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Tak, powodem gniewu i oburzenia było dla Mnie to 
miasto od dnia, gdy je zbudowano, aż do dziś, przeto 
muszę je usunąć sprzed mojego oblicza, na skutek całej 
nieprawości Izraela i Judy, jakiej się dopuszczali, by Mnie 
drażnić: oni, ich królowie, dostojnicy, kapłani i prorocy, 
tak mieszkańcy Judy, jak mieszkańcy Jerozolimy. Obró-
cili się do Mnie tyłem, a nie twarzą, i mimo że ich po-
uczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać ani przyjąć 
upomnienia. Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, 
nad którym wzywano mojego Imienia, by go zbezcześcić. 
I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by 
ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. 
Nie poleciłem im tego ani Mi na myśl nie przyszło, by 
można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę 
do grzechu.

Księga Jeremiasza 32, 31—35
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Rozdział 1 

Co ma wisieć,  
niech upadnie

7 kwietnia 2016

G dzie jest sznur?
— Nie wiemy.
Nieszczęsny wisielec leżał w poprzek pod 

rozstawioną drabiną, kilka metrów przed wejściem 
do archikatedry św. Jana Chrzciciela na wrocławskim 
Ostrowie Tumskim. Osobliwa metalowa szubienica 
odbijała blask upiornie podświetlających świątynię 
reflektorów, a jej ostry czubek, groteskowe mimesis 
zwieńczenia górujących w tle katedralnych wież, wska-
zywał oskarżycielsko na pochmurne, ciemne niebo. 
Było jeszcze przed świtem siódmego dnia kwietnia 
roku 2016 — Księżyc w nowiu przypadał w osiem-
nastym stopniu znaku Barana, zwiastując przemiany 
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i nowe wyzwania, zaś położenie planety Uran, władcy 
Wodnika, wieszczyło nieoczekiwane, drastyczne wyda-
rzenia. Stojący nad zmarłym prokurator Alicja Dębska 
i komisarz Norbert Majka, choćby rozumieli przestrogi 
wypisane na nieboskłonie, przyjęliby je ze wzruszeniem 
ramion, sądząc, że ot, czeka ich pewnie odkrycie kilku 
ludzkich tragedii więcej niż zazwyczaj. A jednak sprawa 
wisielca bez sznura przepełniła ich szczególnymi, złymi 
przeczuciami, których nie potrafili ubrać w słowa, lecz 
jakoś pierwotnie wyczuwali je pod skórą.

Prokurator Dębska była zdrowo wyglądającą kobietą 
w wieku około czterdziestu lat, dzielnie toczącą nierów-
ną walkę z czasem — choć zawsze przegrywała poranne 
bitwy, kapitulując podczas prób dobrania stroju do 
społecznych wyobrażeń. W lekkim makijażu, młodzie-
żowych jeansach, wygodnych półbutach i białej koszuli, 
czasem przykrytej sportową marynarką albo długim 
swetrem, z włosami do ramion złapanymi w ogonek, 
wyglądała na znacznie młodszą, niż była, całkiem jak 
studentka jakiegoś sennego, pacyfistycznego kierunku. 
Niejeden raz wprawiała nieznajomych i różne prze-
stępcze osobistości w zdumienie, zdradzając swój wiek 
lub profesję. Niezależnie jednak od zewnętrznych po-
zorów Dębska pozostawała kobietą silną i ambitną, 
choć zrównoważoną i pozbawioną pierwiastka pychy; 
krótko mówiąc, była obdarzona solidnym charakterem. 
Mimo wszelkich trudów, a może właśnie z ich powodu, 
lubiła swoje zajęcie — kontrolowanie i oskarżanie ludzi 
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pochłonęło ją tak bardzo, że nie znalazła czasu na za-
łożenie rodziny. Ale tam, gdzie większość dostrzegała 
opustoszałe, martwe pobojowisko po porażce życia 
osobistego w potyczce z karierą, tam ona odnajdywała 
przestrzeń do złapania oddechu i nabrania dystansu. 
Wieczorami, odniósłszy już wszelkie zwycięstwa za-
wodowe, tryumfowała prywatnie — biegała maratony, 
grała w szachy i czytała francuską literaturę w ory-
ginale. Poczucie, że panuje nad sytuacją, przynosiło 
jej satysfakcję i umacniało w wierze, że podjęła same 
właściwe decyzje.

