Poniżej zamieszczamy fragment wywiadu z Szau-Hauem,
jednym z bohaterów Dziewięciu żyć
Wywiad pierwotnie ukazał się na łamach tygodnika komputerowego GRA W ŚWIAT 1.0.

− Jak pan się czuł w roli Szau-haua?

− To była trudna rola. Nie łatwo jest grać siebie, wiadomo. Przyjąłem ją jak wyzwanie.
Wyzwań nie lubię, żeby było jasne, ale nie mogłem odmówić: z Incognito znaliśmy się od lat.
− Nie miał pan żadnych wątpliwości? Jakby na to nie patrzeć, Szau-hau to czarny charakter.
Do tego dochodzi wątek zdrady. Szau-hau wraz z Amandą zdradzają przecież A-Kysza!,
który − jak wszyscy wiemy − jest alter ego twórcy gry, Incognito. Taką rolę chyba trudno
przyjąć od przyjaciela?
− Oczywiście wątek zdrady wszystko skomplikował, ale tego wątku nie było w scenariuszu,
który dostałem do wglądu wraz z propozycją roli.
− W bulwarowej prasie można przeczytać, że to właśnie pan odpowiada za odstępstwo od
oryginalnego projektu?...
− To podłe insynuacje! Na ile to było możliwe, trzymałem się scenariusza gry.
− Tylko, że od pewnego momentu przestało to być możliwe: gra wymknęła się spod kontroli
swego twórcy i ktoś na tym niewątpliwie skorzystał. W bulwarowej prasie...
− Wiem, co można przeczytać w bulwarowej prasie! Kłamstwa i pomówienia!... Amanda
zniknęła z mojego życia, tak jak zniknęła z gry... Przepadła, jak kamień w wodę...

− Może opowie pan w takim razie, jak wyglądało wasze życie, zanim zniknęła?... Chociaż
parę słów o początkach waszej znajomości?...
− Poznałem Amandę, gdy pewnego dnia zjawiła się koło mojej budy. Przytargała ze sobą piłę
do metalu...
− ?!
− ... we dwoje przepiłowaliśmy łańcuch. Przygotowała całą akcję tak sprytnie, że nikt nie
połapał się w jej zamiarach. W jednej chwili odzyskałem wolność. Byłem zachwycony
Amandą! – biorąc pod uwagę okoliczności, to chyba zupełnie oczywiste. Ale ona kochała AKysza! Wszystko, co robiła, robiła dla niego. Była w nim zakochana po koniuszek swojego
czarnego ogona. Nigdy by go nie zdradziła. Przyszła mi nawet do głowy myśl (dla mnie
osobiście mało atrakcyjna), że postanowiła odegrać wobec mnie (psa) rolę, jaką odgrywa
mysz zdrajca z Dziewięciu żyć wobec (kota) gracza. Że w ten dziwaczny sposób zapragnęła
urzeczywistnić jego marzenie, to znaczy marzenie A-Kysza!, o myszy zdrajcy. W jakimś
przenośnym sensie być tą myszą. Chociaż oczywiście cały czas była kotem. Niech pan tak na
mnie nie patrzy. To może trudno zrozumieć, ale Amanda była naprawdę szalona na jego
punkcie. A potem zniknęła... Tego nie potrafię zrozumieć...
− Rozmawiał pan o swoich przypuszczeniach z A-Kyszem!?
− Nie miałem takiej możliwości.
− Chce pan powiedzieć, że A-Kysz! zerwał z panem znajomość? Że od tamtego czasu nie ma
pan kontaktu z przyjacielem?!
− Niestety... Może przeczyta ten wywiad, taką mam nadzieję, czy, co bardziej
prawdopodobne, napomknie mu o nim ktoś z jego znajomych, zakładając, że ma takich... Pan
chyba nie sądził, że pozwalam mu zadawać wszystkie te wścibskie pytania, bo chcę zobaczyć
swoje zdjęcie w gazecie?! Aż takim idiotą pan nie jest, co? Nie zgodziłbym się na żaden
durny wywiad, gdyby nie ona! Ale dla Amandy... dla Amandy wszedłbym w układ z samym
diabłem. ... jestem jej to winien... Amanda... Amanda była po prostu fantastyczna...
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