
Szach Laufra

− Jest oryginalna. Z dziewiętnastego wieku.

Z  ociąganiem  odwróciłem  wzrok  od  imponującej  katany.  Samurajski  miecz  stanowił 

wyjątkowo  intrygujący  element  wyposażenia  pokoju,  ale  nie  jedyny  przyciągający  uwagę. 

Przemknąłem  spojrzeniem po  dumnym  szeregu  drewnianych  ikon  (minutę  wcześniej  zostałem 

poinformowany, że pochodzą z połowy szesnastego stulecia), kilku umiarkowanie specyficznych 

obrazach (Alfons Mucha), marmurowej rzeźbie wzorowanej na słynnej Piecie (schyłek szesnastego 

wieku) oraz kolekcji chińskiej ceramiki (dynastia Tang). Na tym kolekcja się wcale nie kończyła, 

ale większości pozostałych bibelotów porozkładanych na komodach w stylu empire nie potrafiłem 

zidentyfikować nawet w przybliżeniu,  a wcale nie byłem ciekaw stosownego objaśnienia.  Moja 

wrażliwość estetyczna aż wyła i drżała od panoszącego się w okolicy eklektyzmu, który zdawał się 

być tutaj lokalnym bogiem…

− Wspaniała kolekcja – mruknąłem niezobowiązująco, ale zgodnie z oczekiwaniami mój udawany 

zachwyt trafił w mroźną próżnię kompletnego braku zainteresowania.

Nie miałem powodu, by dłużej ignorować postać, która nawet pośród tak wielu bezcennych 

skarbów przyćmiewała je wszystkie. Westchnąłem, jak przystało na niedzielnego konesera sztuki i 

porzuciłem  zagubiony  w  Polsce  przedsionek  Luwru.  Pamiętając,  by  się  nie  garbić,  pewnym 

krokiem  przemierzyłem  dystans  dzielący  mnie  od  wielkiego,  teakowego  biurka  w  stylu 

kolonialnym. Nonszalancko ale delikatnie odsunąłem beżowe kwieciste krzesło – zapewne wczesny 

Ludwik Filip – i usadziłem swoje postmodernistyczne cztery litery. Chwilę później zatopiłem się w 

bezdennej otchłani oczu mojej rozmówczyni.

Renata Mrós. Zabójczo piękna brunetka. Nieziemsko skuteczna bizneswoman. Władczyni 

polskiego cukru i mąki, nieokiełznany gracz giełdowy. Multimilionerka. Kobieta sukcesu. A przy 

tym wszystkim całkowicie  nieznana  tak  zwanemu ogółowi.  Przyznam,  że  i  mnie  jej  nazwisko 

jeszcze  dwie  doby wcześniej  skojarzyłoby się  co  najwyżej  z  nieznanymi  opowieściami  Hansa 

Christiana  Andersena.  Miałem  niejasne  podejrzenie,  że  niejeden  z  jej  grubo  ponad  tysiąca 

pracowników z naturalną łatwością interpretował nazwisko chlebodawczyni jako „zimna suka” lub 

w inny, równie elokwentny sposób. Taka bowiem była na pierwszy i na drugi rzut oka: chłodna, 

wyrachowana, zła. Trzeciego spojrzenia chciałem uniknąć,  tak na wszelki wypadek. Czy mi się 

uda? To zależało tylko ode mnie. Ale jak mawiają synowie protestanckich zdobywców Nowego 

Świata: first things first.

Przygoda Renaty z wielkim biznesem zaczęła się dokładnie półtora roku temu i to w sposób 

zarówno tragiczny, jak i całkowicie nieprzewidziany. Jej rodzice, dyskretni i starannie kryjący się w 
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cieniu magnaci handlowi o aż nazbyt dalekich koneksjach politycznych, trafili na swoją rafę. W 

sensie dosłownym: podczas rejsu na Karaibach – a może i gdzieś na Pacyfiku, głowy nie dam, z 

geografii pamiętam tylko, gdzie można odnaleźć latynoskie ślicznotki – ich luksusowy jacht zatonął 

na  skutek  uderzenia  w  podwodną  skałę.  Podobno,  jeśli  wierzyć  pogłoskom,  do  zniszczenia 

niezniszczalnego jachtu za ponad dziesięć milionów złotych wystarczył pijany w sztok kapitan. 

Katastrofę przeżył jedynie młody majtek, a do Internetu przeciekły jego zeznania, wedle których 

tylko on tego dnia nie ćpał i nie pił. Gdyby to była prawda, wypadek państwa Mrós byłby długo 

poszukiwanym argumentem za tezą, że wstrzemięźliwe podejście do używek popłaca, ale jak na 

złość nikt nie potwierdził tej wersji wydarzeń. Ani żadnej innej. Sprawa szybko ucichła, w czym 

pomógł  fakt,  iż  astronomicznie  bogaci  i  wpływowi  rodzice  Reni  byli  równie  jak  ich  córeczka 

nieznani.

Był temat. Nie ma tematu.

Umarł król, niech żyje królowa.

Renata szybko wskoczyła w nowe buty i  z werwą poprowadziła rodzinny koncern.  Jeśli 

miernikiem sukcesu może być wartość akcji,  to  dziewczyna była  dwukrotnie  skuteczniejsza od 

swoich  rodziców.  Znacie  takie  scenariusze?  Jasne,  że  znacie.  Choćby  z  filmów.  Ale  ten  był 

całkowicie inny. O takim jeszcze nie słyszeliście. Czemu? Cóż… jak by to powiedzieć… Renia 

Mrós była kobietą od bardzo niedawna. I wcale nie dlatego, że zmieniła płeć. Wręcz przeciwnie: 

była stuprocentową laską od pomalowanych na jaskrawoczerwony kolor paznokci stóp po czubek 

pięknej, okolonej gęstą kruczoczarną czupryną włosów głowy. Tyle, że… miała dziewiętnaście lat. 

Wypadek,  w  wyniku  którego  spadła  na  tron,  wydarzył  się  dwa  miesiące  po  osiemnastych 

urodzinach…

Ja sam myślałem,  że  widziałem już  wszystko.  A jeśli  nie  widziałem,  to  przynajmniej  o 

wszystkim słyszałem.  Kiedy jednak  poznałem nową  panią  Mrós,  musiałem przyznać,  że  moja 

pokora wobec życia była nazbyt skromna. Obiecałem poprawę.

Dość jednak tej dygresji. Wiadomo już, z grubsza przynajmniej, gdzie jest „tu”. Wiadomo 

także „z kim”. Pozostaje jeszcze wyjaśnić dwa pierwiastki równania. Po pierwsze „czemu?” Po 

drugie…  kim,  do  cholery,  jestem  „ja?”  Gdzie  się  podziała  moja  kultura!  Pozwólcie  drodzy 

sympatycy mej  niebanalnej  osoby,  iż  się  przedstawię.  Zwę się  Roman Laufer  i  jestem prawie-

detektywem. Szczegółowych wyjaśnień uzasadniających istnienie powyższego „prawie” pozwolę 

sobie nie uiszczać, wspomnę natomiast,  iż jestem bardzo specyficznym gatunkiem detektywa. A 

konkretnie: detektywem z importu. Do branży trafiłem właściwie z nudów. To ciekawa historia, 

opowiem ją jednak innym razem. Dość wiedzieć, że mam szczęście być dość dobrze ustawionym i 

choćby dlatego żaden Marlowe mi nie podskoczy. 
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Jest  takie  powiedzenie:  im głębiej  w las,  tym więcej  drzew.  Moim lasem jest  nie  tylko 

bogactwo, ale i adrenalina. Potrzebuję jednego i drugiego. Teoretycznie przeciętny detektyw ma 

szansę umrzeć od nadmiaru adrenaliny, ale nigdy od przesytu dóbr materialnych. To prawda. Ale, 

jak już wspomniałem, ja jestem prawie-detektywem. Pracuję dla wybrańców i jestem drogi. Nie 

biorę spraw, na które nie mam ochoty. Nie ogłaszam się. I nie mam zadymionego biura (co akurat 

ma ten jeden minus, że nie mam także gdzie zatrudnić uroczej asystentki, na której nogi mógłbym 

się  gapić  w momentach filozoficznego rozstroju…). Moi klienci  trafiają  do mnie z  polecenia  i 

mógłbym rzec, iż działam w zamkniętym kręgu. Znają mnie nie więcej jak trzy tuziny ludzi, ale 

każdy jest wart więcej niż jego waga w koniakowskich koronkach.

Tak sobie myślę, że mam dobre zajęcie.

Nie pozwala się nudzić.

Co zaś się tyczy „czemu”… tego już powinniście się domyślić. Do Renaty Mrós trafiłem z 

polecenia.  Ktoś  powiedział  komuś,  a  ten  usłużnie  szepnął  kilka  słów  do  pięknego  ucha 

dziewiętnastoletniej poganiaczki niewolników. I  voila: Roman Laufer pojawia się, by uratować z 

wieży biedną dziewicę. 

W ten sposób poznaliśmy tło. Naszkicujmy zatem pełny obraz tej arcyciekawej sytuacji.

◦

Renata Mrós zatrudniała mnóstwo ludzi – znacznie więcej niż miałaby ochotę znać osobiście 

i  większości,  oczywiście,  faktycznie  nie  znała.  Pionki,  które  w  pocie  czoła  pracowały  nad 

wypychaniem jej portfela miały znaczenie całkowicie drugorzędne, które to stwierdzenie i tak trąci 

przeszacowanym  eufemizmem.  Dla  Reni  liczyła  się  jedynie  wąska  elita  najbliższych 

współpracowników, którzy teoretycznie wspierali ją radą, a praktycznie przekuwali jej błyskotliwe 

zamysły na twardą rzeczywistość korporacyjną. Każdy z owych pretorianów cieszył się pełnym – 

przynajmniej oficjalnie – zaufaniem pracodawczyni i szerokim dostępem do firmowego korytka. 

Wszyscy w tym gronie zarabiali  kwoty pięciocyfrowe.  Najlepsi  ocierali  się o kolejne zero (nie 

ważne, od której strony). 

Po  półgodzinnej  znajomości  z  Renatą  gotów  byłem niemal  zapomnieć  o  jej  fizycznym 

wieku:  dawałem jej  około  siedmiu,  może  ośmiu  wcieleń,  pośród  których najłagodniejszym był 

Eichman, ewentualnie Lucjusz Korneliusz Sulla. Rozważałem także, czy nie była jednym z owych 

ciał  podmienionych  przez  kosmitów.  Może  pod  piękną  twarzą  krył  się  potężny  komputer 

zbudowany na dalekiej Alfa Centauri i zasilany lokalną czarną dziurą? Generalnie, Renia normalną 

nastolatką nie była, a przynajmniej ja takich jak ona do tej pory nie znałem: była uosobieniem siły i 

władzy, powaga wręcz z niej kipiała, a ciemnoniebieskie oczy w ciągu ułamka sekundy rachowały, 

oceniały i  eliminowały,  by nie  powiedzieć,  że  spopielały.  Jaka by jednak nie  była,  bez  swojej 
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przybocznej gwardii nigdy nie poradziłaby sobie z tak wielkim przedsięwzięciem.

Tyle, że to co dobre już się skończyło. Teraz Renia miała problem: prawdopodobnie ktoś 

spośród pretorianów kradł poufne informacje. Szczegóły miałem poznać dopiero po powiedzeniu 

sakramentalnego „tak”, czyli przyjęciu sprawy.

To właśnie dlatego kontemplowałem bogato zdobione katany i oceniałem wartość muzealną 

biura Renaty Mrós. Nie wiedziałem, co zrobić. Waga się zepsuła, ale nie ma się czemu dziwić: jej 

szale były zbyt mocno obciążone. Na jednej ciążyła okrągła sumka (sześć cyfr i wbrew pozorom nie 

każda  z  nich  była  zerem),  na  drugiej… wielka  niewiadoma  i  konieczność  współpracowania  z 

tysiącletnim potworem zaklętym w młodym ciele.

Instynkt podpowiadał, by uśmiechnąć się, machnąć łapką i  pojechać na basen, kawę czy 

bilard. Lub wykupić długo odkładany wyjazd na wczasy w krainie białego piasku, błękitnego nieba 

i orzechowych ciał nieprzystojnie chętnych samiczek. Bywa jednak, że nie potrafimy się z moim 

instynktem odnaleźć. Zupełnie jakbyśmy gadali w innych językach. Można też powiedzieć łatwiej: 

miewam subiektywne tendencje do ignorowania wewnętrznego głosu. Subiektywność przejawiała 

się w optymistycznym traktowaniu rachunku zysków i strat. Wiadomo: kasa i adrenalina…

Uśmiechnąłem się, ale wcale nie kiwnąłem łapką.

− Tak. Może być – powiedziałem możliwie najspokojniejszym tonem. – Biorę tę sprawę.

