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Dla Zacha i Leo:
abyście zawsze w życiu ochraniali się nawzajem…



Z AKŁ ADNICZK A 
ROZDZ IAŁ  1

Sześć lat później…

Pierwszy cios spadł niespodziewanie. Potężny prawy hak 
trafił Connora w  szczękę. Chłopak zobaczył gwiazdy 
i zatoczył się do tyłu. Tylko instynkt sprawił, że nie dał 
się powalić lewemu prostemu, który zaliczył zaraz potem. 
Connor zablokował atak przedramieniem i  skontrował 
kopnięciem w żebra. Był jednak za bardzo oszołomiony, 
by włożyć w cios siłę.

Napastnik, piętnastolatek o kręconych czarnych wło-
sach i ciele jak wykutym z kamienia, odbił kopnięcie i na-
tarł energicznie. Connor osłonił głowę, gdy posypał się na 
niego grad uderzeń. 

– Dawaj, Jet! Znokautuj go!
Krzyki tłumu w uszach Connora zmieniły się w ryk 

dzikiej bestii, gdy Jet okładał go pięściami. Uchylał się 
i wymykał przed brutalnym natarciem. Został jednak za-
blokowany. 

Potem przez hałas przedarł się dźwięk gongu i rozdzie-
lił ich sędzia. Jet spojrzał z wściekłością; stracił przewagę.

Connor wrócił do swojego narożnika. Miał czternaście 
lat, nastroszone brązowe włosy, niebieskozielone oczy i syl-
wetkę sportowca – efekt ośmiu lat treningów sztuk walki. 
Wypluł ochraniacz na zęby i z wdzięcznością przyjął bu-
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telkę z wodą, którą wyciągnął do niego Dan. Trener kick-
-boxingu, łysy mężczyzna o wąskich oczach i  spłaszczo-
nym, zbyt wiele razy złamanym nosie, nie wyglądał na 
zadowolonego. 

– Musisz trzymać wyżej gardę – ostrzegł.
– Jet jest strasznie szybki w rękach – wysapał Con-

nor między łykami wody. 
– Ale ty jesteś szybszy – odparł Dan stanowczym, nie-

dopuszczającym sprzeciwu tonem. – Tytuł mistrzowski 
jest twój, starczy wyciągnąć rękę. Chyba że będziesz się 
dalej upierał, żeby tak odsłaniać podbródek. 

Chłopak kiwnął głową. Mobilizując ostatnie rezerwy 
energii, potrząsnął ramionami i odetchnął głęboko, stara-
jąc się rozluźnić piekące mięśnie. Po sześciu walkach kwa-
lifikacyjnych był już zmęczony. Trenował jednak ciężko 
przed turniejem Bitwa o Brytanię i nie zamierzał się pod-
dać na ostatniej prostej. 

Dan otarł mu pot z twarzy ręcznikiem.
– Widzisz tego gościa w drugim rzędzie?
Connor zerknął na mężczyznę pod pięćdziesiątkę 

o srebrnoszarych, ostrzyżonych po wojskowemu włosach. 
Siedział wśród wiwatujących widzów z programem zawo-
dów w ręce, dyskretnie obserwując chłopaka. 

– To menedżer szukający talentów.
Connor poczuł nagle dodatkową motywację, by zwy-

ciężyć. To mogła być jego szansa, by wejść na szczebel 
rozgrywek międzynarodowych, na walkę o światowe ty-
tuły, a może nawet na podpisanie umowy ze sponsorem. 
Pomijając własne ambicje, boleśnie zdawał sobie sprawę, 
jak bardzo pieniądze przydałyby się bliskim.
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Zabrzmiał gong rozpoczynający trzecią i ostatnią rundę. 
– A teraz idź i wygraj! – ponaglił Dan, zachęcająco kle-

piąc go w plecy.
Chłopak wsunął do ust ochraniacz i  ruszył stawić 

czoło Jetowi – bardziej niż kiedykolwiek zdecydowany 
zwyciężyć. 

Przeciwnik podskakiwał lekko na palcach, z  pozoru 
równie rześki jak podczas pierwszej rundy. Tłum pohuki-
wał i wrzeszczał, kiedy stanęli naprzeciw siebie na ringu 
w oślepiającym blasku reflektorów. Mierzyli się wzrokiem; 
żaden nie chciał pokazać najmniejszej oznaki słabości. Za-
raz po tym, gdy dotknęli się rękawicami, Jet rzucił się na-
przód, atakując morderczą kombinacją: lewy prosty, prawy 
prosty, lewy prosty, prawy sierpowy. 

