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Rozdział 1

Morderczyni  
bez dwóch zdań

Basia Kotula nie miała cienia wątpliwości: bez dwóch 
zdań zaraz kogoś zabije. Nie była jeszcze tylko pew-
na kogo. Ale czuła, że mordercze instynkty wzrastają 
w niej z każdą sekundą i muszą w końcu znaleźć ujście 
na jakimś realnym ciele. Kwestią sporną było wyłącznie 
to, kto zginie jako pierwszy.

Kandydatem numer jeden był jej obecny narzeczony, 
podkomisarz Rafał Martuś, który od rana nie odbie-
rał od niej telefonów. Tak, wiedziała, że jako policjant 
na służbie mógł wykonywać właśnie bardzo ważną 
misję. Ale po piętnastu nieodebranych połączeniach 
mógłby się domyślić, że ma mu coś bardzo ważnego 
do powiedzenia i należy oddzwonić! Albo choćby wy-
słać uspokajającego SMS-a: „Kochanie, jadę dwieście 
pięćdziesiąt na godzinę za mordercą. Jak go złapię, to 
oddzwonię”. Wtedy wiedziałaby, na czym stoi, i nie 
martwiłaby się niepotrzebnie.

Kandydatem numer dwa był dyrektor personal-
ny koncernu Subfood, Paweł Nikodemski. On, dla 
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odmiany, dobijał się do niej od rana, nie rozumiejąc, 
że pani dyrektor ma na głowie tysiąc ważniejszych spraw 
niż zatwierdzenie listy zwolnień! To prawda, wolała 
sama odwlekać chwilę spotkania z nim, nawet bez istot-
nych powodów, bo decydowanie o wypowiedzeniu dla 
kogokolwiek nie było niczym przyjemnym. Nie miała 
jednak wyjścia. Londyńska centrala nie była zadowo-
lona z wyników sprzedaży i stało się jasne, że ktoś musi 
polecieć. Pewnie ze dwie osoby z marketingu, ze dwie 
z handlowego, no i ze dwie z działu kadr, bo ktoś powi-
nien odpowiedzieć za źle zrekrutowanych pracowników.

Istniała jeszcze dodatkowa okoliczność, która od-
stręczała ją od spotkania z dyrektorem personalnym. 
Bo najgorsze ze wszystkiego było to, że Nikodemski 
zapewne, jak zwykle przy zwalnianiu, założył ten swój 
idiotyczny fiołkowy krawat w różowe słonie. Gdy go 
w nim widziała, miała ochotę go nim udusić. I to bez 
względu na swój nastrój. Dlatego dla personalnego by-
łoby lepiej, gdyby ubrał się dziś inaczej! No chyba że 
Basia najpierw zabije kogoś innego i zdążą ją areszto-
wać przed spotkaniem z Nikodemskim.

Kandydat numer trzy do zamordowania siedział 
przed nią z żałosną miną w jej dyrektorskim gabinecie 
i trzymał w ręku kartkę z wierszem, który dla niej napi-
sał. Był nim Bazyli Jacak, jej eksnarzeczony. Z zawodu 
copywriter, autor poematów reklamowych o papierze 
toaletowym, majtkach i silnikach samochodowych. 
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Naznaczony wiecznym pechem, który powodował, 
że od dzieciństwa był o coś wiecznie podejrzewany. 
To sprawiło, że przed niespełna pół rokiem wplątał 
się w sprawę morderstwa pewnego prezesa, a Basia, 
chcąc dowieść jego niewinności, poznała przystojnego 
podkomisarza. Zatem Bazylego można było uznać za 
przeszłość, ale najwyraźniej on sam chciał być wciąż 
teraźniejszością, a nawet przyszłością pani dyrektor 
i tym samym doprowadzał Kotulę do szewskiej pasji. 
Może i nawet byłoby jej miło, że dawna miłość wciąż 
darzy ją uczuciem, bo to przecież sympatyczna rzecz. 
Tylko dla zdrowia i życia eksnarzeczonego byłoby le-
piej, gdyby wybrał inną chwilę na jego wyrażenie!

— Bazyli, ja już nie jestem twoim podmiotem lirycz-
nym i zabraniam ci pisać dla mnie wiersze! — dener-
wowała się pani dyrektor Subfoodu.