Komisarz Norbert Majka był zdecydowanie mniej 
skomplikowany, rzekłby ktoś — być może z racji płci, 
a może z winy stażu życia, krótszego niż Dębskiej o bli-
sko dekadę. Powód mogło stanowić również częste 
wstrzymywanie oddechu w młodości — Majka pły-
wał nałogowo i niewiele brakło, by stał się zawodow-
cem. Uwielbiał nurkować, wielokrotnie bez sprzętu, 
do granic wytrzymałości, w miejscach jak najbardziej 
odludnych i niebezpiecznych — dopiero wówczas, 
przytłoczony masą wody, w samotności i ciszy, czuł 
jednoczesne podekscytowanie i spokój. Istniał w pełni 
tylko w chwili, gdy odczuwał wzbierający brak tlenu, 
a o jego duszę ścierały się adrenalina i otępienie, pra-
gnienie życia i pokusa wiecznego odpoczynku. Musiał 
jednakże jeść i karmić swoich bliskich — liczne rodzeń-
stwo i zapracowanych rodziców, a pływanie nie przy-
nosiło mu dostatecznych ku temu zarobków. Wybrał 
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więc rozwiązanie, które wydało mu się najprostsze, 
a zarazem najbardziej odpowiednie wobec jego kon-
strukcji psychicznej i fizycznej. Praca w policji, bo tego 
zajęcia się podjął, przypominała mu pływanie — znał 
kierunek, wiedział, co powinien robić, a środowisko, 
w którym się znalazł, jednocześnie stanowiło stabilną 
podporę i stwarzało nieustające zagrożenie; mimo kilku 
zachłyśnięć udało mu się utrzymać na powierzchni. 
A gdy tylko wyrywał się z wirów pracy, niemal in-
stynktownie kierował się na basen. Wytrwale brnął 
naprzód, nieustannie sprawdzając, na ile go stać i czy 
to on goni metę, czy też meta ściga jego. Był spokojnym 
ryzykantem, cichą wodą rwącą brzegi.

Komisarz Majka przez lata pracy widział niejedno 
— pijanych kierowców, drobnych złodziejaszków, lu-
dzi znęcających się nad zwierzętami, mężów bijących 
żony, młodych chłopaków i dziewczyny siłujących się 
ze społeczeństwem, alkoholików, narkomanów, ha-
zardzistów, ekshibicjonistów, prostytutki i alfonsów, 
gangsterów i gangsterzyków, fałszerzy, naciągaczy, 
oszustów, samobójców — także tych, których led-
wo udało się powstrzymać przed odebraniem sobie 
życia, widział dzieciaki na pogadankach w szkole, 
widział awanturników i  ludzi zaśmiecających lasy, 
widział gwałcicieli, grafficiarzy, widział ojców oraz 
matki przejeżdżających na czerwonym świetle. Wi-
dział zło błahe, głupie, nieodpowiedzialne, bezmyśl-
ne, okrutne, bezwzględne, egoistyczne, wyrachowane 
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i nieludzkie. Widział je i metodycznie, we własnym 
tempie i zakresie możliwości wyłapywał, zbierał do 
zarzuconej sieci i jak milczący rybak dostarczał swój 
połów prokurator Dębskiej, aby schwytane płotki 
i grube ryby mogła za każdym razem opisać, zakwa-
lifikować, wypunktować i wycenić na miesiące, lata, 
kwoty lub obowiązki.