◦

W temat wprowadziła mnie Agnieszka, subtelnie otyła ale wcale sensowna laseczka w nieco 

odpowiedniejszym dla mnie wieku, bo zawieszona gdzieś pod trzydziestką. Aga była brunetką, ale 

farbowaną: nie przyglądając się szczególnie – bo jakże bym śmiał! – dostrzegłem mysiego koloru 

odrosty wyłaniające się podstępnie spod lśniących czernią pasemek. Miała okrągłą twarz i wielkie 

oczy sprawiające, iż wyglądała jak spragniony czułości kot lub sztandarowa bohaterka etchi mangi. 

Spod  ciemnozielonego  sweterka,  jaki  chętnie  założyłaby moja  babcia  –  obecnie  już  nieświętej 

pamięci  –  próbowały  się  wydostać  na  światło  dzienne  dwa  imponującej  wielkości  stworzenia, 

zapewne  obdarzone  własnym  intelektem,  gustem  i  wolą.  Agnieszka  pachniała  wanilią  z 

intensywnością,  która  przywodziła  na  myśl  dawne składy korzenne.  Ale  po  co  ja  to  wszystko 

mówię? Krótki, a i tak zbyt długi, kontakt z Renią Mrós obudził we mnie zwierzaka. Słuchając 

opowieści o imperium Pani Śniegu oraz o specyfice jej problemów, nie mogłem się powstrzymać 

przed rozważaniem, z którą z kobiet wolałbym spędzić czas (i  bynajmniej nie chodzi o minuty 

stracone na rozmowę o pogodzie).

Ostateczne jednak wygrała  praca.  Z trudem odwróciłem wektor  zainteresowania od pary 

wielkich  pułapek  na  naiwnych  chłopców  i  zatopiłem  się  we  właściwym  zadaniu,  co  póki  co 

sprowadzało się do słuchania.
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Renia Mrós prowadziła rozliczne interesy, niektóre ważniejsze od pozostałych. W swoich 

dziewczęcych  jeszcze  dłoniach  dzierżyła  władzę  nad  przynajmniej  siedemnastoma 

przedsiębiorstwami, z których część prawdopodobnie stanowiła wirtualne parawany dla innych, ale 

liczba i tak robiła wrażenie. Najważniejsze były Młyny Centralne oraz Cukry Polskie zapewniające 

kontrolę  nad  połową  krajowej  branży.  Jednak  w  portfolio  panny Mrós  odnaleźć  można  było  i 

ciekawsze kwiatki, jak choćby niepozorną firmę Tekko, która obracała patentami na zaawansowane 

technologie. Była to niespodzianka, tego dnia już nie pierwsza i na pewno nie ostatnia.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy Tekko nabyło cztery bezcenne technologie. Każda z nich 

kosztowała bardzo duże pieniądze, jako że prawnicy Królowej Śniegu nie zadowalali się umowami 

innymi, niż uwzględniającymi jedynie całkowitą wyłączność na patent. Renia wydała miliony, ale 

zamierzała zarobić wielokrotność początkowych nakładów i była już o krok od sfinalizowania kilku 

ważnych umów licencyjnych. Po drugiej stronie stołów negocjacyjnych zasiadali przedstawiciele 

największych na świecie koncernów, ale w tych okolicznościach byli  całkowicie zdani na łaskę 

młodej tygrysicy. A jednak, pierwszy sukces wymknął się z ręki bez żadnej zapowiedzi. Japoński 

gigant w ostatniej chwili wycofał się z zakupu patentu, który prawidłowo wdrożony zapewniłby w 

skali globalnej miliardy euro. Nim Renia na dobre przełknęła gorzką pigułkę, umarły rozmowy w 

sprawie sprzedaży kolejnej technologii.

Renata Mrós była młoda, ale głowę miała na karku. W przypadki nie wierzyła. Dodała dwa 

do dwóch i wynik pokazał oczywistą prawdę: ktoś ją ubiegł, chyba że wbrew ludowej mądrości 

piorun trafiał w jedno miejsce dwa razy. Fakty przedstawiały się prawdopodobnie następująco: ktoś 

sprzedał koncernom technologie, do których tylko ona miała dostęp.

I tutaj pojawiłem się ja. Roman Laufer, prawie-detektyw. Miałem ustalić kto, dlaczego i za 

ile. W ten sposób na swoje miejsce trafił ostatni element układanki, która nabrała wreszcie sensu. 

◦

Patenty  technologiczne  to  rzecz,  której  nie  przechowuje  się  pomiędzy  skarpetkami  a 

majtkami. W rzeczywistości, zwłaszcza u nas, nie bywają aż tak potężnie zabezpieczone, jak do 

tego przywykliśmy w oparciu o hollywoodzkie wizje. Technologia cyfrowa wymusiła już dawno 

temu kompilację wszystkich danych na nośnikach komputerowych. Obecnie najczęściej trzyma się 

je na płytach DVD, ale rzadko się zdarza, by istniała tylko jedna kopia. Zresztą, sam fakt, iż przepis 

na technologiczne ciasto istnieje lub istniał choć przez chwilę w postaci pliku cyfrowego, wyklucza 

sens używania pojęć typu „oryginał” czy „kopia”, chyba że w sensie czysto umownym.

W umowach zakupu patentów Renata Mrós uwzględniała zawsze paragraf tzw. „spalonej 

ziemi” – w myśl którego, wraz z konkretnymi danymi przejmowała także wszystkie komputery i 

stacje,  na  których  opracowywano  technologię,  a  umowy  lojalnościowe  podpisywały  nawet 
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sprzątaczki  kręcące  się  po  obiekcie.  Po  zakupie  większość  tak  nabytego  majdanu  trafiała  do 

utylizacji  w  specjalnych  urządzeniach,  a  zachowane  były  tylko  i  wyłącznie  informacje 

umożliwiające korzystanie z patentu. System wydawał się szczelny, ale – nie bądźmy naiwni – w 

Polsce szczelne bywały tylko głupota i chciwość.

Moja  pracodawczyni  skierowała  mnie  ku  Śląskiej  Akademii  Technologicznej.  Tam  jej 

zdaniem musiał nastąpić przeciek, co było o tyle prawdopodobne, że obie zawalone negocjacje były 

związane z technologiami pozyskanymi właśnie z Akademii. Moim zadaniem było odnalezienie 

sprawcy tego całego zamieszania lub, w najgorszym przypadku, wykluczenie, że jest nim jeden z 

pretorianów. Nie zostało powiedziane wprost to, czego inteligentnie domyśliłem się sam: aby dostać 

dokładkę obiadu, należało znaleźć winnego poza firmą.

Nie miałem nic przeciwko Śląskowi, więc grzecznie wsiadłem w auto – pożyczoną skodę 

octavię, którą byłem zmuszony jeździć do czasu odebrania z przedłużającej się naprawy mojego 

suva – i kontemplując stan polskich dróg, pomknąłem do Katowic. 

Wyposażony  w  podpisany  przez  kilkunastu  prawników  glejt,  bez  obaw  wkroczyłem  w 

chłodne  mury  uczelni,  mimochodem  doceniając  wspaniałą  klasycystyczną  architekturę 

odziedziczonego po jakimś przemysłowcu pałacu. Nim na dobre rozsmakowałem się w starannie 

odnowionych kolumnowych portykach i pilastrach oraz dyskretnych, niebijących przepychem po 

oczach  tympanonach,  zostałem  przechwycony  przez  komitet  powitalny  w  osobie  dziarskiego 

staruszka  uginającego  się  pod  ciężarem  munduru  ochroniarza.  Siwowłosy  cerber  stropił  się 

usłyszawszy, że chcę rozmawiać z samym rektorem i czym prędzej czmychnął do swojej warowni, 

podnosząc za sobą most zwodzony, którego nie zamierzał opuszczać do czasu, kiedy intruz, czyli ja, 

przestanie  się  tykać  sił  nadprzyrodzonych.  Nie  niepokojony dłużej,  wbiegłem na  trzecie  piętro 

budowli  i  odszukałem odpowiedni  pokój.  Mimo że  za  pasem był  już maj,  uczelnia  nie  tętniła 

życiem. Studentów napotkałem niewielu, a jeszcze mniej studentek. Te ostatnie rzucały się w oczy 

na  pustych  korytarzach,  choćby  z  racji  jaskrawego  stroju.  Eklektyzm,  z  jakim  dobierały 

poszczególne elementy garderoby, kazał mi rozczulić się nad porządkiem i konsekwencją zastaną w 

gabinecie Renaty Mrós. Zanotowałem w myślach, że w tym roku modne będzie ubieranie się z 

zamkniętymi oczami, na więcej edukacyjnych spostrzeżeń zabrakło mi czasu oraz ochoty.

Rektora nie było. Pięćdziesięcioletnia pani bez oficjalnego stanowiska, zapewne jedna z tych 

mitycznych a wszechwładnych bogiń zwanych w studenckich legendach „paniami z dziekanatu”, 

zmierzyła  mnie  wzrokiem,  który  jasno  uzmysłowił  mi,  iż  miejsce  każdego  intruza  chcącego 

zakłócić spokój jej, boga lub rektora (zapewne w takiej właśnie kolejności) było gdzieś za eugleną 

zieloną,  ewentualnie  przed  pantofelkiem.  Nawet  moje  glejty  nie  zrobiły na  matronie  wielkiego 

wrażenia, wszak w trakcie kilkudziesięciu lat pracy widziała niejedno i niejedno olała. W ciągu 
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miłej  półgodzinnej pogawędki udało mi się ustalić,  że rektor jest  na sympozjum naukowym na 

Seszelach,  a  jego  zastępca  zbiera  materiały  do  dysertacji  gdzieś  w Meksyku.  Obaj  zresztą  nie 

zajmowali  się  takimi  drobiazgami,  jak  sprzedaż  technologii,  gdyż  na  ich  barkach  były  trudy 

wyższej natury. Ustaliłem natomiast, że mógłby mi pomóc profesor Zadrzwiowy, który czystym 

zbiegiem  okoliczności  odpowiadał  za  zarządzanie  uczelnianymi  patentami.  Przy  czym  słowo 

„mógłby” okazało się formą właściwą. Profesor Zadrzwiowy przebywał – dla odmiany – na urlopie. 

Spodziewano się go mniej więcej za rok lub półtora: według harmonogramu Akademii dopiero za 

tyle czasu pojawią się patenty, którymi profesor będzie zarządzał, gdyż wszystkie inne (konkretnie 

dwa) zdążył już sprzedać.

Hektor Akademii, czyli bezimienna matrona o oczach głębokich niczym otchłań Hadesu, z 

ckliwą  satysfakcją  odmówiła  mi  udzielenia  jakichkolwiek  informacji  na  temat  miejsca  pobytu 

profesora, za tajny uznała także numer telefonu tej osobistości świata nauki i finansów.

Nic to. Miewałem już do czynienia z trudniejszymi przypadkami, choć większość z nich 

dotyczyła  na  szczęście  osób  w  ostatnim  stadium agonii.  Pełen  optymizmu  opuściłem pałacyk 

uczelni i rozpocząłem zbieranie wiedzy metodami alternatywnymi.

◦

Paradoks  sytuacji  polegał  na  tym,  że  za  alternatywne  powinno  się  uznawać  sposoby 

cokolwiek klasyczne, a więc rozmowę bezpośrednią i inne metody rozpoznania walką. Gdyby nie 

chęć zabłyśnięcia w pięknych lecz zimnych oczach Reni  Mrós,  pewnie swoją pracę zacząłbym 

bardziej metodycznie, a więc od szperania w Internecie. Piękna władczyni mączno-cukierniczego 

imperium zawróciła mi w głowie więcej niż gotów byłbym przyznać przed własnym lustrem, stąd 

rzuciłem się do roboty bez przygotowania. Przyszła pora, by to naprawić.

Katowice to ładne miasto, pod warunkiem, że lubi się miejsca dotknięte apokalipsą. Zaletą 

okolic było uczciwe powietrze: jedyne, które można było dostrzec bez specjalistycznych urządzeń. 

Z nostalgią  pomyślałem o czasach naszych ojców i  dziadów, kiedy na Śląsku i  kominów było 

więcej, i sadza bardziej czarna. Pomyślałem, że warto byłoby trochę pozwiedzać, ale jako osoba 

obowiązkowa i leniwa odłożyłem to na przyszłość. Bliżej nieokreśloną.

W formie rekompensaty poświęciłem godzinę na wypicie dwóch kiepskich herbat, których 

wysoka  cena  odpowiadała  ambicjom właścicieli  kawiarni,  do  której  trafiłem,  ale  kłóciła  się  z 

zawartością  niewielkich  filiżanek.  Jako  urodzony  optymista  szybko  odnalazłem  jasną  stronę 

sytuacji,  a  była  nią  obecność  młodziutkiej  kelnereczki,  która  z  racji  wzrostu  mogła  grać  w 

koszykówkę (i zakładać czapy Jordanowi), natomiast z uwagi na kusość spódniczki i długość nóg 

stanowiłaby wielkie wyzwanie dla każdego stróża moralności. Bezmyślnie gapiąc się na odziane w 

kabaretki kończyny blond śliczności, ułożyłem w głowie plan działania.
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Nim minęło pół godziny, wylądowałem w kafejce internetowej i przez kolejne kilkadziesiąt 

minut  szperałem  w  sieci,  starając  się  wśród  milionów  info-śmieci  odnaleźć  złote  samorodki. 