— Nie możesz być podmiotem lirycznym, bo w tym 
wierszu to my nim jesteśmy — odpowiedział Jacak, tym 
samym automatycznie awansując na pierwsze miejsce 
w kolejce do bycia denatem. Kotuli nawet zdawało się, 
że usłyszała przeraźliwy wrzask i zaczęła się zastana-
wiać, czy to nie był krzyk zabijanego w jej wyobraźni 
Bazylego. A wyobraźnia ta była tak bogata, że zmieści-
łyby się w niej nawet trzy morderstwa naraz.

— Nie wkurzaj mnie, wszystko mi się plącze!
— Pewnie dlatego, że już nie jesteśmy razem. — Bar-

dziej wyraził nadzieję, niż wydedukował copy writer.
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— Tak, to właśnie dlatego — zaśmiała się gorzko 
Basia, ale w serce Bazylego wlało to nutkę optymizmu.

— To może warto to zmienić?
— Nie warto! — Kotula warknęła tak groźnie, że 

Jacak odruchowo odsunął się ze swoim krzesłem. Ką-
tem oka zobaczyła, że na ekranie jej laptopa wyświetlił 
się mail od Nikodemskiego z informacją, że muszą 
się natychmiast zobaczyć. To sprawiło, że personalny 
ponownie wskoczył na pierwsze miejsce listy poten-
cjalnych kandydatów do zamordowania, ocalając tym 
samym chwilowo życie copywriterowi.

— Ale dlaczego?
— Bo ja jestem szczęśliwa! — Czyniąc to rozpacz-

liwie brzmiące wyznanie, korporatka po raz szesnasty 
wybrała numer do policjanta. Miała nadzieję, że gdy za-
cznie pełną okazywania uczuć rozmowę z ukochanym, 
jej były narzeczony zrozumie, że nie ma najmniejszej 
ochoty na dalszą dyskusję. Ba, nie miała tej ochoty od 
samego początku i była zła na swoją sekretarkę, Ka-
milę Nowak, że wpuściła tu Bazylego. Pewnie tamtej 
zrobiło się żal na widok nieszczęśliwej miny copyw-
ritera albo też przekonał ją jakimś łzawym tekstem, 
do których tworzenia miał talent. Dlatego Basia nie 
winiła jej i nie umieszczała na swojej liście osób do 
eksterminacji. Przynajmniej chwilowo, ale sytuacja była 
dynamiczna. — I ty na pewno też jesteś szczęśliwy! — 
dokończyła.
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— No ja nieszczególnie — przyznał eksnarzeczo-
ny. — Dzisiaj myślę, że to był duży błąd, że pozwoliłaś 
mi odejść.

— Nie miałam chyba wyjścia, widząc cię zadowolo-
nego w łóżku z panią doktor Smyk.

— Nie przesadzałbym z tym zadowoleniem. Do dziś 
dnia zastanawiam się, jak to się właściwie stało i nie 
jestem do końca pewien. — Copywriter autentycznie 
zrobił zamyśloną minę, jakby faktycznie próbował od-
twarzać w głowie minione wydarzenia. — Ale to chyba 
przez zbyt dużą dawkę leków przeciwbólowych, które 
wtedy brałem. I pomyśleć, że gdybym się nie zdener-
wował na Brzózkę i nie nadział na tę jego szablę…

— Nieważne przez co, ważne, że się stało. I się nie 
odstanie. — Martuś po raz kolejny nie odebrał telefonu 
od Kotuli, dlatego błyskawicznie wrócił na pierwsze 
miejsce kandydatów do zamordowania, ratując życie 
personalnemu.

— Naprawdę szkoda — westchnął Bazyli. — To może 
chociaż pomożesz mi uwolnić się od Agnieszki?

— Bazyli, mam dość swoich problemów, żeby jeszcze 
wplątywać się w twoje! A jak nie chcesz być z panią 
Smyk, po prostu wyprowadź się do mamy. Na pewno 
się ucieszy z twojego powrotu.

— To nie takie łatwe. Agnieszka mnie osaczyła. Na-
wet już przewiozła praktycznie wszystkie moje rzeczy 
od mamy. Odcięła mi drogę powrotu.
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— Z tego, co pamiętam, nie masz dużo rzeczy. Spa-
kujesz się w pół godziny i wrócisz do domu.