Czyniła to wprawdzie nie zawsze skutecznie, ale 
z niezmiennym uporem — wszak Dębska została pro-
kuratorem nie z przypadku, lecz zgodnie z planem. Nie 
widziało jej się szukać klientów i zajmować sprawami, 
nie daj Boże, weksla albo reklamacji, o rozwodach nie 
wspominając — adwokatura czy radcostwo nie leżały 
w jej naturze. Ze swoją nieustępliwością, profesjonal-
nym podejściem i skrupulatnością mogłaby być sku-
tecznym komornikiem dbającym o interesy pokrzyw-
dzonych wierzycieli, którym należały się pożyczone 
i nigdy nieoddane pieniądze, ale ilość papierkowej, po-
wtarzalnej roboty ją odstraszyła — tym bardziej krzy-
wiła się na myśl o notariacie. Nie wyobrażała też sobie 
być znieruchomiałym za stosem akt sędzią w wydzia-
le cywilnym, rodzinnym albo co gorsza rejestrowym. 
Krótko rzecz ujmując, musiała być prokuratorem, mu-
siała wydawać postanowienia w sprawie, przekopywać 
akta, snuć wersje, jeździć na wizje — wykonywać pracę 
niezwykle nużącą i wymagającą, ale dającą jej satysfak-
cję i poczucie, że znów dowiodła swej racji, że wygrała, 
postąpiła słusznie i opanowała sytuację, a w walącym 
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się świecie jedna z cegiełek wróciła na przeznaczone 
jej miejsce.

— A monitoring? — zapytała prokurator Dębska, 
zapinając wyżej zamek kurtki, zimowej jeszcze, wy-
pełnionej kaczym puchem, z kołnierzem obszytym 
sztucznym futrem. Niewysoka, w butach na płaskim 
obcasie, stojąc obok imponującego sportową sylwetką 
komisarza Majki, wyglądała niemal jak dziecko.

— W pewnym momencie nagrania jest zbyt ciemno, 
by cokolwiek zobaczyć — Majka spokojnie i z nieprze-
sadną precyzją ustosunkowywał się do wszystkich, 
nawet najdrobniejszych jej wątpliwości; twarz miał przy 
tym łagodną i cierpliwą.

Wciąż przyglądali się leżącym pod drabiną zwłokom, 
w nadziei, iż dostrzegą istotny szczegół, który umknął im 
podczas pierwszych oględzin sprzed kilku chwil. Lekarz 
w swym mniemaniu wykluczył udział osób trzecich, 
ślady na szyi jednoznacznie wskazywały na samobójstwo 
przez powieszenie, bruzda wisielcza na przedzie gardła 
była gruba i silnie brunatna. Był też pewien, że zgon 
nastąpił mijającej nocy, zaś otwarcie zwłok w zakładzie 
medycyny sądowej miało jedynie doprecyzować czas 
śmierci. Nic nie pozwalało przypuszczać, że w martwym 
ciele kryły się jakiekolwiek inne wskazówki.

— Moment. Nie rozumiem — stwierdziła proku-
rator, nie tyle przyznając się do swojej ułomności, co 
zarzucając komisarzowi nieścisłość. — Ile czasu minęło 
od zdarzenia do przyjazdu patrolu?



 13 

  Żertwa  

— Kilka godzin — przyznał komisarz.
— Jak to? — Dębska wciąż nie pojmowała, co obja-

wiło się na jej twarzy ostrzegawczym zmarszczeniem 
brwi.

— Strażnik zasnął przy monitoringu. Zdarzenie zo-
baczył dopiero po przebudzeniu.

Prokurator prychnęła, niezadowolona — z pewno-
ścią pomyślała, że przez taki brak sumienności dzieje 
się większość tragedii na świecie.

— Nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności powiesił 
się akurat wtedy, kiedy strażnik zasnął — powtórzyła, 
nie kryjąc się ze swym niedowierzaniem. Czy może 
strażnik udawał, przekupiony? Ta wątpliwość od razu 
błysnęła w jej krytycznym umyśle. A może ktoś go 
uśpił? Wywabił z kryjówki, a ten wbrew zasadom wy-
szedł, teraz zaś to ukrywa?

— Dokładnie na to wygląda.
— Dokładnie czy na to wygląda? — Dębska lubiła 

chwytać ludzi za słowa. Wskazując na ich brak konse-
kwencji, nielogiczność i niedokładność, przejmowała 
kontrolę. — Ktoś to sprawdził?

— Mamy tylko oświadczenie strażnika — odparł 
niezrażony Majka, nie pozwalając na wytrącenie się 
z równowagi.

— Czyli może kłamie i wcale nie spał — drążyła 
uparcie prokurator.

— Bierzemy to pod uwagę.
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— Tylko po co? — Dębska, wykazując rzetelność 
i uczciwość, sama zaatakowała wersję, którą jeszcze 
przed chwilą przypuszczała.

