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ROZDZIAŁ 1

Zakrwawione strzępki ciętego mięsa wchodziły w szpary
drewnianego blatu. Wilgotny nóż unosił się i opadał
miarowo, odbijając refleksami światło lampy. Wprawna
ręka kroiła okaleczony korpus na drobne kawałeczki,
zbierając je na rogu stołu w oślizłą kupkę. Mięso było
zimne, ale niezmrożone, a świeże tak, że chciałoby się
je zrazu włożyć do ust, ciesząc podniebienie jego surowością.
Agathe Dati otarła nadgarstkiem pot z czoła i spojrzała na swoją pracę. Gulasz drobiowy na jutrzejszy obiad
zapowiadał się znakomicie.
Chociaż ostatnio żyła z przyrządzania posiłków, tak
naprawdę gotować lubiła wyłącznie dla siebie. Nie dlatego, że myślała tylko o sobie, wręcz przeciwnie, inni
ludzie zajmowali jej myśli w dostatecznym stopniu, żeby
paraliżować ją perspektywą popełnienia błędu. Obsesja doskonałości dekoncentrowała Dati, a rozkojarzenie powodowało pomyłki w najbardziej podstawowych
sprawach. Wiedziała, że nie nadawała się na zawodową
kucharkę, ale bezrobotna artystka nie dysponowała
wielkim polem manewru. Nikt — przyjaciele, współpracownicy, dawni znajomi — nie wyciągnął do niej
ręki tego strasznego dnia, kiedy jej sztuka straciła słodki
urok, tak przecież ważny w ilustracjach dla dzieci, który
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bezpowrotnie uleciał wraz z życiowym nieszczęściem;
kiedy minęły pierwsze dobre lata jej małżeństwa i życie
Agathe zaczęło coraz bardziej przypominać koszmar
żony pijaka; kiedy odeszła cząstka jej duszy pozwalająca
tworzyć coś pięknego, a w jej miejscu czuła tylko ziejący, niemożliwy do wypełnienia otwór pochłaniający
wszelkie dobre myśli i emocje.
Pozbawiona swojej sztuki Agathe cudem znalazła zatrudnienie w podrzędnej jadłodajni La Mouette i treścią
jej nowego życia stały się wypełniane z wielkim wysiłkiem obowiązki pomocy kuchennej. Wciśnięta pomiędzy dwie stare grube kucharki, ogłuszona sykiem
pary i dobiegającym z głównej sali szumem gęb, które
powinny jeść, zamiast tyle gadać, spędzała dni na oporządzaniu garów. Ale co chwila jedna z kobiet, zmęczona
nieudolnością Dati, wysyłała ją po talerze, ponieważ
w La Mouette zawsze brakowało kelnerów.
Ktoś załomotał do drzwi. Przestraszona Agathe wypuściła z ręki zakrwawiony nóż, który ześlizgnął się na
podłogę wraz z kilkoma strzępkami mięsa.
Pospiesznie umyła ręce, rzuciła ręcznik na stół i poszła otworzyć. Uchyliwszy drzwi, poczuła zapach przetrawionego alkoholu, lecz zanim zdążyła zareagować,
pchnięcie z drugiej strony rozwarło wejście, a potem do
jej ust przywarły obślinione, mięsiste, otoczone drapiącym zarostem wargi.
Smak śliny Ernesta był jeszcze gorszy niż ostatnim
razem.
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Agathe z całej siły odepchnęła byłego męża, ten
zatoczył się na trawniku i upadł, jeszcze nim zdążyła
zatrzasnąć drzwi. Zanim powstał na nogi, kobieta
przekręciła wszystkie zamki. Kiedy Ernest znowu dopadł drzwi, pozostało mu jedynie gniewnie szarpać
klamkę.
— Gacia, no, nie wygłupiaj się! To ja! — wrzasnął
przepitym głosem.