Miałem spore doświadczenie  w wykorzystywaniu Internetu do tego typu zadań,  ale  tym razem 

uznałem, że nic nie wskóram. Profesor Zadrzwiowy był postacią całkowicie nieznaną w świecie 

stron  www,  co  było  nieznacznie  zastanawiające,  jeśli  się  pamiętało,  że  zajmował  się 

zaawansowanymi technologiami.  Na stronie  Akademii  nie  był  wymieniony jako pracownik,  nie 

ustaliłem także, kto mógłby być jego współpracownikiem.

Podrapałem  się  po  głowie.  Sprawa  robiła  się  ciekawa.  Zaczynałem  podejrzewać,  iż 

nieobecność profesora oraz tak skromna ilość śladów jego istnienia mogły nie być przypadkiem. A 

co jeśli Zadrzwiowy sprzedał patent Japońcom i za uzyskane walizki euro zatarł ślady i uciekł? 

Należało to ustalić. 

Przeszedłem się do pobliskiego parku. Usiadłem na brudnej ławce i przyglądając się mamom 

wyprowadzającym na spacery swoje pociechy i inne stworzenia, rozważyłem dostępne opcje. W 

normalnych okolicznościach rozpocząłbym od dołu listy, a więc od rozwiązań najtańszych, jednak 

mając  w  perspektywie  naprawdę  potężny  zarobek  –  oraz  możliwość  zakończenia  sukcesem 

współpracy z niepokojącą panną Mrós – postanowiłem uderzyć od razu w najmocniejszy akord.

Wyłuskałem z portfela schowaną w płaskim niewielkim etui z przezroczystego plastiku kartę 

sim. Z kieszeni wyjąłem starą nokię, której jedyną zaletą był fakt, iż jeszcze nie umarła. Był to 

muzealny gruchot, który kupiłem przed wyjazdem ze stolicy za przysłowiową dychę. Ani IMEI 

telefonu, ani numer simu nie dawały możliwości powiązania ze mną czy z kimkolwiek innym. 

Ktokolwiek  zagiąłby na  mnie parol  –  na mafii  poczynając,  a  na  policji  i  służbach specjalnych 

kończąc  –  nie  miał  prawa znać  ani  jednego,  ani  drugiego.  Aby ustalić,  do  kogo dzwonię,  nie 

mówiąc już o założeniu podsłuchu, ktoś musiałby mieć tak wielkie szczęście, że więcej zarobiłby 

grając  w  LOTTO  niż  szwendając  się  za  bogu  ducha  winnym  Romanem  Laufrem,  prawie-

detektywem.  Środki  ostrożności,  choć  śmieszne,  były  absolutnie  konieczne.  Gość,  do  którego 

dzwoniłem –  numer  jego  komórki  wybrałem z  pamięci  i  to  bynajmniej  nie  tej  telefonu  –  nie 

uznawał kompromisów. Cokolwiek, co naraziłoby na ujmę jego poczucie anonimowości, traktował 

jako bezpośrednie zagrożenie życia. Prawdopodobnie tak właśnie było. O ile się domyślałem, a do 

prawdy nie  zostałem dopuszczony,  Mikro  (pseudonim,  imienia  nie  znałem)  pracował  w  dużej 

organizacji zajmującej się sprawami bezpieczeństwa. Stawiałem na kontrwywiad, ale był to tylko 

strzał, którego nie zamierzałem potwierdzać.

Mikro był wspaniały w swoim fachu. Był panem informacji. Niczym mama gąska potrafił 

sprawić,  że  najtajniejsze  choćby  okruchy wiedzy  ustawiały  się  grzecznie  w  rządku  i  dreptały 

posłusznie za jego kuprem.
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− Czego, do szmaty nędzy? – pełen wdzięku głos Mikra usłyszałem po cierpliwym odczekaniu 

sześciu sygnałów. 

− To ja, Hetman – odpowiedziałem, rzucając ksywę, którą posługiwałem się tylko w kontaktach z 

nim.

− Bez nazwisk.

− Jakże mógłbym zapomnieć? – mruknąłem.

− Co takiego?

− Mam parę pytań.

− Byle szybko. Siedzę w kiblu.

Dzięki kilku wrodzonym oraz paru dalszym, wytrenowanym, umiejętnościom udało mi się 

odsunąć obraz tajemniczego Mikro, przyklejonego do sedesu i z pełną pasji miną robiącego to, co 

czynią w takich miejscach zwykli śmiertelnicy.

Odchrząknąłem i powiedziałem, czego potrzebuję. Zajęło mi to jakieś półtorej minuty, więc 

znając paranoję faceta wiedziałem, że lada moment gotów jest się rozłączyć. Kiedyś zostałem przez 

niego uczulony na to, jakich słów bezwzględnie nie należało używać w trakcie rozmowy z nim. 

Wiadomo, Echelon czuwa! Kolejne prawo głosiło, że gadka trwająca dwie minuty to najprostsza 

droga do piekła i to bez przystanku na podziwianie widoków. Zdążyłem wysłowić się tuż przed 

wrotami otchłani, ale w nagrodę i tak usłyszałem jedynie piknięcie rozłączonej rozmowy. Mikro nie 

tracił czasu na zbędne konwenanse.

Maj był piękny tego roku. Słońce świeciło jak szalone i jedynie podmuchy zimnego wiatru 

przypominały, iż nie jest to jeszcze pełnia wiosny. Było już jednak zielono, a powietrze przesycał 

zapach budzącego się życia. Nie, żebym był romantykiem, ale czasami nawet ja doceniam odrobinę 

naturalnej przyjemności.

Otulony w długi  bawełniany płaszcz,  zatopiłem się w myślach,  czekając na telefon.  Nie 

musiałem wykazać wielkiej cierpliwości. Po godzinie stara nokia zabrzęczała coś, co było zapewne 

odległym protoplastą muzycznego dzwonka. Dzwonił Mikro.

Jak zwykle, bez wstępów i ozdobników, przeszedł do rzeczy.

− Ten facet to duch.

− Kto? 

− Duch – w głosie Mikra pojawił się pierwszy objaw zdenerwowania. Gość nie lubił tłumaczyć 

profanom oczywistych rzeczy. Problem polegał na tym, że dla niego wszystko było oczywiste, 

nawet jeśli nie miał o tym pojęcia jeszcze pięć minut wcześniej.  Jak na geniusza przystało, 

pozbawiony był choćby śladu tolerancji wobec cudzych niedoskonałości. Przemógł się jednak i 

wytłumaczył mi tonem, który dorośli rezerwują dla szczególnie nierozgarniętych dzieci, o co 
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chodzi. – To ktoś, kogo nie ma fizycznie. Wirtualna tożsamość, mocno zakotwiczona formalnie.

− Tak – mruknąłem, nie chcąc przyznać, że nie wszystko zrozumiałem.

− Ten twój Zadrzwiowy ma wszystko to, co mieć powinien, gdyby istniał rzeczywiście. Paszport. 

Dowód osobisty. Dyplom z uczelni. Pesel. Tego typu sprawy.

− To skąd wiesz, że on nie istnieje. 

− Istniał, ale coś mu się stało. Może wypadek, może zwykłe zaginięcie. Ktoś inny przejął jego 

tożsamość.

− Nadal nie rozumiem.

− Słuchaj, mamy tutaj niezłą robotę, ale nie doskonałą. Facet ma prawo jazdy. Nieaktualne od 

dwóch miesięcy. Ze względu na słaby wzrok musi je odnawiać co pięć lat. Ma je od czterdziestu 

paru. Do tej pory odnawiał zawsze, teraz o tym zapomniał. Nie ma telefonu, choć miał. Nie ma 

konta na Naszej Klasie ani mejla.

− To trochę za mało, aby…

− Jest tego więcej. Sprawdziłem adres zameldowania. Sześć miesięcy temu wyprowadził się z 

mieszkania, w którym mieszkał przez niemal całe swoje życie. Nowy adres to fantom.

− Fantom?  –  opowieść  Mikra  coraz  bardziej  przypominała  baśń  fantasy.  Byłem  ciekaw,  czy 

później, bez notatek, odtworzę jej sens.

− Mh. Lokum, którego nie ma. Ale było. To mieszkanie w starej dzielnicy czynszowej w Kaliszu. 

Kamienica została rozebrana. Na jej miejscu ma powstać jakiś market spożywczy.

− Czyli…

− Czyli cokolwiek mu się wydarzyło, musiało nastąpić nie później niż pół roku temu. Ostatnia 

pewna informacja, jaką o nim mam, to pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym w Jastrzębiej Górze. 

Było  to  rok  temu,  dokładnie  w  maju.  Wziął  urlop  z  pracy,  a  działał  wtedy  w  Akademii 

Górniczo-Hutniczej  w  Krakowie.  W  Jastrzębiej  Górze  był  miesiąc,  na  koszt  podatników. 

Wczasy ufundowała mu uczelnia i wykorzystała jakiś grant z ministerstwa. Nie sprawdzałem 

szczegółów, ale wiem tyle, że wtedy musiał to być on we własnej osobie. Takie masz widełki: 

między rokiem a połową wstecz. Obstawiam, że w tym okresie wyszedł z domu i wpadł w 

czarną dziurę. Ktoś się o tym dowiedział i postanowił wykorzystać sytuację. Albo…

− Albo został zamordowany.

− Tego nie wiem. I raczej nie chcę wiedzieć. 

− Dobra robota – napomknąłem aż nazbyt świadomy faktu, że próg dwóch minut był już chyba 

tuż tuż.

− Tak. Wiem. Wisisz mi dwa kwadranse. Ta sama metoda co zawsze.

Połączenie zostało przerwane, ja jednak jeszcze przez kilkanaście sekund stałem zadumany 
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ze słuchawką przy uchu. Duchy. Fantomy. Czarne dziury. Niby wiadomo, że stan polskiej edukacji 

jest taki jaki jest, ale żeby w szacownych murach Akademii działy się aż takie rzeczy?

W końcu odsunąłem milczącą  nokię  od  ucha.  Wyłączyłem ją  i  wyjąłem kartę  sim oraz 

akumulator.  Ten zestaw nie  był  już przeznaczony do dalszego użytku,  przynajmniej  nie  przeze 

mnie. Rozsypany sprzęt wsunąłem do kieszeni. Wstałem z ławki i poszedłem przed siebie.

Potrzebowałem czasu, aby ułożyć w odpowiednich przegródkach informacje od Mikra. Póki 

co byłem jednak pewien kilku rzeczy. Po pierwsze: ktokolwiek stał za kradzieżą patentów, krył się 

pod nazwiskiem profesora Zadrzwiowego. Po drugie: nie był to profesor we własnej osobie, która 

w tym momencie spoczywała zapewne głęboko pod ziemią lub uniosły ją nurty rzeczne. Po trzecie: 

procedura została starannie zaplanowana, a jej przeprowadzenie trwało kilka miesięcy. Ten, kto się 

tego podjął, musiał działać z wyprzedzeniem wielomiesięcznym. Po czwarte: trop łączący sprawę 

ze Śląską Akademią Technologiczną był martwy jak piach na Marsie i niewykluczone, że równie 

czerwony. W tym stawie nie miałem już szans wyłowienia jakiejkolwiek ryby, chyba że śniętej.

Było jeszcze piąte: wisiałem Mikro trzydzieści tysięcy złotych, bo taki był sens jego uwagi o 

kwadransach. Skubaniec był równie chciwy jak użyteczny, ale kasa mu się należała. Nie znałem 

nikogo innego, kto w ciągu godziny potrafiłby ustalić tyle szczegółów oraz powiązać je w jeden 

klarowny wniosek. Miałem jednak nadzieję, że przez dłuższy czas nie będę już zmuszony korzystać 

z jego usług.

◦

Po powrocie do stolicy ustaliłem priorytety. Najpierw odwiedziłem wypożyczalnię DVD i ze 

stosem filmów sensacyjnych pod ręką pobiegłem do pizzerii. Zaopatrzony w strawę dla umysłu i 

ciała zamknąłem się w domu i wyłączyłem telefon. Należę do grupy osobników, którym dobrze 

myśli się podczas oglądania filmów. Ceniłem zwłaszcza największe hollywoodzkie szlagiery. Były 

na ogół tak beznadziejnie  głupie  i  łopatologicznie  nieskomplikowane,  że  aby być  na bieżąco z 

fabułą wystarczało rzucić okiem na ekran raz na kwadrans. Można także – a była to właśnie ta 

sytuacja – gapić się na tańczące z furią piksele i drążyć umysłem całkowicie inne sprawy.

Po trzech filmach i stanowczo zbyt dużej pizzy z anchois (ciągle zapominam, że w gruncie 

rzeczy  nie  lubię  tego  paskudztwa)  miałem  już  pewien  plan  działania.  Nic,  czym  dałoby  się 

pochwalić: sprowadzał się w zasadzie do działania typu „róbmy cokolwiek i zobaczmy, co z tego 

wyjdzie” z uwzględnieniem błyskotliwej taktyki uzupełniającej pod tytułem „przyklejmy uśmiech 

na twarz i  udawajmy,  że kręcenie się w miejscu ma wywołać deszcz”.  W mojej  pracy prawie-

detektywa przywykłem do takich sytuacji. Jedynie w filmach, niekoniecznie tylko amerykańskich, 

wątki intrygi układały się zawsze tak, by z punktu „a” trafić do „z” w zgodzie z logiką lub, w 

wypadku najgorszym,  ze  scenariuszem.  W życiu  lepiej  sprawdzały się  inne  metody,  zwłaszcza 
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takie, które scenarzystom z fabryki marzeń wydawały się zbyt głupie.