— Po co miałby nie spać? Żeby ktoś mógł spokojnie 
zabrać sznur — przypomniał jej komisarz. — Byłby dla 
sznurokrada czujką.

— Tak, tak. Ale na co komu sznur samobójcy?
— Tego nie wiem — przyznał Majka.
Zamilkli na chwilę. Leżący na bruku mężczyzna swo-

je szeroko otwarte oczy miał utkwione w wiszących 
nad nimi chmurach. Ubrany w stare, brudne ubrania, 
nieogolony i z zapuszczonymi włosami, wyglądał na 
bezdomnego, którym zapewne był — w innym razie 
po cóż miałby dopuszczać się tak starannej maskarady? 
Obok niego leżała plastikowa reklamówka, na którą 
czyhali już technicy kryminalistyczni. Cała ich grupa 
zgodnie postanowiła odczekać pół godziny, aż zrobi 
się wystarczająco widno — nim podłączyliby reflek-
tory, minęłoby tyle samo czasu, a ich wysiłek stałby 
się zbędny. Dlatego kilkanaście osób stało bezczynnie 
na otoczonym biało-niebieską taśmą placu, przy po-
licyjnych wozach, popijając kawę z termosów, jedząc 
kanapki i prowadząc przyciszone rozmowy.

— Mamy pewność, że powiesił się sam? — podjęła 
znów prokurator Dębska. 

— Na nagraniu widać, jak przynosi drabinę, roz-
stawia ją, mocuje sznur z pętlą na najwyższym szcze-
blu, wspina się od wewnątrz i wiesza — zrelacjonował 
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komisarz, starannie wymieniając każdy z etapów ostat-
niego przedsięwzięcia nieboszczyka.

— A jednak ktoś zabrał ten przeklęty sznur — skwi-
towała Dębska, zaintrygowana niezaprzeczalnym 
udziałem osoby trzeciej.

— Niestety.
— Trudno. Trzeba wszcząć śledztwo — zdecydowała 

prokurator z ciężkim westchnieniem, ale i szczególnym 
błyskiem w oku. — Mamy podejrzenie namowy lub 
pomocy przy popełnieniu samobójstwa. Zabezpieczcie 
ślady i zróbcie tu porządek, zanim zlecą się sępy. Ja 
muszę jechać do kolejnej sprawy.

Powiedziawszy to, bez pożegnania oddaliła się ener-
gicznym krokiem do swojego samochodu, zaś komisarz 
Majka skierował się ku czekającej grupie, aby przydzie-
lić zadania. Gdy tylko się rozjaśniło, obfotografowano 
każdy przedmiot i miejsce, nie pomijając pozornie naj-
błahszego szczegółu, po czym jak najszybciej zabrano 
ciało wisielca i, ukrytego przed wścibskimi spojrze-
niami, odwieziono do zakładu medycyny sądowej. Na 
drabinie, którą samobójca, na co wszystko wskazywało, 
przyniósł z niedalekiego placu budowy, zabezpieczono 
mnóstwo odcisków palców — rychło okazało się, że 
wszystkie należały do pracowników budowy, posia-
dających co do jednego solidne alibi, oraz do samego 
zmarłego. W plastikowej torbie mężczyzny nie odna-
leziono nic poza stertą aluminiowych puszek wyzbie-
ranych skrupulatnie ze śmietników i kontenerów.
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Kilka godzin później komisarz Majka głowił się nad 
aktami, czytając dopiero co sporządzone wyniki sekcji. 
Jak głosił, w wyniku ucisku spowodowanego ciężarem 
wiszącego ciała doszło do zamknięcia tętnic szyjnych 
i kręgowych, co doprowadziło do omdlenia, niedo-
krwienia mózgu i w następstwie — śmierci mózgu 
oraz do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej, 
bezpośrednio skutkującej zgonem. Biegły w toku oglę-
dzin i sekcji zwłok nie stwierdził śladów gwałtownego 
działania poza wyraźną bruzdą wisielczą wskazującą 
na użycie grubego sznura lub kabla — w szczególności 
brak było na ciele denata śladów i obrażeń typowych 
dla stoczonej przed śmiercią walki czy też prób obro-
ny, a także zmian wskazujących na wywołanie stanu 
nieprzytomności w sposób inny niż opisany wyżej czy 
skrępowania w celu powieszenia wbrew woli denata. 
Było więc pewne, że wisielec powiesił się samodzielnie, 
niemniej komisarza nieustannie, tak jak prokurator 
Dębską, dręczyły wątpliwości, czy decyzję o odebraniu 
sobie życia podjął równie niezależnie. Co więcej, toż-
samości zmarłego nie sposób było ustalić — nie miał 
przy sobie dokumentów, odcisków palców nie odna-
leziono w policyjnej bazie danych, nie pasował też do 
wizerunków żadnej z osób zgłoszonych jako zaginione. 
Nie miał leczonych zębów ani śladów po przebytych 
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operacjach — nieboszczyk i jego ciało milczeli jak za-
klęci, nie udzielając żadnej podpowiedzi. Nawet telefon 
komórkowy — w zasadzie jedyny osobisty przedmiot, 
jaki przy nim znaleziono — był całkowicie czysty, nie 
miał nawet karty SIM.