— Nic z tego. Mama wymieniła zamki. To znaczy 
Agnieszka jej wymieniła. Powiedziała jej, że stare się 
do niczego nie nadają, a na dodatek drzwi słabo tłu-
mią hałas. Dlatego kupiła jej nowe, antywłamaniowe. 
I przekonała ją, że nie powinna mi pod żadnym pozo-
rem dawać kluczy, bo ja wszystko gubię, więc złodzieje 
mogliby łatwo je dorobić.

„Konkretna babka. I zapobiegawcza. Już raz jej się Ba-
zyli wyrwał z rąk i teraz nie chce powtórzyć tego błędu. 
Faktycznie można się jej bać. Ale to przecież nie jest moja 
wina, że z nią jest. Nie będę się mieszać w jego sprawy. 
Dosyć mam własnych kłopotów, a ten dzień jest wprost 
szalony” — pomyślała Kotula, jak wiele osób nie docenia 
niespodzianek od losu i tego, co jeszcze przed nami.

— Na pewno zrobiła to z troski o twoją mamę — po-
wiedziała Basia, nie wierząc wprawdzie w swoje słowa, 
ale trzymając się konsekwentnie planu niemieszania się 
w życie Bazylego.

— Może i tak, ale to zamyka mi drogę powrotu…
— Mama na pewno cię przyjmie.
— Nie sądzę. Agnieszka ją kompletnie omotała swoją 

wizją mnie, a mama się z nią zgadza.
— O czym ty mówisz? — spytała Basia.
— O tym, że ona ma bardzo silną osobowość. Nie 

potrafię się jej oprzeć i  odmówić. Chociaż bardzo 
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bym chciał. — Copywriter zrobił tak smutną i żałosną 
minę, że korporatce prawie zrobiło się go żal. Ale tylko 
prawie, bo wściekłość na niego wciąż w jej uczuciach 
przeważała.

— A czegóż takiego ona od ciebie żąda?
— Koniecznie chce, żebym był poetą.
— Poetą? — upewniła się Basia, jakby nigdy nie przy-

szło jej do głowy uznać Bazylego za poetę.
— Tak. Wiem, tobie się to może wydać śmieszne, 

ale ja naprawdę nie chcę być poetą. Owszem, czasem 
jakiś wiersz chętnie napiszę dla rozrywki. Albo krótkie 
opowiadanie. A czasem może też coś dłuższego. Ale 
kocham swój zawód. Uwielbiam wymyślać reklamy, 
patrzeć, jak ludzie na nie reagują, jak hasła stają się 
niekiedy częścią codziennego języka. Po prostu chcę 
być copywriterem. A Agnieszka się uparła, żeby zrobić 
ze mnie poetę. No i wiesz, mojej mamie to się podo-
ba. Sama jest malarką i ma takich lekko nienormal-
nych znajomych, dla których ktoś, kto pisze reklamy, 
sprzedał się komercji albo ma za mało talentu. A teraz 
mama mówi, że będzie ze mnie dumna, jak już będę 
tym poetą i się nawet znajomym zaczęła tym chwalić. 
Razem zresztą z Agnieszką.

— Bazyli, proszę cię. — Basia z najwyższym tru-
dem powstrzymywała złość. — Jesteś dorosły. Możesz 
zarabiać tyle, żeby wynająć sobie mieszkanie i żyć sa-
modzielne.
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— Kilka miesięcy temu pewnie miałabyś rację, ale 
Agnieszka zabrania mi przyjmowania zleceń na rekla-
my! Paru osobom odmówiłem, ktoś się już na mnie 
obraził. Pamiętasz, że większość zleceń miałem od 
Chachuły, a on mi już nigdy nic nie da…

— Zaraz, to ty teraz jesteś na utrzymaniu doktor 
Smyk?

— Nie do końca. Agnieszka wyznaczyła mi pensję 
za to, żebym nie wymyślał reklam, tylko pisał wiersze. 
Mówi, że w ten sposób inwestuje w narodową kulturę…

— To bardzo interesujące, Bazyli, ale teraz…
— Teraz to szykuje się do naszego ślubu. Za niecałe 

dwa miesiące, w listopadzie. Wtedy kończą się zlecenia 
z NFZ-etu dla jej kliniki, ma sporo luzu, i potem mamy 
jechać w miesięczną podróż poślubną.