— Wiem, że to ty! — krzyknęła, ale nie za głośno,
żeby nie usłyszeli sąsiedzi. — Odejdź!
— No, Gacia, wpuść mnie. — Ernest próbował otworzyć drzwi. Szarpnął agresywnie za klamkę. — Wpuść.
No!
Opukując delikatnie drzwi, bełkotał coś niezrozumiale. Trwało to kilka minut, nim znudził się bezskutecznym wysiłkiem.
— Ty głupia pizdo! Zabiję cię! — wrzasnął, kopiąc
drzwi.
Uderzenie Ernesta prawie wyrwało główny zamek.
Agathe przypomniała sobie, że była to ostatnia rzecz,
jaką mąż zamontował w domu przed ich rozwodem.
Od tego czasu zapłaciła za dorobienie jeszcze dwóch
kolejnych.
— Słyszysz?! Zabiję! Zabiję! Zabiję?
Ernest odszedł na chwilę od drzwi, zataczając się,
zrobił kilka kółek w miejscu, po czym przypadł do wejścia, znowu prosząc o wpuszczenie, tym razem jeszcze
bardziej płaczliwie. Agathe nie miała wątpliwości, że
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teraz słyszy go już cała okolica. Trudno, i tak wszyscy
mieli na jej temat wyrobioną opinię.
Mężczyzna nie przestawał kopać w drzwi, chociaż
dobrze przykręcone zamki nie chciały puścić. Agathe
histerycznie odskoczyła od progu do kuchni. Zebrała
całe mięso z deski i wrzuciła je do gulaszu, nie dbając o spadające na podłogę kawałki. Widząc, ile się już
zmarnowało, uderzyła gniewnie pokrywą o garnek,
a potem jeszcze raz i jeszcze raz, trzaskiem chcąc zagłuszyć wrzaski Ernesta. W końcu metalowe ucho się
odłamało; Agathe jęknęła przeciągle, a potem cisnęła
nim ku drzwiom. Ucho uderzył o drewno, zadrapując
ciemny lakier, i upadło na schody.
Agathe chwyciła z podłogi zakrwawiony nóż. Trzymając ostrze nad głową, zmierzała ku wyjściu, jednak
w połowie drogi zdała sobie sprawę, że wrzaski Ernesta
ustały. Chwilę potem na ulicy zaryczał silnik, zapiszczały
opony i wnet hałas szybko ucichł gdzieś w oddali.
Zaskoczona kobieta zamarła. Dopiero kiedy na policzek ściekła jej kropla kurzej krwi, zdała sobie sprawę, że
trzyma nad głową brudny nóż. Jeszcze chwilę nasłuchiwała, ale jej uszu nie dobiegł żaden niepokojący dźwięk.
Wstrząsnął nią przechodzący w jęk histeryczny śmiech.
Sama nie wiedziała, czy rozpaczy, czy ulgi.
Wtem rozległ się łomot na piętrze. Śmiech uwiązł
w gardle, zakończony głuchym westchnięciem.
Agathe znowu poczuła olbrzymie napięcie, jeszcze
większe niż poprzednio, jak fala pobudzające każdy
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nerw ciała. Nim zdążyła sobie wmówić, że to tylko wiatr
otwierający okna, usłyszała na piętrze głośne, niezborne
kroki. Po kilku tupnięciach hałas zrobił się wyraźniejszy i przeniósł się na schody. Pierwszy postawiony na
stopniu krok był ciężki, następny jeszcze wyraźniejszy,
a kolejne miarowymi trzaskami stopni odliczały drogę
do parteru.
Dati stała jak zamurowana. Wsłuchana w kroki, instynktownie zaciskała palce na nożu. Przez ozdobną
ściankę nie widziała sylwetki na schodach, lecz w jej
wyobraźni postać wydawała się z każdą chwilą rosnąć.