Connor zrobił unik i skontrował kopnięciem frontal-
nym. Przednią częścią stopy trafił przeciwnika w brzuch, 
aż ten zgiął się wpół. Nie przerywając natarcia, chłopak 
zablokował go gradem ciosów. Lecz Jet się nie poddał. 
Z zajadłością osaczonego tygrysa odpowiedział serią cio-
sów na korpus. Każde uderzenie osłabiało Connora coraz 
bardziej, aż w końcu był zmuszony się cofnąć. Gdy robił 
krok w  tył, Jet trafił go obezwładniającym kopnięciem 
golenią w udo. Chłopak zachwiał się, wystawiając się na 
kolejny sierpowy. Jet wzmocnił cios ciężarem całego ciała. 
W ostatnim ułamku sekundy Connor przykucnął i ręka-
wica musnęła tylko czubek jego głowy. 

Uświadomiwszy sobie, że udało mu się tym razem 
uniknąć sierpowego, zrozumiał, że Jet zamierzał go zno-
kautować t y m  właśnie ciosem. 
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Jak dwaj gladiatorzy przesuwali się tam i z powrotem 
po ringu. Pot zalewał Connorowi oczy; chłopak oddychał 
ciężko, czując pulsowanie krwi w  żyłach, gdy uderze-
nia i kopnięcia sypały się gęsto i szybko. Czuł, jak ucho-
dzi z  niego energia. Nie mógł jednak teraz się poddać. 
Stawka była zbyt wysoka. 

– Lekko na stopach! – ryknął Dan ze swojego naroż-
nika. 

Jet wykonał kopnięcie okrężne w głowę. Connor zablo-
kował je ramionami i  skontrował kopnięciem bocznym. 
Przeciwnik odskoczył i błyskawicznie zaatakował znowu, 
młócąc pięściami. Widząc ich zażarte zmagania, tłum 
wpadł w szał. Przyjaciele z Dojo Sztuk Walki Tygrys za-
częli skandować imię Connora, aż zatrząsł się dach:

– CON-NOR! CON-NOR!
Zwolennicy Jeta odpowiedzieli równie zajadle. W ostat-

nich sekundach pojedynku krzyki osiągnęły gorączkowe 
natężenie. Connor zrozumiał, że jeśli nie znokautuje prze-
ciwnika, ten prawdopodobnie wygra na punkty. Ale wy-
czerpanie brało nad nim górę.

– Nie opuszczaj gardy! – krzyknął zirytowany Dan 
z narożnika.

Jet zauważył lukę w obronie Connora i  rzucił się do 
ataku. Lewy prosty, prawy prosty… sierpowy!

Ale Connor tylko zamarkował słabość, by zmylić prze-
ciwnika… i  Jet połknął przynętę. Z  szybkością błyska-
wicy chłopak uskoczył z drogi ataku i uderzył lewym pro-
stym, ogłuszając rywala. Potem nogą zakroczną wykonał 
kopnięcie zahaczające z obrotem. Jet nawet nie wiedział, 
co się stało, gdy pięta Connora trafiła go w skroń. Czarny 
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ochraniacz wystrzelił z jego ust i chłopak osunął się bez-
władnie na ring. Sekundę później gong oznajmił koniec 
walki. 

Oszołomiony Jet, zataczając się, wstał z  pomocą sę-
dziego. Connor skłonił się na znak szacunku dla przeciw-
nika, który odpowiedział niechętnym skinieniem głowy. 
Na ring wyszedł sędzia główny i ogłosił do mikrofonu:

– Tytuł mistrzowski w  Turnieju Kick-boxingu Bitwa 
o Brytanię w kategorii do lat szesnastu otrzymuje… CON-
NOR REEVES!

Tłum wiwatował radośnie, kiedy chłopak odbierał na-
grodę, srebrną figurkę kick-boxera na kolumnie z białego 
marmuru. Poczuł falę uniesienia i podniósł trofeum wy-
soko nad głowę na znak uznania dla swoich fanów. 

Dan chwycił go za ramiona.
– Gratulacje, mistrzu! – powiedział z szerokim uśmie-

chem. – Ojciec byłby z ciebie bardzo dumny.
Connor popatrzył na lśniącą nagrodę i na wiwatują-

cych widzów. Ogromnie by chciał, żeby ojciec mógł stać 
obok niego i dzielić z nim tę chwilę. To właśnie ojciec za-
chęcił go do trenowania sztuk walki. Były jego pasją – po-
dobnie jak pasją Connora.

– Muszę przyznać, że przez chwilę niepokoiłem się 
o ciebie – zauważył Dan.

– Markuj i walcz – odparł chłopak. – Sam mnie pan 
nauczył tej sztuczki, prawda? Więc zasługuje pan na to 
nie mniej ode mnie.

Podając mężczyźnie trofeum, zerknął na drugi rząd 
i z rozczarowaniem przekonał się, że srebrnowłosy męż-
czyzna zniknął. 
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– Więc menedżer nie był zachwycony?
– Och, nim bym się nie przejmował – przyznał Dan 

z  szelmowskim uśmieszkiem, unosząc statuetkę. – Nie 
mam pojęcia, kim był ten facet. Po prostu chciałem, że-
byś walczył najlepiej, jak potrafisz – i udało się!
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