— Współczuję ci, ale… — Basia próbowała się za 
wszelką cenę opanować, choć było właściwie pewne, 
że jej były narzeczony nie tyle jest na pierwszym miej-
scu listy kandydatów do zamordowania, co już zaraz 
padnie martwy, gdy dobrze wyceluje w niego swoim 
laptopem. — Ale teraz…

— Teraz to jeszcze postanowiła wydać tom moich 
wierszy. Wiesz, to nie jest trudne i nawet nie takie dro-
gie. Ale ona chce zainwestować w promocję, prowadza 
mnie po różnych przyjęciach, poznaje z ważnymi ludź-
mi. W tej jej klinice leczą się osoby ze świecznika, już 
mi nawet proponują dobre recenzje…



— Naprawdę ci współczuję, Bazyli, ale nie mogę ci 
pomóc! — wrzasnęła zrozpaczona Basia. Eks znów 
oddalił się o dobre pół metra od jej biurka.

— No rozumiem, nie musisz na mnie od razu krzy-
czeć.

— Muszę, bo inaczej nie zrozumiesz… Co zno-
wu?! — Ostatnie słowa nie były skierowane do byłego 
narzeczonego, lecz do sekretarki Kamili, która niespo-
dziewanie weszła do gabinetu.

— Nikodemski…
— Powiedz mu, że jak jeszcze raz mi dzisiaj zawróci 

tyłek, to go zamorduję!
— Już nie musisz. Właśnie znaleźli go martwego. 

Ktoś go udusił jego fiołkowym krawatem w różowe 
słonie.
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Rozdział 2

Madonna Barbara

Komisarz Henryk Gąsior patrzył z zaniepokojeniem 
na swojego młodszego kolegę, podkomisarza Rafała 
Martusia. Pracowali ze sobą zbyt długo, żeby doświad-
czony policjant nie wiedział, że partner ma przed sobą 
poważne życiowe dylematy. Choć Gąsior zupełnie nie 
pojmował dlaczego. Przecież Martuś miał fantastyczną 
kobietę, która była w nim zakochana, a na dodatek 
zarabiała świetne pieniądze. Mógł porzucić wynajmo-
waną od dawna klitkę i przenieść się do jej wygodnego 
mieszkania, by wieść sielskie i spokojne życie, jeżdżąc 
regularnie na ryby. Praktycznie każdy facet o czymś 
takim marzył. A tymczasem…

— Czemu nie odbierasz od niej telefonów? — zapytał 
w końcu Gąsior.

Siedzieli w nieoznakowanym radiowozie, którym 
patrolowali warszawskie ulice. W tej akurat chwili za-
parkowali niedaleko śródmiejskiego fast foodu, gdzie 
zakupili niezdrowe policyjne żarcie i zajadali się nim, 
czekając na ewentualne wezwanie z centrali i chroniąc 
się przed kroplami siąpiącego od rana deszczu.

— Nie twoja sprawa — odburknął podkomisarz.



15

— Moja, Rafałku. Twoje wewnętrzne nieszczęścia 
sprawiają, że nasz zespół śledczy traci połowę swojej 
mocy. A to ja nim dowodzę, więc się martwię.

— To się nie martw, Heniu. Wtedy nasz zespół śled-
czy będzie miał całą moc. Potrafię oddzielić życie pry-
watne od służbowego — zapewnił Martuś i wbił zęby 
w hamburgera.

— No chyba nie bardzo. Gdybyś potrafił, tobyś ode-
brał, porozmawiał chwilę i wrócił do roboty. A ty za 
każdym razem patrzysz na telefon, krzywisz się coraz 
bardziej, jakbyś nie był z najsłodszą babką świata, tylko 
z jakąś niedojrzałą cytrynką.

— Jak chcesz, sam sobie odbierz i porozmawiaj z nią 
chwilę. Ja tak nie potrafię.

— Dlaczego? — zapytał Gąsior.
— Z nią się nie da chwilę porozmawiać, bo zaraz ma 

sto spraw do omówienia naraz.
— Chwilowo nam się nigdzie nie spieszy. Na szczęście 

nie wezwali nas do tej chińskiej jatki pod Warszawą, 
która wyrobiła normę zabójstw na najbliższy miesiąc. 
Tak że możesz gadać do woli, a jak nie chcesz przy mnie, 
mogę rozprostować kości i pospacerować sobie po oko-
licy. — Wyjrzał na ulicę. — Chyba już przestało padać.