Następnego  dnia  udałem  się  do  biura  Renaty  Mrós.  Władczyni  nie  było  u  siebie,  ale 

potrafiąca z wdziękiem oddychać Agnieszka trwała na posterunku. Dzisiaj ubrała się w szczególnie 

obcisłą  bluzeczkę,  która  łączyła  w  sobie  kilka  galaktyk  stylu,  choć  nie  powiem:  koroneczki 

zestawione  z  czymś,  co  wyglądało  jak  napięta  do  granic  możliwości  cielęca  skóra,  nawet  mi 

przypasowały. Zwłaszcza że asystentka Renaty nie miała zwyczaju nosić biustonoszy (co mogło 

być  przejawem  zarówno  wspaniale  rozumianej  emancypacji,  jak  i  prozaicznego  braku 

odpowiednich  rozmiarów  w  lokalnych  sklepach…).  Krótka  spódniczka,  która  przynajmniej 

porządnie  zakrywała  majteczki,  nie  wiedzieć  czemu dobrze  komponowała  mi  się  z  fiołkowym 

zapachem perfum asystentki. Zanotowałem w pamięci, że Agnieszka jest jedną z tych kobiet, które 

chadzają w różnych woniach.

− Chciałbym znać listę osób pracujących w Tekko. 

− Wszystkich?

− Jest ich tak wiele?

− Prawdę mówiąc nie – Agnieszka mrugnęła oczami.

− To na wszelki wypadek proszę pominąć sprzątaczki i woźnych.

Jakież było moje zdziwienie, kiedy sekundę później otrzymałem odpowiedni wydruk. Miał 

on postać papieru firmowego z wielkim logo, które przedstawiało ładnie wystylizowaną śrubkę 

udającą  żarówkę.  Pięknie.  Odwzajemniłem  uśmiech  Agnieszce,  która  szybkością  reakcji 

udowodniła, że ma niejedne walory i wczytałem się w listę. Nie była długa.

− Cztery osoby? – zapytałem zdumiony.

Agnieszka  uśmiechnęła  się  przepraszająco  i  bardzo kobieco  wzruszyła  ramionami.  Spod 

nieco przykrótkiej bluzeczki wyłonił się na chwilę fragment jej ciała, który mogłaby chcieć ukryć. 

Natychmiast przeniosłem wzrok na listę.

Na jej szczycie figurowała Agnieszka we własnej osobie. Trzy kolejne imiona i nazwiska nic 

mi nie mówiły, ale usłużna asystentka sama z siebie rozwiała mroki mojej ignorancji.

− To łowcy skarbów.

− Hmm? 

− Pracownicy terenowi. Ich zadaniem jest wyszukiwać informacje na temat rozmaitych badań i 

opracowywanych patentów. Jeżdżą też po uczelniach, labolatoriach i inkubatorach i starają się 

identyfikować te przypadki, które mogą się okazać niezłym interesem.

− Chciałbym…

Agnieszka nie dała mi dokończyć. Wręczyła mi natomiast kolejny wydruk. Z tymi samymi 

nazwiskami. Przy każdym były pełne dane. Wiek, wzrost, miejsce urodzenia, wykształcenie, numer 
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telefonu, miejsce zamieszkania. Co ciekawe, na liście znajdowały się także informacje na temat 

mojej rozmówczyni. Dwadzieścia dziewięć lat. Mieszka w Warszawie, po drugiej stronie miasta.

Do głowy przyszedł mi pomysł beta.

− Do której pani dzisiaj pracuje?

− Kończę  o  czternastej  –  odpowiedziała  z  przymilnym  uśmiechem,  na  który  nie  mogłem 

zareagować inaczej, jak tylko szczerząc kły (i wciągając brzuszek). Niech wie, że i ja jestem 

przyjemniaczkiem.

− Mamy zatem cztery godziny. Pozwoli pani, że ją podwiozę do domu?

− A czym sobie zasłużyłam na taką przyjemność?

Dziewczyna  pochyliła  się  nad  biurkiem  pozwalając,  by  grawitacja  wspomogła  jej  urok 

osobisty. Zastanowiłem się, kto tu kogo usiłuje nadziać na haczyk.

− Popracuję nad tymi trzema i jestem niemal pewien, że będę miał później do pani kilka pytań.

− Czyli sprawy zawodowe? 

− Hmm… Jasne.

− Tylko?

Cóż, nie trzeba być Nostradamusem, by wiedzieć swoje. A ja nie miałem już wątpliwości, że 

ładna,  choć lekko zaokrąglona w różnych,  nie  tylko regulaminowych miejscach,  Agnieszka ma 

ochotę na coś więcej niż układ  stricte formalny. Co powiedzieć? Jestem facetem. Celem mojego 

życia jest wpadać w kobiece ręce (i nie tylko ręce).

− Jeśli da się pani zaprosić na kawę czy coś takiego, to nie tylko – uśmiechnąłem się uśmiechem 

drapieżnika głębokich wód i wymaszerowałem z biura, starając się jedynie nieznacznie kusić 

ładnie rozkołysanym męskim tyłkiem.

◦

W sprawie „łowców skarbów” nie mogłem zrobić wiele, ale nie byłem zupełnie bez szans. 

Zadzwoniłem do paru znajomych i kontrahentów. Niektórzy pracowali na policji, inni w rozmaitych 

urzędach. Łączyło ich to, że mieli dostęp do strzępów rozmaitych niejawnych informacji. Lubili 

także dostawać ładne prezenty. Najlepiej przelewem na konto. Nie byli paranoicznie zaangażowani 

w politykę  własnego bezpieczeństwa jak  Mikro  i  dało  się  z  nimi  normalnie  pogadać,  a  swoje 

przysługi wyceniali na ludzkim poziomie. 

Była to detaliczna robota, ale opłaciła się. Za skromne kilkanaście tysięcy złotych zebrałem 

dość materiału, by ustalić, że żaden z „łowców skarbów” nie kwalifikował się do nominacji na 

głównego  podejrzanego.  W  każdej  chwili  gotów  byłem  ponownie  uruchomić  Mikro,  ale  nie 

znalazłem  najmniejszego  punktu  zaczepienia,  który  usprawiedliwiałby  połechtanie  jego  ego 

kontenerem kasy.
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„Łowcy skarbów” Renaty Mrós byli młodymi ludźmi, tuż po studiach. Wszyscy skończyli 

kierunki  techniczne  i  byli  nieźli,  ale  nie  aż  tak,  by  mogli  przebierać  wśród  szczególnie 

lukratywnych ofert  pracy.  Mieli  dość wiedzy o technologii,  rozumianej  szeroko, by z łatwością 

poruszać się po tym światku. Nie byli notowani, a największe wykroczenie, na jakim ich złapano, 

stanowiło kaliber tak przeciętny, że aż niegodny uwagi. Konta bankowe „łowców” wykazywały 

stan  umiarkowanej  aktywności.  Jeden przelew przychodzący miesięcznie:  wypłata  od szefowej, 

czasami dodatkowe grosze za duperel sprzedany na Allegro. W Tekko dostawali po cztery tysiące 

złotych na rękę. Sporo, ale nie na tyle, by zbytnio urośli. Żadnych wielkich wydatków, żadnych 

szaleństw. Co ciekawe, żaden nie znał języka obcego w stopniu wyższym niż podstawowy.

Gdyby któryś z nich chciał wskrzesić profesora Zadrzwiowego, byłoby to widać w historii 

ich rachunków. Zresztą, szybko ustaliłem, że w Tekko pracowali dopiero parę miesięcy. Byli więc 

to  typowi  wyrobnicy.  Ludzie  znikąd,  murzyni,  którzy  odwalali  robotę  i  na  tym  ich  udział  w 

sukcesach się kończył. Żadnemu nie było przeznaczone odnalezienie buławy w swoim plecaku… 

Żaden z nich nie miał kontaktów z Renatą Mrós wcześniej. Żaden nie miał powodów, by 

organizować  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  zawirowania  z  wirtualnym  życiem  zaginionego 

profesora. Żaden z nich, wreszcie, nie miał do tego środków.

Gdyby moje śledztwo utknęło na dobre, gotów byłem prześwietlić ich bardziej. Jednak na 

dziś dzień uznałem, że stanowią ślepy tor i natychmiast o nich zapomniałem. No. Prawie. W trakcie 

szperania  w  ich  bieliźnie  narodziło  się  w  mojej  głowie  kilka  pytań  i  tych  nie  zamierzałem 

odpuszczać.

◦

Agnieszkę  zgarnąłem spod  biurowca  pięć  minut  po  czternastej.  Przedzierając  się  przez 

zakorkowane stołeczne ulice, rozpocząłem przesłuchanie.

− Chciałbym dostać dane poprzednich „łowców skarbów”.

− Poprzednich? Jakich poprzednich?

− Chce pani powiedzieć, że nikogo przed tymi nie było?

− Och, jaka pani? Mów mi Agnieszka. Dla przyjaciół Ag – wymówiła to z angielska, coś jak „ej-

dżi”.

− Ok, Ag. Ale co z nimi?

− Nie było wcześniej, bo i być nie musiało.

− Hmm? – nie zrozumiałem aluzji.

− Firma jest młoda. To byli pierwsi pracownicy jakich zatrudniliśmy. W zasadzie to pracują w 

formie eksperymentu. Szykujemy się na to, by nieco ambitniej wkroczyć na rynek technologii. 

Musimy mieć dobrą kadrę, a zwłaszcza wielu szperaczy.
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− Kiedy powstała Tekko? – zmarszczyłem brwi w poczuciu, że to ważny strzęp wiedzy.

− Jakieś trzy i pół miesiąca temu.

− Trzy i pół? – ze zdziwienia niemal zaparkowałem w bagażniku jadącego przede mną punto. 

Rozległy się jakieś klaksony, ktoś pokazał przez okno środkowy palec, ktoś inny opluł szybę. 

Szybko straciłem zainteresowanie klasyczną zabawą lokalnych kierowców i poświęciłem całą 

uwagę Agnieszce. Znaczy: Ag.

− A wcześniej?

− Wcześniej  nie było nic.  Pani  Renata  kieruje koncernem niewiele dłużej.  To był  jej  pomysł. 

Rodzice mieli inne podejście do interesów. Uważali, że należy skoncentrować się na jednym. 

No, nie  za bardzo im wyszło,  bo w końcu mieli  kilkanaście firm,  ale  wszystkie  działały w 

dwóch głównych branżach. Wiesz, cukier i mąka, ewentualnie urządzenia do młynów, systemy 

transportu do elewatorów, firma spedycyjna specjalizująca się w przewozie produktów sypkich i 

tak dalej.

− Czyli  to  Renata  wymyśliła  Tekko?  –  zapytałem,  całkowicie  ignorując  fakt,  że  Agnieszka 

przeszła właśnie ze mną na „ty”.

− Tak.

− Ciebie też zatrudniła Renata?

− Nie – „ej-dżi” wybuchła perlistym śmiechem. – Jestem tutaj  starszym graczem. U rodziców 

pani Renaty pracowałam jakieś siedem lat. Byłam sekretarką, potem asystentką. I tak zostało.

− Wiesz dużo o działalności holdingu?

− Prawie wszystko – nie bez dumy obwieściła Agnieszka.

− I działasz też w innych firmach Renaty?

− Nie. Właściwie to tylko w dwóch. W Tekko i w Mrós Ltd.

− Ta druga to jakieś przedsiębiorstwo nadrzędne, tak?

− Zarządza  portfelem  holdingu.  Tylko  Tekko  jest  poza  holdingiem  i  dlatego  jestem  w  nim 

zatrudniona.

Na tym rozmowa się skończyła. Dojechaliśmy na miejsce. Agnieszka mieszkała w nowym, 

bardzo luksusowym osiedlu bloków. Teren był ogrodzony i strzegł go stróż, który miał szansę nie 

potknąć się o własne nogi podczas ucieczki.

− Wejdziesz na górę?

− Nie  wiem czy powinienem… – zawahałem się  kokieteryjnie.  W gruncie  rzeczy  bardzo  mi 

pasowało  pociągnięcie  tematu.  Agnieszka  była  chyba  kluczem  do  rozwiązania  zagadki,  a 

przynajmniej  bezcennym źródłem informacji,  które  gotowe było  się  nimi  dzielić  za  darmo. 

Zresztą, była gotowa dzielić się także czymś więcej niż tylko wiedzą…
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− Och,  daj  spokój.  Jestem dorosła.  Mogę od czasu do czasu przyprowadzić  do domu obcego 

faceta i wypić z nim kawę albo… – zawiesiła znacząco głos.