Nagle, w połowie drogi na dół, stąpanie ustało — i wtedy, nim Agathe zdążyła zareagować, potężne kopnięcie
wyrzuciło urwane ucho w powietrze. Metal raz jeszcze
uderzył o drzwi, tym razem ostro rysując powierzchnię,
a następnie spadł jej pod nogi. Kobieta zaczęła się cofać,
aż zatrzymał ją wbijający się w plecy rant blatu. Przerażona, nie zauważyła, kiedy łokciem strąciła źle dopasowaną
pokrywkę; trzask metalu o podłogę zatrzymał na chwilę
ruch na schodach. Na moment świat zamarł, a potem
stopnie ponownie zaczęły trzeszczeć pod ciężarem intruza. Był już prawie na parterze.
Nerwy Agathe były napięte do granic możliwości.
Serce ją bolało, a uderzało tak mocno, jakby miało rozsadzić klatkę piersiową. Przerażenie paraliżowało ciało
i stępiało zmysły.
Nawet miękka wykładzina nie wytłumiła pierwszego
kroku na parterze. Za nim nadszedł drugi, a zza ścianki
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wyłonił się ogromny czerep świni. W chwili, gdy spoczęły na niej martwe oczy potwora, Agathe poczuła, jakby
przerażenie eksplodowało w jej ciele, wypalając wszelkie uczucia, i pozostawiło po sobie niemal narkotyczne
otępienie. Bezwiednie zrobiła kilka kroków przed siebie,
jakby chcąc lepiej przyjrzeć się bestii.
Monstrum miało ponad dwa metry wzrostu. Cuchnęło krwią i chlewem. Nosiło niegdyś białą koszulę na
ramiączkach, zapewne nigdy niepraną, ze starymi plamami płynów organicznych, opiętą na obwisłych piersiach. Szerokie spodnie pod wystającym brzuszyskiem
były nieco opuszczone, podwinięte na masywnych,
skórzanych butach. Potwór stękał raz po raz, w rytm
rozbujanego w dłoni młota.
W pierwszej chwili przez głowę kobiety przeszła myśl,
że powinna użyć noża do obrony. Uderzyć jak najszybciej, zadać wyprzedzający cios. W drugiej chwili młot
uniósł się w górę, a zaraz potem opadł, wytrząsając mózg
z czaszki Agathe. Kilka poszarpanych kawałków wpadło
do gulaszu.

ROZDZIAŁ 2

Księstwo Lormont, niewielka kraina położona między
zachodnimi stokami Alp nadmorskich a południowo-wschodnim krańcem francuskiego regionu Prowansja—Alpy—Lazurowe Wybrzeże, było pomijane przez
większość kartografów*1. Założył je burgundzki rycerz
Karol Lormont, kiedy wraz ze swoją grupą niemieckich
najemników musiał uchodzić na południe z powodu
straszliwej zbrodni, której tajemnicy jego ród strzeże po
dziś dzień. Początkowo żyli nad morzem jako raubritterzy, terroryzując okolicę z położonego na górze zamku
zwanego Krak Chevalier, zbudowanego przez ostatniego
dziedzica tych ziem, młodzieńca opętanego ideą wojen
krzyżowych, a zabitego podczas krucjaty antytureckiej
kilka lat przed przybyciem Lormonta. Pewnego dnia,
podobno po rozmowie z niemieckim templariuszem,
Karol zakazał rabunków, a sam ogłosił się „von Lormontem”, nadając w ten sposób okolicznej krainie swoje
nazwisko. Nakazał również wybudować na pobliskim
wzgórzu klasztor templariuszy — obecnie w rękach joannitów — a jego powołanie jest świętowane w księstwie
*

Przypisy czy też uwagi odautorskie znajdują się na końcu książki,
gdzie szerzej omawiam co ciekawsze kwestie. Zachęcam Państwa
do przeczytania, bez znaczenia, czy wolicie to zrobić podczas lektury powieści, czy po niej.