— Oddzwonię po pracy. Teraz jestem na służbie.
— I co, ścigasz tego ogórka, który ci zaraz wypadnie 

z hamburgera? — zakpił Gąsior. Martuś nic nie od-
powiedział, tylko poprawił wysuwający się z kanapki 
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plasterek kiszeniaka. — Świetnie go złapałeś, przedsta-
wię cię do odznaczenia.

— Zejdź ze mnie, Heniu, jeśli nie chcesz, żebym po-
prosił o zmianę partnera.

— Jest aż tak źle?
— Tak. Od jakiegoś czasu mnie tylko wkurzasz i nie 

ma z ciebie żadnego pożytku.
— Czyli chyba jest gorzej, niż myślałem — westchnął 

Gąsior i na poparcie swojej tezy dodał: — Po raz pierw-
szy, od kiedy z nią jesteś, powiedziałeś o niej coś złego.

— Nic bym nie powiedział, gdybyś mnie nie ciągnął 
za język. A ja nie mam czasu w robocie na plotkowanie. 
Ani z nią, ani o niej.

Komisarz Gąsior nie miał już cienia wątpliwości, że 
sprawa jest poważniejsza, niż mu się początkowo wyda-
wało. Zresztą już od jakiegoś czasu wiedział, że nie jest 
dobrze, ale miał nadzieję, że to minie i wkrótce odzyska 
swojego partnera takiego, jakiego zawsze go lubił. Pew-
nego siebie, bystrego, czasem nawet trochę bezczelnego. 
Wprawdzie niemającego do tej pory szczęścia w związ-
kach z kobietami, ale to też się przecież zmieniło. Wszyst-
ko przynajmniej na to do niedawna wskazywało.

A tymczasem obecnie było wprost przeciwnie. Fru-
stracja i zły humor Martusia pogłębiały się z każdym 
dniem. Dlatego nie wolno było tracić ani chwili i dzia-
łać, zanim będzie za późno.

— No dobra, masz na dzisiaj wolne.
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— Nie rozumiem. — Martuś zamrugał ze zdziwienia.
— Koniec roboty.
— Mam wracać do domu?
— Co to to nie. — Uśmiechnął się chytrze komi-

sarz. — Masz wyjść z pracy i spotkać się od razu ze 
swoim kumplem Gąsiorem, żeby pogadać o życiu. Naj-
lepiej jedząc podłe „macżarcie”.

— Przestań się wygłupiać.
— Mówię serio. Jak wyjeżdżałeś dwa miesiące temu 

na urlop z Baśką, to jeszcze cały byłeś w skowronkach. 
A jak wróciłeś, to z każdym dniem robisz się coraz bar-
dziej nie do zniesienia. No a ty tam sukces odniosłeś, 
jakąś sprawę rozwiązałeś.

— Co ty gadasz? — zdziwił się Martuś.
— Przyszła do ciebie od razu pochwała z Agencji 

Wywiadu.
— Nic nie mówiłeś.
— Bo liczyłem, że sam pochwalisz się w końcu tym 

sukcesem staremu kumplowi. A  ty nabrałeś wody 
w usta i nawet nie powiedziałeś, że się tam z Agatką 
Całus spotkałeś. — Gąsior uśmiechnął się na wspo-
mnienie pięknej pani prokurator, z którą kiedyś był 
związany Martuś.

— O tym też napisali w tej pochwale?
— Nie, to mi inne wróbelki wyćwierkały. I jestem 

rozczarowany. Dawniej nie miałeś przede mną tajem-
nic, a teraz jedna za drugą.
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— Nie jesteś moim spowiednikiem.
— Dawniej też nie byłem, a mówiłeś mi chyba więcej 

niż spowiednikowi.
— Teraz nie mówię. Nie wolno mi? — zapytał buń-

czucznie Martuś.
— Wolno, wolno, ale myślę, że ci ulży, jak mi po-

wiesz. Co? Wróciło uczucie do pani prokurator Całus?
— Nie, nic z tych rzeczy — powiedział szczerze pod-

komisarz. — To byłoby nawet miłe spotkanie, gdyby 
nie to, że przez to Baśka uparła się rozwiązać sprawę 
morderstwa.