− No, skoro tak – odpowiedziałem do pustego siedzenia pasażera. Agnieszka już wysiadła z auta i 

trzasnęła drzwiami.

Nie pozostało mi nic innego, jak pójść za nią. Przyznaję, że nieco straciłem inicjatywę, ale 

byłem dobrej myśli.

◦

W mieszkaniu zostałem poczęstowany kawą, którą Agnieszka sama zmieliła. Podczas kiedy 

to robiła, bezwstydnie rozglądałem się po jej gniazdku (usprawiedliwiała mnie wrodzona ciekawość 

świata).  Zgodnie  z  obecnie  panującymi  prawidłami  architektonicznymi,  lokum było  wysokie  i 

przestronne, a projektant nie trudził się ustawianiem ścianek działowych, których praktycznie nie 

było.  Jedynymi  wydzielonymi  pomieszczeniami  były  duża  łazienka  (którą  zwiedziłem dopiero 

ciutkę później) oraz garderoba. Kuchnia przechodziła płynnie w jadalnię, ta zaś w niewiadomym 

punkcie  stawała  się  pokojem  dziennym,  który  z  kolei  ustępował  miejsca  sypialni,  dyskretnie 

przesłoniętej  kilkoma parawanami  w stylu  japońskim.  Trzy rośliny  doniczkowe na  krzyż,  parę 

drewnianych  słoni  i  żyraf  udających  etniczne  wyroby,  porządnej  jakości,  nowoczesne  i  dość 

neutralne  stylistycznie  meble,  zdjęcia  Elvisa  Presley'a  i  Franka  Sinatry  na  ścianach,  średniej 

wielkości telewizor lcd… Agnieszka miała kasę, to było widać, ale ewidentnie nie inwestowała jej 

w mieszkanie.

Moment później pojawiła się przede mną parująca kawa, która okazała się naprawdę dobra.

Siorbiąc aromatyczny napój, wróciłem do dyskusji.

− Masz jakieś podejrzenia?

− W sprawie?

− Tego zamieszania z patentami.

− Nie – odparła Agnieszka z namysłem, a jej brwi podskoczyły do góry. – Ale nie wydaje mi się, 

by był to ktoś od nas.

− Jesteś asystentką Renaty, prawda?

− Tak.

− Lojalną…

− Oczywiście – wzruszyła ramionami, jakby zbywała pytanie o pogodę sprzed dwóch tygodni.

− …ale nie jedyną.

− O co ci chodzi?

− Że gwardia Renaty składa się z większej ilości osób.

− Sądzisz, że któraś z nich mogłaby… – zawahała się, ale jedynie na ułamek sekundy. – Nie, to 
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niemożliwe.

− Skąd ta pewność? – natychmiast podchwyciłem wątek. 

− Nie wiem, ilu ich jest. Prawdopodobnie około tuzina, ale każdy z nich pracuje indywidualnie i 

poza strukturami  firmy.  Wszyscy mają duże uprawnienia,  ale  sami nie  podlegają sztywnym 

normom pracy. Trudno powiedzieć, gdzie są i czym się zajmują, ale jedno jest pewne. Zbyt 

wiele ryzykowaliby, kombinując coś na boku. 

− Ty jesteś jedną z nich.

− Tak – Agnieszka skrzywiła się – ale tą mniej ważną. Mam znaczenie dla pani Renaty tylko i 

wyłącznie dlatego, że znam na wskroś interesy holdingu. Jestem żywym dyskiem twardym, na 

którym zgromadzono wszelkie dane konieczne do zarządzania tym imperium.

− I dlatego wybrała cię do Tekko?

− Chyba tak.

− A może nie ufała innym gwardzistom?

Na twarzy Agnieszki  pojawił  się wyraz zniecierpliwienia,  po którym poznałem, iż  nieco 

przeholowałem  z  pytaniami.  Postanowiłem  się  wycofać  rakiem,  by  nie  spalić  dobrego  źródła 

informacji. Rzuciłem jakiś neutralny temat, a ona go podchwyciła. Moment później gadaliśmy już o 

książkach,  filmach i  sportach wyczynowych, co stanowiło udane preludium do drugiej  filiżanki 

kawy  i  drożdżowego  ciasta.  Jeszcze  później  pojawiły  się  kieliszki  z  czerwonym  winem,  a 

Agnieszka zamówiła danie z włoskiej knajpy. Nie wiedzieć kiedy, ze spotkania biznesowego wyszła 

nam całkiem udana  randka,  która  byłaby zapewne jeszcze  fajniejsza,  gdyby nie  fakt,  że  oboje 

chcieliśmy dość cynicznie wykorzystać okazję. Ja nadal liczyłem na możliwość przyssania się do 

mózgu  asystentki  Renaty  Mrós.  Agnieszka  z  kolei  chciała  przyssać  się  do  czegoś  innego 

(jakkolwiek dramatycznie by to nie brzmiało). 

W  ten  oto  sposób  interesy  doprowadziły  nas  do  łóżka  Agnieszki,  które  okazało  się 

przestronne i dość twarde, ale przynajmniej nie skrzypiało, w przeciwieństwie do dziewczyny, która 

lubiła  przeżywać  przyjemność  na  głos.  Skłamałbym,  gdybym  powiedział,  że  poświęciłem  się, 

rzucając na jej wielki biust i ciutkę za dużą – jak na mój gust – resztę ciała. Ku bezbrzeżnemu 

zdumieniu uświadomiłem sobie, że dwie godziny szaleństw poprawiły mi samopoczucie. Agnieszka 

była naprawdę dobra w te klocki. Nie dało się wykluczyć, że często i z pasją trenowała.

Wieczór był jeszcze młody, kiedy odnaleźliśmy ubrania i się w nich schowaliśmy. Byliśmy 

już dorośli, więc darowaliśmy sobie wstydliwe odwracanie wzroku. Co ciekawe, z nas dwojga to ja 

byłem bardziej wyprowadzony z równowagi i trudniej mi było spojrzeć w oczy mej przypadkowej 

kochance.

Zjedliśmy resztę włoskiego żarcia, dopiliśmy wino i nadeszła pora na herbatę. Bez zbędnych 
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słów  wiedziałem,  że  jeśli  chcę  się  jeszcze  czegoś  dowiedzieć,  mam  na  to  ostatnią  szansę. 

Romantyczne popołudnie dobiegało końca. Agnieszka dostała to, czego chciała, ja już niemalże też. 

Bis nie został przewidziany w programie. To se ne wrati, jak mawiają mądrzy ludzie ze Wschodu.

− Czy znasz profesora Zadrzwiowego?

− Pierwsze słyszę.

− A gdyby jego nazwisko pojawiło się gdzieś w papierach Tekko skojarzyłabyś je?

− Nie mam pamięci absolutnej, ale tak dziwnego nazwiska bym nie zapomniała.

− Dobra. Rozumiem. Dzięki za miłe spotkanie.

− Jasne. Mnie też się podobało.

Machnąłem ręką i skierowałem się ku drzwiom. Założyłem buty i nacisnąłem klamkę, ale 

coś mnie powstrzymało. Nazwijmy to przeczuciem, na razie niesprecyzowanym.

− Mam  prośbę  –  rzuciłem  Agnieszce,  która  odwrócona  do  mnie  plecami,  porządkowała  już 

porozstawiane na ławie talerze.

− Cokolwiek  sobie  zażyczysz  –  wysiliła  się  na  słaby uśmiech.  Była  zmęczona,  a  poza  tym, 

rozdział swojej biografii ze mną w roli głównej uznała za zamknięty.

− Wrzuć w komputer nazwisko Zadrzwiowego, dobra? Jeśli pojawi się gdzieś w Tekko, daj mi 

znać.

− Dobra. Mam twój numer, jak by co.

To by było na tyle.  Rzuciłem jeszcze ostatnie  spojrzenie  na krągły tyłeczek Agnieszki  i 

wyszedłem  na  zewnątrz.  Moment  później  byłem  znowu  sam,  ale  mogłem  wreszcie  solidnie 

pomyśleć.

Pokręciłem się bez celu po Warszawie, znajdując jakąś zboczoną przyjemność w przebijaniu 

się przez korki, o tej porze już przeterminowane, i przerzucaniu wyzwiskami z innymi kierowcami, 

którzy  chyba  też  szukali  wrażeń.  Ryki  klaksonów  sprawiały  mi  niekłamaną  frajdę,  której  się 

oddałem bez opamiętania.

W końcu  dojechałem do swojego  domu.  Tak na  prawdę nie  był  on  mój.  Okazała  willa 

ulokowana w dobrej podstołecznej dzielnicy należała do mnie jakiś czas temu. W innym życiu, w 

innym wcieleniu. Miałem wtedy firmę i sam uchodziłem za tyrana dla swoich pracowników. Byłem 

także żonaty i to moja lepsza połówka sprawiła, że mój dom nie był już mój. Nie ma tutaj miejsca 

na szerszą opowieść o naszych układach i układzikach, nie mam także zamiaru zanudzać własnymi 

przeżyciami. 

Rychło się okazało, że myślenie nie było mi przeznaczone tej nocy. Kiedy pod prysznicem 

zmyłem z siebie zapach Agnieszki, odkryłem, że nie mam już siły na nic więcej. Nalałem sobie 

koniaku,  ale  nie  wypiłem nawet  połowy pękatego kieliszka,  nim zmorzył  mnie  sen.  Padłem w 
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ramiona  Morfeusza  z  mocnym  postanowieniem,  że  następnego  dnia  zamknę  wszystkie 

powiewające  luźno  wątki  i  zafunduję  sobie  prawdziwe  wczasy  z  dala  od  nazbyt  młodych 

bizneswomen i ich korporacyjnych sekretów.

◦

Bywa,  że  najsilniejsze  choćby postanowienie  okazuje  się  jedynie  pobożnym życzeniem. 

Obudziłem się rześki i pełen energii, ale niewiele z tego przyszło. Jak bym nie kombinował, nie 

miałem zielonego pojęcia, jak posunąć sprawę do przodu. Znalazłem się w martwym punkcie, ale 

nie byłem jeszcze gotów do złożenia broni.

Ponownie przyjrzałem się profilom „łowców skarbów”. Wiadomości, jakie uzyskałem na ich 

temat od moich kontaktów były solidne. Po dogłębnej analizie nie namierzyłem żadnej dziury, w 

którą  mógłbym  wbić  łom  mojej  dedukcji.  Przeniosłem  zainteresowanie  na  postać  profesora 

Zadrzwiowego. Tutaj  było więcej  wątpliwości,  ale  wszystkie prowadziły na manowce.  Profesor 

rozpłynął  się  we  mgle,  ale  jego  wirtualne  ego  nadal  działało,  przynajmniej  do  niedawna,  i 

uczestniczyło w obrocie nowoczesnymi technologiami. Byłem niemal pewny, że to jego postać – 

prawdziwa czy fantomowa – była odpowiedzialna za ewentualną kradzież. 

Czułem się trochę jak filozof, próbujący za pomocą takich sprawdzonych narzędzi jak logika 

i intuicja, wyjaśnić skład chemiczny Słońca. 

A może patrzyłem na całą sprawę z niewłaściwej perspektywy? Może powinienem raczej 

ustalić czy rzeczywiście doszło do nielegalnego przejęcia patentu? Założyłem, że tak się stało, bo 

taki obraz sytuacji wyłonił się z opowieści Renaty, ale… No właśnie, zawsze jest jakieś „ale”.

Z satysfakcją uznałem, że stworzyłem nowy, bardzo obiecujący wątek poszukiwań. Na razie 

odłożyłem go na bok, powracając do wcześniejszego toku rozumowania. Nie chciałem, by chaos 

zniszczył  moją  konstrukcję  myślową,  póki  nie  wykorzystam jej  do  cna.  A co  jeszcze  zostało? 

Pretorianie Reni Mrós. Poznałem Agnieszkę. Może nadszedł czas, by poznać pozostałych?

Wziąłem telefon i wybrałem numer do asystentki Królowej Śniegu.

Odebrała niemal od razu.

− Cześć Roman, tęsknisz już? – zapytała kokieteryjnie.

− Ekhm… Technicznie  rzecz  biorąc,  troszkę  tak  –  odpowiedziałem,  ku  własnemu zdumieniu 

notując, że mój organizm, a przynajmniej ważny jego komponent, faktycznie zareagował na 

powabny głos. Poczułem się zdradzony. Przecież ona nawet nie była w moim typie! Ja ją tylko 

chciałem wykorzystać!

− Właśnie miałam do ciebie zadzwonić.

− Tak? – natychmiast obudziła się we mnie podejrzliwość.

− Wrzuciłam do naszej wewnętrznej sieci to nazwisko, o którym mówiłeś. Tego Zadrzwiowego. 
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Facet miał chyba ciężkie dzieciństwo, nie uważasz?

− Ustaliłaś to na podstawie faktów? – dopytałem bez większego zainteresowania.

− Ależ nie, głuptasie. To był tylko żart. Odkryłam jednak coś innego, bardzo ciekawego.

− Tak? – mruknąłem cicho, by podtrzymać dyskusję.

− Zadrzwiowy był u nas w firmie.