— Może miał być słupem, ale się wystraszył. Zagroził 
policją i go uciszyli — podsunęła prokurator Dębska, 
gdy komisarz Majka zadzwonił opowiedzieć jej o wy-
nikach sekcji. Było już po południu, a prokurator nadal 
jeździła po całej okolicy, zbierając sprawy jak śmierć 
swoje żniwa, jako że dzień, zgodnie z przepowiednią 
gwiazd, był wyjątkowo pechowy.

— Wstępne wyniki sekcji nie wykazały śladów walki 
— powiedział Majka. — Nie ma obrażeń na tyle świe-
żych i głębokich, by wskazywały, że tej nocy ktoś go 
powiesił, używając przemocy. A dowód osobisty mogła 
zabrać ta sama osoba, która wzięła sznur.

— Przejdź się jeszcze po bezdomnych — poleciła 
prokurator, ale zaraz dodała usprawiedliwiającym to-
nem, aby komisarz nie pomyślał, że wykorzystuje go 
i nakazuje bezsensowne czynności: — Dla pewności. 
Sam widziałeś, beznadziejnie to wyglądało, katedra 
i ten sznur. Nie mogę tego tak po prostu umorzyć.

— Oczywiście, rozumiem.
Komisarz Majka oczywiście rozumiał — musieli po-

zbyć się wszelkich wątpliwości, na tym wszakże polega-
ła ich praca. Pojechał więc do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, uzbrojony w cierpliwość i zdjęcie, ale 
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nikt z pracowników nie rozpoznał zmarłego. Komisarz, 
jeszcze niezrażony, podjął próby rozmów z samymi 
bezdomnymi — w kilku noclegowniach, w punktach 
wydających posiłki i odzież, wreszcie ze spotkanymi 
na ulicach, przystankach, dworcach, pod wiaduktami 
i w opuszczonych magazynach. Przez dwa kolejne dni, 
wraz z kilkoma innymi funkcjonariuszami, jeździł po 
całym Wrocławiu, ale pytani, domyślając się z łatwo-
ścią, że mają do czynienia z policją, unikali udzielania 
jakichkolwiek odpowiedzi. Każdy napotkany bezdom-
ny, niezależnie od wieku, miał problemy z pamięcią, 
wzrokiem albo w najlepszym razie ostatni raz widział 
„tego człowieka” miesiące temu. Nikt nie podał na-
zwiska ani chociażby imienia. Komisarz, wiedząc, iż 
taka wiadomość prędzej zniechęca do zwierzeń, niż do 
nich skłania, postanowił nie zdradzać, że poszukiwany 
mężczyzna nie żyje — a i bez tego, skoro tylko rozeszła 
się plotka, że bezimienny bezdomny jest ścigany przez 
policję, na drugi dzień nikt nawet nie trudził się wy-
myślaniem wymówek. Wszyscy rozpytywani bezdomni 
zgodnie stwierdzali, że nic nie wiedzą, i zaciskali usta 
w upartym milczeniu, jakby i na nich rzucono urok.

