż turyści odwiedzający Zylirię podczas Zjawień 

nie chcieli – co oczywiste – kupować pamiątek z poprzednimi Rzeczami – interesowała ich 



wyłącznie aktualna. I tu właśnie pojawiała się trudność: nikt bowiem nie był w stanie 

zawczasu przewidzieć, co zjawi się tym razem. Okres między Zjawieniem a Zniknięciem był 

stanowczo za krótki, żeby wyprodukować opłacalną ilość gadżetów. Niektórzy przedsiębiorcy 

próbowali odgadnąć kolejne Zjawienia i w ciemno produkowali pamiątki. Ci, którym udało się 

trafić, zbijali bajeczne fortuny. Pechowcy, którzy źle obstawili, pozostawali z magazynami 

pełnymi niesprzedanych gadżetów, co nierzadko prowadziło do bankructwa. W każdym razie 

interes był niezwykle ryzykowny i jak dotąd nikomu nie udało się rozwinąć go na szerszą 

skalę. Dlatego tak wielką nadzieję wiązano w Zylirii z pracą tak zwanych ekspertów, którzy 

usiłowali dopatrzyć się w Zjawieniach jakiejś prawidłowości i na tej podstawie przewidzieć 

kolejne Rzeczy.  
 