− Domyślam się. Kiedy? Trzy miesiące temu? Dwa?

− Nie. To jest właśnie najdziwniejsze. Był rok temu.

− Kiedy?  –  nie  mogłem  się  powstrzymać  przed  powtórzeniem  pytania,  łapiąc  przy  okazji 

poddającą się grawitacji szczękę.

− W maju zeszłego roku.

− Co?  –  wykazałem  konsekwentną  umiejętność  elokwentnego  formułowania  zdań,  ale 

usprawiedliwiała mnie sytuacja. Nie musiałem szperać w swoich zapiskach, by wiedzieć, że 

właśnie wtedy profesor był w Jastrzębiej Górze. 

− Dokładnie dwunastego maja. To bardzo dziwne.

− Rzeczywiście  –  przytaknąłem,  nerwowo  przerzucając  rozłożone  na  biurku  notatki.  Szybko 

odnalazłem karteczkę zapisaną po rozmowie z Mikro. Spojrzałem na datę. Cholera. Wszystko 

się zgadzało. Cholera!

− Bardzo  dziwne  –  kontynuowała  Agnieszka,  całkowicie  nieświadoma  ogromu  zniszczeń 

moralnych, jakich właśnie doznałem – bo dwunastego maja mam urodziny i w zeszłym roku 

pani Renata zrobiła nam wolne. Chciała się lepiej zapoznać z kadrą, więc poszliśmy… chyba w 

osiem czy dziewięć osób do restauracji.  Przez cały dzień biuro było w zasadzie  nieczynne. 

Pracowała  tylko  taka  młoda  dziewczyna  przyjęta  na  parę  miesięcy.  Wszystkie  telefony 

kierowała na moją komórkę, a interesantów odprawiała i kazała przyjść następnego dnia.

− Skąd pewność, że to był dwunasty maja?

− Bo podpisał  umowę.  Nie mam do niej  dostępu.  Jest  zastrzeżona.  Ale  data  i  krótki  opis  są 

widoczne.

− Jaki jest ten opis?

− Umowa dotycząca reprezentowania. Bez szczegółów. Jest też faktura zaliczkowa. Zadrzwiowy 

otrzymał  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  tytułem  działań  opisanych  w  umowie.  Niestety,  nie 

potrafię ustalić, o co dokładnie chodzi.

− Uff… Nieźle!

− Tak. Też jestem zdumiona. 

− Dzięki za informację, bardzo mi pomogłaś.

− Nie ma sprawy. A o co chciałeś zapytać?
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Miałem na końcu języka pytanie o dane pozostałych gwardzistów Renaty,  ale mój mózg 

pracował już pełną parą i podsunął całkowicie inne, które zadałem, nim na dobre zastanowiłem się, 

co robię.

− Czy Renata zawsze mieszkała w Warszawie?

− No, chyba tak. 

− Hmm… – mruknąłem rozczarowany, ale mój smutek trwał krótko, bo Agnieszka jeszcze nie 

skończyła.

− Z wyjątkiem paru lat, które spędziła w Krakowie. Chodziła tam do liceum, a później na jakieś 

zajęcia przygotowawcze na uczelni wyższej. Z samymi studiami nie zdążyła, bo… no wiesz, 

zdarzył się ten wypadek i…

− W Krakowie? – trawiłem nowe informacje w tempie, które zawstydziłoby kornika-stachanowca.

– A te zajęcia przygotowawcze… gdzie konkretnie się odbywały?

− Na AGH – Agniszka odpowiedziała po krótkim zastanowieniu. – Chyba na wydziale inżynierii 

mechanicznej i robotyki, nie pamiętam dokładnie.

− Dobra. Dzięki. Jesteś wspaniała – krzyknąłem radośnie i rozłączyłem się.

◦

Przez kolejne pięć dni pracowałem jak mróweczka. Wydałem mnóstwo kasy, między innymi 

raz  jeszcze  dałem zarobić  Mikro.  Uruchomiłem także  kilka  innych kontaktów.  Mnóstwo czasu 

spędziłem w Internecie, wyszukując okruchów jakże potrzebnej mi wiedzy. Później, kiedy wszystko 

już ułożyło się w głowie na tyle, by nie runęło przy najlżejszym wietrze, podjąłem pewne starania 

dodatkowe. Jedno z owych działań wymusiło dłuższą wycieczkę samochodową: aż do Bratysławy.

Wiedziałem  już,  co  się  stało.  Nie  miałem  namacalnych  dowodów,  ale  tych  nie 

potrzebowałem.  Nie  w  tym  przypadku,  a  już  na  pewno  nie  na  tym  etapie.  Sprawa  nie  była 

rozwojowa, policja nie miała się o niczym dowiedzieć. Zresztą… i tak nie byłaby zainteresowana. 

Przychyliłby się do niej natomiast urząd skarbowy i to może nawet z dużą uwagą. 

Większy kłopot wiązał się z zabezpieczeniem mojej osoby. Znalazłem coś, co mogło być 

dynamitem. To dopiero połowa sukcesu. Druga polegała na tym, by wysadzić w powietrze zator i 

nie urwać sobie przy tym ręki. Bądź obu. Albo obu rąk i głowy. Miałem w tym nieco praktyki, gdyż 

specyfika  mojej  pracy  wymagała  dość  konkretnych  umiejętności  i  to  nie  tylko  na  poziomie 

dedukcji. Aby utrzymać się na fali i nie zostać połkniętym przez rekiny, trzeba było, prócz szarej 

masy,  mieć  także  solidny dupochron.  Kiedy uznałem,  że  dysponuję  odpowiednim,  wykonałem 

przedostatni ruch. Goniec został ustawiony optymalnie. Już za chwilę miałem się dowiedzieć, czy 

zbije króla… A może raczej: królową?

Elementem koniecznym do zastawienia pułapki była krótka pogawędka z Renatą Mrós. Nie 
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podała  mi  numeru  swojej  komórki,  ale  wobec  ogromu  kasy,  jaką  wydałem  na  poszukiwanie 

rozmaitych faktów, jego ustalenie było nic nieznaczącym – i prawie w ogóle nic niekosztującym – 

drobiazgiem. Odebrała po czwartym sygnale. Kiedy usłyszałem jej głos, poczułem pierwszy smak 

adrenaliny. Już za chwilę miało jej być więcej.

− Tak?  –  w  głosie  Renaty  wyczułem  ślad  delikatnej  niepewności  podszytej  irytacją.  Może 

przerwałem jej odpoczynek? Z drugiej strony… czy takie zmutowane nastolatki jak ona w ogóle 

odpoczywają? Dostrzegłem tutaj obiecujące pole działań dla ksenologów.

− To ja. Roman Laufer.

− Mój detektyw.

− Tak. Prawie-detektyw.

− Prawie? – nie załapała dowcipu.

− Nieważne. Mam coś smacznego do powiedzenia.

− Słucham – odparła łaskawie, nie komentując faktu, iż dzwoniłem na jej tajny numer telefonu. 

Dziewczyna  była  naprawdę  zimną  suką.  Przyjemnie  będzie  ją  podgrzać  do  temperatury 

topnienia!

− Rozwiązałem sprawę – rzuciłem granat i czekałem aż szambo będzie udawało, że jego miejsce 

jest w niebie.

Przez moment miałem wrażenie, że telefon się zepsuł, gdyż milczenie mojej rozmówczyni 

było bezwzględne. Dopiero po kilkunastu sekundach usłyszałem ciche westchnięcie.

− Co ustaliłeś? – zapytała spokojnie. Bardzo spokojnie. Zbyt spokojnie.

− Powiem ci osobiście – również przeszedłem na „ty”, słusznie uważając, że władczyni imperium 

będzie już za chwilę miała większe problemy na głowie niż taki duperel.

− Roman…

− Za godzinę. Pod Kolumną Zygmunta.

− Ale ja nie jestem w Warszawie.

Kłamczucha! Wiedziałem swoje.

− Jesteś. A za godzinę będziesz pod Kolumną.

− Roman, słuchaj mnie…

− Za półtorej godziny pod Zygmuntem jestem umówiony z kimś innym. Nie przejmuj się więc 

ewentualnym spóźnieniem, mnie się nie będzie nudziło.

Z perfidnym, pełnym satysfakcji uśmiechem przerwałem połączenie.

Przeciągnąłem się, aż trzasnęło mi gdzieś w kręgosłupie. Mogłem odpocząć. Teraz, kiedy 

figury szachowe były już rozstawione, pośpiech nie był wskazany.

Z mojej perspektywy miejsce wybrane na randkę widziałem niemal idealnie. Sięgnąłem po 
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gazetę. W „Tygodniku Powszechnym” był ciekawy artykuł, który zacząłem czytać parę dni temu. 

Mogłem już sobie pozwolić na dokończenie lektury,  co uczyniłem zerkając od czasu do czasu, 

jeszcze bez większego zainteresowania, na kłębiące się pod Kolumną Zygmunta gołębie.

◦

Stawiła się pięć minut przed czasem.

Ubrana  w prosty czekoladowy żakiet  z  krótką  plisowaną spódnicą,  cieliste  pończochy i 

eleganckie czółenka na wysokim obcasie z gatunku takich, jakie kosztują więcej niż przeciętny 

samochód,  przyciągnęła  mój  wzrok  niemal  natychmiast  po  tym,  jak  pojawiła  się  na  placu. 

Lustrując przechodniów i  turystów, szukałem wskazówki informującej, że nie przyszła sama. A 

szczerze wątpiłem, by stawiła się bez żadnej obstawy. Fakt, że nikogo nie widziałem, był w tym 

przypadku  drugorzędny.  Jej  ochroniarze  z  pewnością  starali  się  wtopić  w tłum,  a  nie  mogłem 

przecież wykluczyć, że ktoś osłania ją na dystans. W najgorszym przypadku ten ktoś mógł mieć 

karabin snajperski i pocisk 5,56 x 45 mm NATO z moimi inicjałami na łusce. Ale kto nie ryzykuje, 

ten w kozie nie siedzi.

Wyszedłem jej na przeciw. Przywitaliśmy się kulturalnie, jak na drapieżców przed walką 

przystało,  z  jej  strony wyczułem pewną  rezerwę.  Bardzo  zrozumiałą.  Zaproponowałem niemal 

nieobesrane przez gołębie miejsce pod Zygmuntem. Obserwowałem ją podczas krótkiego spaceru, 

jaki nas dzielił od wybranego miejsca. Wydawała się być nieco zdenerwowana, ale i tak dobrze się 

trzymała. Póki co nie miała powodu, by panikować, ale maska wspaniałego opanowania mnie nie 

zwiodła. Ona wiedziała, że ja wiedziałem. A ja wiedziałem, że ona wie…

− Opowiem ci krótką historię – zacząłem, kiedy usiedliśmy. – Rzecz jest o młodej pannicy, której 

los podarował więcej niż potrafiłaby ugryźć, a jeszcze większy apetyt.

− Roman, nie wygłupiaj się. Mów, co ustaliłeś – przerwała mi niegrzecznie, ale bez śladu złości, o 

strachu nie wspominając.

− Nie chcesz posłuchać interesującej opowieści?

− Nie pieprz. Dawaj fakty. Co wiesz?

− Wiem, że to ty ukradłaś dwa patenty. Co najmniej dwa. Na pewno dwa najcenniejsze.

− Nie masz na to dowodów. A poza tym – poprawiła się szybko – gadasz bzdury.  Powinnam 

zadzwonić na policję.

− Powinnaś – zgodziłem się łagodnie i zapatrzyłem na gołębie.

− No dobra – zagadnęła po chwili milczenia. – Przejdź do meritum.

− Jesteś ciekawa?

− Po prostu powiedz, dobra? Pamiętaj, że pracujesz dla mnie.

− Póki  co,  tak.  Otóż  –  podjąłem wątek  –  ustaliłem kilka  faktów,  o  których  mi  zapomniałaś 
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powiedzieć. 

Gołębie  zjadły  wszystkie  niedopałki  papierosów  w  okolicy  i  odleciały.  Poczekałem  aż 

ucichło głośne furczenie  ich skrzydeł  i  po tej  krótkiej,  sprzyjającej  budowie  nastroju,  przerwie 

ruszyłem z opowieścią.

− Po pierwsze: jesteś dziedziczką wielkiej fortuny, ale jest to fortuna wirtualna. Otacza cię złoty 

dym. Masz kupę kasy w firmach, dysponujesz wielkimi udziałami w rynku, ale… nie możesz 

położyć rączek nawet na niewielkiej części tych środków.

Renata patrzyła na mnie spojrzeniem, w którym jedynie osoba o wielkiej wyobraźni mogła 

doszukać  się  zainteresowania  moją  przemową.  Mimo  to,  wiedziałem  swoje.  Żadna 

dziewiętnastoletnia pannica nie oszuka takiego byka jak ja. 