Komisarz Majka był w ciasnej, pozbawionej perspek-
tyw kropce, do czego wprost i bez wstydu przyznał się 
prokurator Dębskiej.

— …z drugiej strony taka niechęć to nic nowego 
— zauważyła Dębska, gdy komisarz zakończył swoją 
dokładną relację.
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Siedzieli u niej w gabinecie, na drugim piętrze prze-
pastnego, neorenesansowego budynku prokuratury 
wzniesionego przy ulicy Podwale, którego elewacja 
jaśniała niczym nieskażone grzechem sumienie spra-
wiedliwości. W pokoju brakowało mebli — na środku 
jak samotna, lecz bujnie porośnięta wyspa trwało ob-
łożone papierzyskami biurko ze starym komputerem, 
a akta, niegdyś ułożone przykładnie na dwóch regałach 
przy ścianie, uległy cudownemu rozmnożeniu i roz-
pełzły się po całej podłodze. W kącie blisko okna stał 
martwy, kiedyś wspaniały kwiat, którego zwłok nikt 
nie miał czasu wynieść; miał przez kolejne lata wchła-
niać osiadły na nim kurz i przemienić się w karykaturę 
skamieliny.

Prokurator Dębska zagotowała wodę w stojącym na 
parapecie białym, plastikowym czajniku elektrycznym 
i przygotowała dwie szklanki pozbawionej smaku her-
baty. Trzymali je w dłoniach, parujące, uważając, by nie 
rozlać zbyt wiele na świeżo wydrukowane akty oskar-
żenia, i wyobrażali sobie, że uwięziony w szkle płyn to 
coś innego niż zabarwiona uschniętymi listkami gorąca 
woda. To „coś” bardzo by im się teraz przydało.

— Tak, ale żeby ani jedna osoba się nie zająknęła, 
to dziwaczne… — stwierdził komisarz Majka, z nie-
dowierzaniem kręcąc głową nad szklanką.

— Nikt nic nie widział, wszyscy spali, w katedrze 
nikogo nie było, na ulicach pusto, nagranie z kamer 
nieczytelne, śladów nie ma, tożsamości nie ma, rodziny 
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nie ma, niczego nie ma — podsumowała po raz wtó-
ry Dębska, postawiła swoją herbatę wśród lawiny pa-
pierzysk i zamieszała w niej wyjętą z szuflady biurka 
łyżeczką. Zrobiła to nie po to, by rozprowadzić cukier 
(gdyż go nie dosypała) czy wzmocnić herbatę (na to 
szans nie było), lecz najwyraźniej by móc obserwować 
wirujące, wzburzone fusy.

— Sznura też nie ma — uzupełnił komisarz niewin-
nie i bez ukrytych zamiarów, lecz prokurator, słysząc 
tę uwagę, aż jęknęła i złapała się rękoma za głowę, po 
czym potarła kilkukrotnie twarz dłońmi.

— Gdyby nie ten sznur — powiedziała zza palców 
— można by uznać, że to faktycznie było samobójstwo. 
Dziwaczne, ale da się wytłumaczyć choćby chorobą 
psychiczną. Tylko że na sznurze mogą być ślady innej 
osoby, która pomogła mu się powiesić. Bez tego sznura 
ani nie potwierdzimy, ani nie wykluczymy przestęp-
stwa.

— Przeszukaliśmy dokładnie cały teren, nie ma po 
nim najmniejszego śladu — zapewnił komisarz.

— Może jednak powinniśmy pójść z tym do me-
diów? — Dębska zasępiła się, wsparłszy brodę na 
splecionych jak do modlitwy dłoniach. Kontrola nad 
sprawą wymykała jej się z rąk, a może od początku 
przeświadczenie o panowaniu nad następującymi po 
sobie wydarzeniami było tylko iluzją.

— Można spróbować. Pamiętasz? W sprawie zagi-
nięcia z listopada nikt nie oskarżał służb o złe działanie, 
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więc ta sprawa również nie powinna zaszkodzić wi-
zerunkowi policji czy prokuratury. Najwyżej biskup 
będzie niezadowolony — rozważał na głos komisarz, 
jednocześnie wciąż wahając się zaryzykować w kwestii 
herbaty, aż wreszcie, wypowiedziawszy ostatnie zda-
nie, jakby w akcie pokuty i próbie zadośćuczynienia 
za przyszłą krzywdę biskupa, pociągnął zdecydowany 
łyk naparu, krzywiąc się przy tym gorzko.