— Znowu?!
— Niestety. I w dodatku to zrobiła — powiedział 

ze smutkiem i dodał gorzko: — My z Agatą byliśmy 
bezradni, a jej się udało. Tak że ta pochwała z Agencji 
Wywiadu powinna trafić pod jej adres. No, ale formal-
nie nie mogła, bo agent przecież nie powinien mie-
szać cywili w swoje sprawy. I dlatego pewnie pośrednio 
przeze mnie chcieli ją pochwalić.

— Niesamowita babka. — Pokręcił z niedowierza-
niem głową Gąsior.

— To się rozwiedź i z nią ożeń!
— Nie kuś mnie, gówniarzu — burknął już trochę 

zły komisarz. — I gadaj, w czym rzecz, bez ogródek.
Martuś miał jeszcze ochotę burknąć coś na odczep-

nego. Tylko co by to dało? Znał Gąsiora. Jak się do 
czegoś przyczepił, nie było opcji, żeby zrezygnował. 
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No i z drugiej strony warto było, żeby o tym z kimś 
porozmawiał. Z Baśką przecież nie mógł. Gdyby jej 
powiedział, o co chodzi, chyba by go zamordowała, 
więc już lepiej z przyjacielem. Chociaż on też może 
go zabić za słowa, które usłyszy. Dlatego Rafał przez 
dłuższą chwilę bił się z myślami, od czego zacząć. Było 
tyle spraw, które coraz bardziej go w Basi irytowały. Tak 
naprawdę mógłby je wymieniać bez końca. Chociaż 
właściwie wszystkie sprowadzały się do jednej rzeczy.

— No, bo wiesz… — zaczął i urwał.
— Nie wiem.
— No, bo ona musi być we wszystkim najlepsza — wy-

krztusił wreszcie po kolejnej dłuższej chwili milczenia.
— Ciągle się boisz, że zarabia dziesięć razy tyle, co ty?
— Żeby to tylko o jej pracę chodziło. Ale ona i mor-

dercę musi dopaść przede mną. I ryby większe musi 
złapać niż ja — zakończył żałośnie Martuś. — Ty wiesz, 
że wygrała ostatnie zawody w moim kole wędkarskim?

— A ty zamiast się cieszyć, że znalazłeś kobietę, która 
nie suszy ci głowy, że na ryby jeździsz, zamiast z nią ro-
bić coś innego, to się martwisz. Powinieneś być dumny, 
a tylko jojczysz i jojczysz jak baba.

— Pewnie! I ty mnie dobij. Wiedziałem, że nie po-
winienem ci nic mówić, bo nie weźmiesz tego serio. 
Zresztą pewnie masz rację. Jeszcze pół roku temu wie-
działem, że jestem facetem. Teraz to już jestem faktycz-
nie babą. I mam tego dość.



— Chyba nie chcesz powiedzieć, że masz zamiar się 
z nią rozstać? — zapytał przestraszony Gąsior.

— To nie tak, że chcę, ale…
— Ale co?
— Ale nie wiem, czy będę miał wyjście — wyznał 

smutno podkomisarz.
— Rafał, sorry, ale tobie kompletnie odbiło. Nawet 

gdybyś przestał ją nagle kochać, to i tak powinieneś 
się jej trzymać, dopóki nie znajdziesz kogoś, kogo byś 
chciał i kto by chciał ciebie. Chyba nie jesteś tak głupi, 
żeby nie rozumieć, że taka kobieta to skarb?

— Tylko nie wiem, czy dam radę unieść ten skarb. 
Tak, wiem, ona jest najlepszą rzeczą, jaka mi się mo-
gła przytrafić. Nawet Agata mi powiedziała, że jak coś 
schrzanię w tym związku, to się będę smażył w piekle 
dla starych kawalerów…

— No i tego się trzymaj. Agata to bardzo mądra ko-
bieta jest.

— Wiem. Ale nie wiem, czy dam radę. Basia jest jak 
Madonna…

— Jaka Madonna?! — Gąsior miał ochotę przywołać 
swojego partnera do porządku w krótkich żołnierskich 
słowach, ale w tej chwili odezwało się ich policyjne radio:

„Do wszystkich radiowozów operujących w Śródmie-
ściu. Morderstwo w biurowcu przy Dworcu Centralnym. 
Denat został uduszony własnym krawatem w różowe 
słoniki. Podejrzaną jest niejaka Barbara Kotula”.