− Sprawdziłem  testament  twoich  rodziców.  Jesteś  jedynym  spadkobiercą  imperium,  ale  choć 

możesz  nim  zarządzać  niemal  dowolnie,  nie  możesz  dysponować  majątkiem jako  takim  – 

wyjaśniłem coś, co ona wiedziała znacznie lepiej niż ja, ale prawidła narracji są niewzruszone. – 

Masz określoną pensję, która będzie ci przysługiwała do ukończenia dwudziestego piątego roku 

życia.  Niezła pensja, swoją drogą,  wielu dałoby sobie rękę odciąć za taką kasę.  Ale nie ty, 

prawda? Dla ciebie to kieszonkowe, którego wysokość drażni tym bardziej, że stoisz na czele 

holdingu wartego miliardy.  To jest  punkt pierwszy:  jesteś biednym krezusem. Renata  Mrós, 

księżniczka w łachmanach.

Brak reakcji. Nie, żebym się spodziewał czegoś innego. Dopiero się rozkręcałem, a lodowy 

pancerz Reni nie doznał jeszcze krytycznego uszczerbku. Za wcześnie na kapitulację, ale przecież 

można się trochę łudzić, prawda?

− Gdybym najpierw ustalił motyw, byłoby mi znacznie łatwiej. Przyznam, że przyczynę poznałem 

dopiero na końcu, ale przecież sam Poirot nie raz i nie dwa właśnie w ten sposób odkrywał 

sprawców morderstw, prawda?

Panna Mrós i tym razem nie pofatygowała się z odpowiedzią, ale wlepiłem w nią spojrzenie 

moich mądrych, niemal psich oczu i czekałem tak długo, aż skinęła delikatnie głową. Pierwszy 

triumf, pierwsza rysa na pancerzu! Co za radość!

− Cóż, idźmy dalej – starannie ukryłem satysfakcję, na którą zresztą było jeszcze zbyt wcześnie. 

Najtrudniejsze było przede mną, a plan działania miał kilka dziur. – Kończysz osiemnaście lat. 

Świat leży u twoich stóp, ale szybko się okazuje, że nie jest różowo. Giną rodzice i zakładam, 

że nie miałaś z tym nic wspólnego. Dla mojego własnego zdrowia psychicznego, gdyby było 

inaczej,  nie  mów mi  o tym. Dziedziczysz holding i  po krótkim okresie  intensywnej  żałoby 

odkrywasz, że będąc jedyną jego władczynią, będziesz miała gorzej niż niejeden z pracowników 

i wcale nie mówimy tutaj o tych z wierchuszki.
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Tym razem doczekałem się skromnej  reakcji,  którą okazało się… prychnięcie.  Byłem na 

dobrym tropie, a opowieść powoli wkraczała w ważny fabularnie obszar.

− Masz zdolności organizacyjne. Potrafisz kreować politykę działania i ustawiać ludzi. Potrafisz 

też wykorzystywać dobre okoliczności. W Krakowie, jeszcze jako licealistka, w trakcie zajęć 

przygotowawczych na AGH, poznałaś profesora Zadrzwiowego. Był szefem innego wydziału, 

ale  wykładał  także  na  robotyce,  na  którą  chciałaś  się  dostać.  Pasjonowały  go  nowatorskie 

technologie i jestem niemal pewien, że to właśnie on uświadomił ci, jak wiele można zarobić 

dzięki  opanowaniu  tego  rynku.  Uznałaś  zapewne,  że  dobrym  wstępem  do  tego  byłoby 

opanowanie…  profesora.  Ale  wtedy  nie  miałaś  jeszcze  siły,  by  kogokolwiek  skłonić  do 

współpracy. Nie byłaś nawet studentką, a jedynie narybkiem, który dopiero miał przejść przez 

sita  egzaminacyjne  uczelni.  Ale  uznałaś,  że  Zadrzwiowy się  przyda.  Potrzebowałaś  go,  by 

wciągnąć  się  bardziej  w tematykę.  Nie  mogłaś  nawiązać  z  nim porozumienia  jak  równy z 

równym, więc spróbowałaś  z innej  strony.  Wmanewrowałaś go w niewielki,  słodki romans. 

Było to spore poświęcenie, prawda? Stary dziadek i młoda, śliczna panienka. Chłopcy pewnie 

uganiali się za tobą i niejeden skoczyłby pod pociąg byle choć pocałować twoją dłoń. Starszawy 

profesor nie mógł się oprzeć głównej wygranej w Lotto. Może nawet zakochał się w tobie, ale 

ty miałaś inne plany.

Skubana była dobra. Niemal udało się jej zatuszować krótką eksplozję emocji, ale moje oko 

dostrzegło niechybne objawy faktu, że salwa burtowa trafiła w magazyn prochu.

− Wkrótce  później  zginęli  twoi  rodzice,  a  ty  stanęłaś  na  czele  holdingu.  Uświadomiłaś  sobie 

także, że jesteś biedna jak mysz. No, powiedzmy, że biedna jak bardzo bogata mysz. I wtedy 

wróciłaś do pomysłu na technologie.  Już wcześniej  chciałaś zarabiać na ich obrocie.  Kiedy 

uruchamiałaś  mechanizm,  wiedziałaś  już,  że  szansa  dla  ciebie  leży  w  czymś  innym. 

Nieznacznie innym.

Zaciśnięte wargi. Dobrze. Powoli kruszała granitowa maska.

− Na początek zaszantażowałaś Zadrzwiowego. Zmusiłaś go, by wytypował kilka obiecujących 

technologii. Kazałaś mu zatrudnić się w tej śląskiej Akademii, co udało mu się bez problemu. 

Wszak nie był człowiekiem z ulicy, miał dorobek, znajomości, a równie ważne było coś, co 

niemal zignorowałem, mianowicie doskonałe z punktu widzenia uczelni warunki pracy, na jakie 

się zgodził. Zadrzwiowy podjął się zatrudnienia  pro publico bono, co wynika jasno z umowy, 

której kopia tkwi w dziale personalnym Akademii. W pracy pojawił się tylko na chwilę, aby 

podpisać dokumenty dotyczące sprzedaży technologii, które wtedy jeszcze nie były wystawione 

na sprzedaż. Przepchnął decyzję przekazania patentów tobie, na czym uczelnia miała zarobić 

więcej  niż  się  spodziewała,  ale  mniej  niż  dostałaby,  dajmy na  to,  pół  roku później.  Potem 
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Zadrzwiowy rozpłynął się w powietrzu, ale nikt go nie ścigał. Rektor miał powody go lubić, 

sądzę że jedynie częściowo wynikało to z przyczyn natury merytorycznej. Na pewno dostał 

swoją  działkę,  może  nawet  miał  obiecane  więcej.  Sama procedura  zakupu  ruszyła  później. 

Wtedy  nie  było  jeszcze  firmy,  która  mogłaby  je  odkupić.  Tekka  pojawiła  się  niedawno.  I 

wkroczyła  na  rozminowane  pole.  Pewnie  ci  dwaj  „łowcy  skarbów”,  którzy  „wytypowali” 

projekty Akademii, nawet nie przypuszczają, że zostali na nie naprowadzeni, prawda?

Powolne skinięcie głową. Chyba Pani Śniegu zamierzała współpracować. W samą porę, bo 

w gardle mi zaczęło zasychać, a i opowieść zbliżyła się do wielkiego finału. 

Przez cały czas dyskretnie się rozglądałem, udając przy tym, że jestem zainteresowany tylko 

i wyłącznie Renatą Mrós i moją historią. Nie byłem dobry w dzieleniu uwagi, ale tym razem się 

opłaciło. Dostrzegłem ubranego w elegancką marynarkę i jeansowe spodnie faceta, który robił już 

chyba drugą rundkę wokół Zygmunta. Zapamiętałem sobie jego twarz i postanowiłem śledzić w 

miarę możliwości.

Podjąłem wspaniałą przemowę.

− Póki co wszystko jasne i klarowne. A nawet legalne, nie licząc romansu starego profesora i 

młodej studentki, o czym jednak nie wie nikt poza zainteresowanymi. Ale nagle coś się zaczyna 

psuć.  Tekka  prowadzi  negocjacje  z  wielkimi  koncernami  i  ustala,  który  z  patentów  jest 

najcenniejszy. Ty typujesz dwa, które nagle, w niewyjaśnionych okolicznościach, trafiają w ręce 

japońskiego koncernu,  a Tekka potulnie zapomina o sprawie.  No, prawie zapomina.  Musisz 

przeprowadzić dochodzenie i znaleźć kozła ofiarnego. Jesteś jedyną i niezagrożoną władczynią, 

ale przecież prawnicy ciągle patrzą ci na ręce. Jeśli uznają, że twoja działalność przynosi straty, 

może nie wystarczy wiek dwudziestu pięciu lat, by sięgnąć po cały tort. No i akcjonariusze. Oni 

także muszą być pewni, że jesteś czysta jak łza. Do boju zostaje wezwany Roman Laufer, który 

ma  wykazać,  że  za  kradzieżą  i  nielegalną  sprzedażą  danych  patentowych  stoi  profesor 

Zadrzwiowy, którego nie ma jak przepytać, ani jak ukarać.

Odchrząknąłem i nabrałem powietrza. Nigdy nie lubiłem długich monologów, a ten należał 

do szczególnie męczących. Byłem jednak twardym facetem i wiedziałem, co robię. Show must go 

on, więc podjąłem opowieść. 

− Teraz będzie najciekawsze. Zadrzwiowy zniknął z naszego świata, ale jego ciało ma się dobrze. 

Siedzi w Bratysławie,  cieszy się kasą,  którą  go uspokoiłaś i  nawet  teoretycznie  nie  planuje 

powrotu do kraju.  A do tego z  nostalgią  wspomina  piękną  studentkę,  którą  mógł  się  przez 

chwilę delektować.  To zabawne, ale facet naprawdę uważa,  że utrata tożsamości i  dawnego 

życia to sensowna cena za odrobinę rozkoszy z tobą. Określił cię mianem „wartościowej, ładnej 

dziewczyny”, to miłe, prawda?
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Maska  na  twarzy Reni  najlepsze  dni  miała  już  za  sobą.  Pękała  w szwach  i  spomiędzy 

pęknięć wyzierała twarz młodej, nieco zagubionej kobiety. Nawet jeśli była to tylko gra, zmiana 

należała do właściwych. Machnąłem ręką.

− Ale  mniejsza  o  dygresje.  Jesteśmy już  u  celu  naszej  arcyciekawej  podróży  po  meandrach 

współczesnego biznesu. Zadrzwiowy trafił za granicę, ty przejęłaś jego tożsamość. Nie była ci 

potrzebna do niczego konkretnego. Miała być jedynie parawanem. Zasłoną dymną. Gdyby nie 

Zadrzwiowy, szukałbym gdzie indziej złodzieja patentów. Może wśród twojej gwardii, może od 

razu  skierowałbym spojrzenie  na  ciebie.  Ale  on  był  lepszym  celem.  Wskazał  drogę,  którą 

poszedłem.  Na  szczęście  w  porę  zawróciłem.  Wiem,  że  to  ty  sprzedałaś  koncernowi  obie 

technologie.  Dzięki  legalnym negocjacjom wiedziałaś,  które  najbardziej  opłaca się  opchnąć, 

rozpracowałaś  także  przeciwników.  Wiedziałaś,  z  kim  można  to  załatwić.  Wykorzystałaś 

fantoma, by przeprowadzić czarną transakcję. I cała kasa trafiła do twojej  kieszeni.  Ile tego 

było? Pięć milionów? Dziesięć?

− Trzydzieści osiem. Trzydzieści osiem milionów euro, Roman. To dużo pieniędzy, nie uważasz?

− Jestem pod wrażeniem – przyznałem zgodnie z prawdą. Równie duże wrażenie zrobił na mnie 

fakt, że facet w jeansach miał kumpla. Minęli się na obwodzie placu gdzieś za naszymi plecami, 

kiwając przy tym głowami, co dostrzegłem jedynie dzięki kosmicznemu szczęściu.

− To jakieś dwie trzecie tego, co dostałabym, gdybym sprzedała patenty legalnie. Ale to i tak 

niezła cena.

− Zwłaszcza, że nie podzieliłaś się pieniędzmi z urzędem skarbowym. Ani z resztą firmy.

− Ano, o tym zapomniałam. Ale nie bój się, pranie takiej kasy też swoje kosztuje.

− Niemal jest mi przykro z tego powodu – tym razem niecnie kłamałem.

− Nie pieprz. Powiedz lepiej, jak odkryłeś prawdę.

Kiwnąłem  głową.  Właściwie  nie  musiałem  już  nic  mówić.  Przedstawiłem  dość,  by 

wiedziała, iż mam ją w garści. Ale jakże mogłem nie pochwalić się swoją błyskotliwą dedukcją? 

Kto  pamiętałby  korpulentnego  Poirota,  gdyby  nie  jego  słynne  finałowe  przedstawienia  dla 

podejrzanych?