— To już jego problem — prokurator wzruszyła 
z lekkością ramionami. — Nasz wizerunek też już ni-
kogo nie obchodzi… A więc postanowione.

I choć dzień przełamał się już w wieczór, cywilizo-
wany świat, nie zważając na dobowy cykl, z rześkością 
godną poranka ogłosił w sieci internetowej i telewizyj-
nych wydaniach programów informacyjnych, iż oto 
nastąpiło „morderstwo na oczach archikatedry” lub też 
„zbrodnia pod oknami biskupa”, a w tekstach bardziej 
wyważonych pojawił się „wisielec w centrum Wrocła-
wia”. Biskup istotnie wyraził swoje niezadowolenie, i nie 
on jeden, było jednak zbyt późno, by opłakiwać rozlane 
mleko. A rozlane było wielce niefortunnie, ponieważ 
tłumaczenia rzecznika policji i prokuratury bladły przy 
blasku roztaczanym przez jaskrawe nagłówki. Sprawa 
powieszonego na drabinie przed katedrą bezdomnego 
urosła do wydarzenia tygodnia — co przy niemałej 
liczbie zgonów wśród bezdomnych, wprawdzie mniej 
spektakularnych, zakrawało na ewenement, bulwer-
sujący bardziej świadomych czytelników i  rodzący 
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niepochlebne komentarze pod adresem szukających 
sensacji dziennikarzy. Samej policji szukającej pomocy 
także nie oszczędzono krytyki. Spośród wielu zgłoszeń 
— w artykułach podano specjalny numer kontakto-
wy na komendę, w której pracował komisarz Majka 
— jedno jedyne było czymś więcej niż próbą zaspo-
kojenia ciekawości lub popisem wybujałej wyobraźni 
dzwoniącego.

— Mam pewne przypuszczenia, kto mógł spowo-
dować śmierć wisielca z Ostrowa Tumskiego — oznaj-
mił z wysokim stopniem ostrożności głos w słuchawce 
dyżurnego, należący niewątpliwie do kobiety, rześki, 
melodyjny i młodzieńczy, o nienagannej dykcji.

— Mogłaby pani dokładniej?
— Chciałabym porozmawiać osobiście z  detek-

tywem prowadzącym śledztwo — odparł rezolutnie 
przyjemny głos. Słysząc ciszę, świadczącą o skonfundo-
waniu dyżurnego, dzwoniąca dodała bystro: — Proszę 
powiedzieć, gdzie i kiedy mogę przyjść, mogę też podać 
mój numer telefonu.

— Tak, tak, oczywiście — odrzekł odrobinę zagu-
biony dyżurny, choć na jego usprawiedliwienie należy 
lojalnie odnotować, iż poza odbieraniem telefonu za 
telefonem, w sprawach najróżniejszych, mierzył się 
również z bezlikiem papierków, karteczek, formula-
rzy, tabelek, zapisków i tym podobnych wytworów od-
wiecznej biurokracji. Mimo przeciwności losu i biur-
kowej logistyki udało mu się odszukać długopis i mniej 
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istotny skrawek papieru, na którym odnotował nu-
mer telefonu podany przez kobietę. Prędko przekazał 
wiadomość komisarzowi Majce, a ten, zaintrygowany 
zgłoszeniem, stosunkowo późnym, a i stanowczym, nie 
zwlekając, oddzwonił pod uzyskany numer.

— Długo się wahałam — wyznała właścicielka głosu, 
gdy tylko przybywszy na komendę według wskazań 
komisarza Majki, odnalazła jego czujną osobę. Była 
łagodnej urody, choć o przenikliwym, niemal ostrym 
spojrzeniu; nosiła wyrazisty, staranny makijaż i krótkie, 
pomalowane krwistoczerwonym lakierem paznokcie. 
Gęste, zmierzwione włosy o drobnym skręcie, spalone 
na końcach słońcem lub utlenione, luźno związane, 
otaczały jej twarz miękką aureolą i spływały w dół ple-
ców. Ubrana była niemal cała na czarno — w dopaso-
wane jeansy, botki na obcasie i skórzaną kurtkę, spod 
której wychylały się poły czerwonej koszuli w kratę; 
strój podkreślał jej smukłą sylwetkę i pewność siebie, 
nie przekraczając, co istotne, granic dobrego smaku.