− Aby usunąć Zadrzwiowego, musiałaś go przekupić. Jesteś zbyt cwana, by ograniczyć się do 

samego szantażu.  Preferujesz taktykę kija i marchwi.  Umowa i  przelew stanowiły przy tym 

element parawanu. Wiązały go z firmą, a tym samym ustawiały jako osobę, która później mogła 

się sprawdzić jako kozioł ofiarny.  Ale w maju zeszłego roku Zadrzwiowy był  w Jastrzębiej 

Górze. Urlop rehabilitacyjny. Oficjalnie miał problemy z kręgosłupem. Poszperałem tu i ówdzie 

i dowiedziałem się, że przeszedł niewielkie załamanie. Jak to mówią: gdzie drwa rąbią, tam 

wióry lecą.  Pewnie  nie  czuł  się  najlepiej  po pewnym romansie… który jednak nie  stanowi 
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przedmiotu naszego zainteresowania, prawda? Pozostaje jednak faktem, że raczej nie mogło go 

być  w  Warszawie.  A i  ty  byłaś  tego  dnia  zajęta.  Zbyt  zajęta,  by  spotkać  się  z  ważnym 

kontrahentem i negocjować warunki umowy.

Kiwnęła głową.

− Niemal nie zauważyłem pewnego znaczącego drobiazgu. Dostałem się do wyciągów z konta 

bankowego Zadrzwiowego i przyznaję, że nie udało mi się połączyć faktu wypłaty zaliczki z jej 

brakiem w jego kasie. Dopiero kiedy sprawdziłem numer konta bankowego, na które wykonano 

przelew,  coś  zaiskrzyło:  konto  nie  należało  do  Zadrzwiowego!  Było  to  jedno  z  twoich 

prywatnych  kont,  jeszcze  z  czasów  szkolnych.  Założyłaś  je  w  czasach,  kiedy  tego  typu 

czynności były słabiej kontrolowane, więc zawsze mogłaś się go wyprzeć. Summa summarum, 

pensja  profesora  trafiła  do  ciebie.  To  już  było  coś,  ale  ja  gmerałem dalej  i  doszedłem do 

ciekawych wniosków. Po pierwsze, gdyby Zadrzwiowy rzeczywiście czekał na te pieniądze, na 

pewno podniósłby raban. Dopóki siedział cicho, rzecz się nie mogła wydać. A siedział cicho 

bo… może już nie żył? Tak początkowo pomyślałem, ale nie jestem fantastą. Niezła z ciebie 

hochsztaplerka, ale obstawiłem, że za morderstwo byś się nie wzięła. Jeszcze nie – poprawiłem 

się szybko. – Przyjąłem więc pomysł z księżyca, mianowicie taki, że wypłaciłaś kasę sobie po 

to, by wręczyć mu ją gotówką. Zapłata za milczenie. I za współudział. Oczywiście naiwnością 

byłoby przypuszczać, że pełna kwota trafiła w jego ręce. Gdyby tak miało się stać, o ileż łatwiej 

byłoby wykonać zwykły przelew bez tych wszystkich kombinacji? Ale te pieniądze nie były 

główną wygraną,  a  jedynie  zaliczką na koszty,  które  umożliwiły ci  zagarnięcie  właściwych 

zysków.

− Póki co masz rację – przyznała Renata bez śladu wyrzutów sumienia. Chyba była nawet z siebie 

dumna. Bądźmy uczciwi: była ponadprzeciętnie inteligentna. Takich ludzi nie produkują nasze 

uniwersytety na co dzień!

− Dziękuję.  Będę  się  już  streszczał.  Zadrzwiowy był  kiedyś  żonaty,  a  jego  małżonka  miała 

nazwisko dwuczłonowe.  Beata  Rzeska-Zadrzwiowa,  piękne,  staropolskie  nazwisko,  prawda? 

Miała  też  rodzinę  w  Bratysławie  oraz  mieszkanie  zarejestrowane  pod  dwuczłonowym 

nazwiskiem. Dla Zadrzwiowego okazało się to wygodne. Mógł zakotwiczyć w lokum, które po 

niej  odziedziczył,  korzystając  ze  swojego,  a  zarazem z  jej  nazwiska.  Nie  zameldował  się, 

najwyraźniej odradziłaś mu to, ale opłacał rachunki, płacił za prąd, wykonywał jakieś przelewy. 

Wszystko to, używając własnego nazwiska, ale w papierach szło na Rzeską-Zadrzwiową. To 

niezły trick. W ten sposób facet zniknął, a jednocześnie wygodnie sobie żył. Do czasu, kiedy go 

odnalazłem w Bratysławie. Nie było to trudne, kiedy się już wpadło na odpowiedni pomysł.

− Rozmawiałeś z nim – to nie było pytanie.
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− Oczywiście.

− Potwierdził wszystko – kolejne stwierdzenie.

− Co do joty. I, jak już wspomniałem, bardzo miło cię wspominał, a przy tym prawie w ogóle się 

nie ślinił.

− Taaa… – Renia mruknęła. W tym momencie zdawała się być całkiem zwyczajną dziewczyną, z 

którą niemalże przyjemnie się rozmawiało. – Zawsze był w porządku. Trochę go szkoda, ale nie 

wyszedł źle na interesie.

− Nie wyszedł też tak dobrze jak ty, prawda?

− Cóż, plan był mój, wykonanie także moje. Za darmo tego nie robiłam.

− Nie podejrzewałem cię o to.

− Roman, tak z czystej ciekawości… Co naprawdę… ale tak naprawdę mnie zdradziło?

− Daty.  Niepotrzebnie  podpisałaś  umowę,  kiedy  Zadrzwiowy był  w  sanatorium.  Początkowo 

myślałem także, że w ogóle niepotrzebnie ją podpisywałaś. Rozważałem, czy nie lepiej byłoby 

całkowicie  od  niego  się  odizolować,  ale  już  wiem,  że  nie.  To,  co  zrobiłaś,  było  znacznie 

cwańsze,  bo  w naturalny sposób naprowadzało  ewentualnego śledczego na  pożądany przez 

ciebie trop.

Ponownie przyleciały gołębie. Paręset gruchających aniołów opadło na wolne przestrzenie 

placu. Kilka usiadło na Zygmuncie, który był już do tego przyzwyczajony. Ja jednak uznałem, że 

lepiej wynieść się ze strefy ewentualnego ostrzału guanem: z ekologią miałem stosunki dobre, ale 

lubiliśmy się na dystans.

Korzystając  z  chwili  spokoju  –  Renata  zapatrzyła  się  na  spacerujących  wokół  ludzi  – 

przemknałem myślą swój wywód. Czy powiedziałem wszystko? Czy dobrze ułożyłem zdania? Czy 

o czymś nie zapomniałem? Nie. Sprawa była zamknięta. No, prawie. Pozostało jeszcze dokończyć 

dialog i pójść w swoją stronę. Wstałem i rozprostowałem kręgosłup. Strzyknęło mi gdzieś między 

kręgami.  Takie  drobne  fakty  przypominały  o  śmiertelności,  ale  w  chwilach  triumfu  nie 

przyjmowałem tej wiedzy do siebie.

Wyobraziłem sobie konto bankowe, na które już niedługo wpłynie orgazmatycznie wielka 

suma pieniędzy.

Pod warunkiem, że Renia Mrós nie wywinie mi żadnego numeru. Ciekawy reakcji, mogłem 

jedynie czekać, gdyż piłka znajdowała się po jej stronie boiska. Odezwała się po kilku minutach.

− Co planujesz? – padło pytanie, którego należało się spodziewać.

− Nic. Moja robota jest wykonana. Wszak sama powiedziałaś, że pracuję dla ciebie.

− Znalazłeś złodzieja, tak?

− Dokładnie. Niech okradziony sam się martwi, co z tym zrobić.
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− W porządku. To dobre rozwiązanie.

Renia wstała i wyciągnęła swoją drobną, delikatną dłoń. Uścisnąłem ją nieco zbyt mocno i z 

satysfakcją dostrzegłem, że skrzywiła się z bólu. Królowa Śniegu chyba miała dzisiaj wolne.

− Przelew dostaniesz jutro.

− Z niewielką premią, prawda? – zapytałem bezczelnie.

− Premią? – zmarczyła brwi. – Tak. Premia się chyba należy. Za, powiedzmy… – zawiesiła głos – 

za szybkie wyjaśnienie sprawy.

− Tak to właśnie widziałem. 

Jeśli liczyłem na jakieś pożegnanie, to się go nie doczekałem. 

− I  nie  zapomnij  o  dobrej  opinii  –  krzyknąłem do  jej  pleców,  na  co  odpowiedziała  jedynie 

prostym, wieloznacznym gestem dłoni. 

Byłem mocno przekonany, że osoba Renaty Mrós opuszczała właśnie mój życiorys. Czyniła 

to z wdziękiem, kręcąc seksowną pupą i stukając w bruk obcasami markowych czółenek.

◦

Do załatwienia pozostawał ostatni element przedstawienia. Harmonogram był napięty. Jak 

na  zawołanie  wyrośli  przede  mną  dwaj  goście  w  marynarkach.  Gdyby  się  bardziej  postarali, 

wybrzuszenia na wysokości żeber byłyby mniej widoczne. Nie zamierzałem ustalać czy mają tam 

broń czy zwinięte skarpetki. W gruncie rzeczy spodziewałem się czegoś takiego.

− Panowie  są  pewnie  tymi  adoratorami,  o  których  wspominała  waćpanna  Renia  –  rzekłem z 

głupia frant.

Spojrzeli po sobie z dobrze zamaskowaną konsternacją. Pewnie nie zostali ostrzeżeni, że 

jestem wariatem.

− Macie mi coś przekazać, prawda?

− Siedź cicho – mruknął ten, którego wypatrzyłem pierwszego.

− Tak  jest,  proszę  pana  –  uśmiechnąłem  się  promiennie,  jakbym  zobaczył  nagą  Afrodytę. 

Kanciasta gęba draba była zresztą tak brzydka, że aż piękna.

− Stul mordę i chodź z nami – usłyszałem w formie zachęty do bycia ich przyjacielem.

− Nie wyglądam na głupka, prawda?

− A jeśli powiem, że tak? – wtrącił się ten drugi.

− To będę bardzo głośno się śmiał. A może nawet wezwę policję.

− Spokojnie. Obejdzie się – sytuację spróbował uspokoić pierwszy drab. – Prosimy jedynie, by 

podszedł pan z nami do najbliższej bramy.

− Gdzie dostanę pod żebro pięć cali hiszpańskiej stali?

− Nie  stanie  się  panu  krzywda.  Mamy  jedynie  przekonać  się,  czy  nie  ma  pan  przy  sobie 
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podsłuchu.

− Poza tym my nie nosimy noży – dodał drugi tonem, z którego jasno wynikało,  że od noży 

preferują karabiny i granaty.

− A jeśli nadal mam coś przeciwko?

− Zabierzemy  to,  co  znajdziemy  i  pójdziemy  w  swoją  stronę  –  mój  rozmówca  podniósł 

uspokajająco otwarte dłonie. Chyba faktycznie nie chcieli mnie zabić, co zresztą i tak nie było 

prawdopodobne.

− No dobra – westchnąłem teatralnie. – Miejmy to za sobą.

Trzy minuty później  zostałem szybko,  lecz  starannie  przeszukany.  Panowie  znali  się  na 

swojej pracy. Trochę mnie wymacali, ale większość roboty wykonały dwa wykrywacze, które w 

ciągu  paru  sekund  wskazały  cichym  pikaniem  starannie  ukryte  w  moim  pasku  znalezisko. 

Niewielka,  lecz  bardzo  użyteczna  pluskwa  wzbudziła  na  twarzach  przyjacielskich  drabów 

wspaniałe uśmiechy, które zapewniłyby im natychmiastowy wstęp do każdego przedszkola jako 

wsparcie pedagogiczne.

Po chwili mogłem już rzeczywiście odejść ku zachodzącemu słońcu.

Samochód miałem zaparkowany po drugiej stronie placu, więc raz jeszcze przeszedłem koło 

Zygmunta. Gołębie zdobyły kawał terenu i zamierzały go chyba utrzymać bez względu na ilość 

potrzebnych do tego odchodów, nawet obściskujące się pary wybierały okrężną drogę. 

Byłem  z  siebie  zadowolony.  Na  tyle,  że  jedynie  przelotnym  spojrzeniem  omiotłem 

niepozorne,  metalowe  pudełko  przymocowane  do  krat  okna  jednej  z  okolicznych  budowli.  W 

pudełku  krył  się  cenny  duet:  czuły  mikrofon  kierunkowy  i  mała  kamera  z  teleobiektywem 

skierowane ku Kolumnie Zygmunta oraz niewielki cyfrowy rejestrator. Urządzenie było proste, nie 

dało  się  nim sterować,  więc  nagrywało  cały czas.  Później  czekało mnie  jeszcze sporo pracy z 

przeanalizowaniem nagrania i jego oczyszczeniem.

Ale było warto. Jeśli któregoś dnia Jej Wysokość Renata Mrós zmieni zdanie i uzna, że już 

mnie nie lubi, zawartość metalowego pudełka sprawi, że szybciutko opuszczą ją złe myśli. Mogła 

sobie mieć jakieś imperium, mogła być bogatą i rozpieszczoną smarkulą o fizjologii Terminatora, 

ale do mnie jej trochę brakowało.

Wiadomo: jestem Roman Laufer, prawie-detektyw. I moją największą wadą jest wrodzona 

niechęć do przegrywania…

Zgierz, 1-9 sierpień 2010
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