— Dobrze, że pani przyszła — pochwalił ją czym 
prędzej komisarz Majka, aby przypadkiem nie zmieniła 
zdania. Zaprowadził ją do swojego biurka, usytuowa-
nego w lekkim oddaleniu od miejsc pracy pozostałych 
policjantów, ale ogarniętego równie nieposkromionym 
chaosem, i nawet odsunął dla niej liche krzesełko na-
przeciwko siebie.

— Pani widziała zdarzenie? — rzucił obojętnie, jak 
gdyby od niechcenia, byle jej nie spłoszyć, jednocześnie 
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wprowadzając do komputera hasło i przeszukując od-
męty okien kolejnych wyświetlających się programów.

— Nie — odparła wprost kobieta.
— Rozumiem — stwierdził komisarz, choć nie 

w pełni rozumiał, bo też, skoncentrowany na obsłudze 
maszyny, niezbyt skupiał się na jej odpowiedziach. — 
Znała pani zmarłego?

— Nie — zaprzeczyła ponownie i wypuściła głośno 
powietrze, okazując niezadowolenie.

— Pani coś wie o sprawcy? — odgadywał mimo-
chodem komisarz.

— Nie — jej głos zabrzmiał szorstko. — Jeśli da mi 
pan dojść do słowa…

— Jak się pani nazywa? — komisarz Majka wreszcie 
podniósł na nią wzrok. Włączył już to, co było mu 
potrzebne, i mógł przystąpić do właściwych czynności.

— Anastazja Omyk.
Palce komisarza Majki zatańczyły na trzeszczącej 

klawiaturze, gdy wpisywał dane kobiety do protokołu 
i wyszukiwarki Krajowego Systemu Informacji Poli-
cyjnej. Zobaczywszy wyświetlone wyniki, uniósł brwi 
w zdumieniu.

— Proszę o dowód osobisty — polecił tonem zdecy-
dowanie mniej uprzejmym, a gdy Anastazja wręczyła 
mu posłusznie dokument tożsamości (który nosiła 
w portfelu schowanym w wewnętrznej kieszeni kurtki 
— nie miała przy sobie torebki), obejrzał go dokładnie 
i spisał kolejne informacje.
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wołchwami, czyli słowiańskimi wróżbitami, szamana-
mi. Potrafili kontaktować się z Zaświatami, przepowia-
dać przyszłość i uzdrawiać. Posiadali też wiedzę, którą 
uznawano za tajemną…

Anastazja urwała znacząco.
Komisarz Majka otworzył szerzej swoje — i tak już 

duże — błękitne oczy. Jego ciałem wstrząsnął zimny 
dreszcz, po którym uderzyła go fala gorąca wywołana 
wyrzutem adrenaliny i szybszym obiegiem krwi w jego 
żyłach. Lecz gdy tylko podejrzenie Anastazji o zbrod-
nię zdążyło skrystalizować się w jego świadomości, do 
biurka podbiegł zaaferowany policjant w mundurze, 
który rzucił kontrolnie okiem na zakapturzoną postać 
kobiety i, nie zwlekając ani chwili dłużej, zwrócił się 
do komisarza.

— Jest nowa sprawa, trochę makabryczna.
Komisarz Majka spojrzał na niego, po czym prze-

niósł wzrok na Anastazję i pierwszy raz w czasie wie-
loletniej służby, nie zastanawiając się ani nie wysłuchu-
jąc szczegółów, kierowany samą tylko intuicją, a może 
i pierwotnym lękiem, postanowił równie stanowczo, 
co bezpodstawnie:

— Jesteś zatrzymana. — A policjantowi polecił: — 
Zamknij ją w areszcie, w osobnej celi, i poucz, jak na-
leży.

Nie zwlekając, zerwał się zza biurka. Anastazja nawet 
nie zdążyła zaprotestować, nim wybiegł z komisariatu.