11

jako dzień założenia państwa. Chociaż, co podkreślali
niektórzy współcześni, były to akty zupełnie zuchwałe, jak zresztą w historii wielokrotnie bywało; z czasem
wszyscy się przyzwyczaili i uznali istnienie księstewka
za naturalny stan rzeczy. Lormont przetrwało, z rzadka
tylko niepokojone zewnętrznymi konfliktami, a panował
nad nim niezmiennie ród Karola.
Większość ludności mieszkała w Porcie Lormont,
miasteczku założonym w miejscu dawnej osady rybackiej, a potem pełniącym funkcję punktu przeładunku
towarów; z przyczyn geograficznych i politycznych
nigdy nie miało szansy stać się centrum handlu na
miarę Genui lub Wenecji. Nawet sami Lormontczycy
nie wiedzieli, co stanowi ekonomiczną podstawę ich
państewka ani też dlaczego żaden z sąsiadów nie zlikwidował enklawy podczas jednej z wielu wojen, jakie
przetaczały się przez region. W księstwie uprawiano
co prawda cytryny, winogrona, kapustę, marchew oraz
parę innych roślin, a mała flotylla lormonckich kutrów
co rano przywoziła świeże ryby wraz z owocami morza,
lecz była to raczej działalność doraźna, praktykowana
na własne potrzeby.
Nie tak zamożne jak Liechtenstein, nie tak urokliwe
jak San Marino i niebędące kością niezgody jak Andora Lormont pozostawało zapomnianą enklawą w sercu
Zachodniej Europy. Z tego powodu nigdy nie rozwinął się tam przemysł turystyczny czy wojskowy. Pewną wskazówką co do sytuacji Lormont były cumujące
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w zamkniętej części portu luksusowe jachty, podobno
należące do wielkich tego świata, pragnących zachować
tyle prywatności, ile tylko jest możliwe. Nikt nie wie, jakie sprawy sprowadzały ich do księstwa, lecz mieszkańcy
wielokrotnie widywali, jak na Rue du Prince Lormont,
głównej ulicy kraju, zaczynającej się nad morzem, przecinającej miasto na całej długości ku centrum, a kończącej na moście prowadzącym do Der Prinzen Palast,
dawnego Krak Chevalier, jeżdżą w obie strony białe
limuzyny z prywatnej kolekcji miłościwe panującego
księcia Ludwiga. Część gości miała w Lormont swoje
domy, były to zarówno strzeżone pałacyki zbudowane
nad Lazurowym Wybrzeżem, jak i ustronne kamieniczki
położone bliżej Portu.
Poza tymi tajemniczymi ludźmi w księstwie mieszkało niewielu obcokrajowców, głównie zagraniczni
małżonkowie Lormontczyków, a także mała kolonia
z Trzeciej Rzeszy, obecnie już w trzecim pokoleniu. Dyskretni Lormontczycy nie interesowali się przeszłością
swoich nielicznych imigrantów, jak na południowców
byli dość zamknięci, jeżeli nie ksenofobiczni, raczej unikali kontaktu z obcymi, a przy tym pozostawali na tyle
uprzejmi, że nie zadawali kłopotliwych pytań o portret
Adolfa Hitlera wiszący nad kominkiem.
Jadący właśnie na miejsce zbrodni Jean Timpani dodałby jeszcze jeden powód owego zainteresowania —
Lormont było nie tylko enklawą geograficzną, lecz także
mentalną ostoją przeszłości w nowoczesnym świecie.
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Idealne dla wszystkich, którzy, tak jak on, jeszcze się
nie przyzwyczaili do wieku dwudziestego, kiedy już za
rogiem czaił się dwudziesty pierwszy.
Życie w księstwie płynęło niespiesznie, bez rewolucji
społecznych, które trapiły resztę świata. Wszystko zmieniało się tutaj bardzo powoli. Lormontczycy byli z natury
nieufni nowinkom, zwłaszcza technologicznym, i to nie
tyle z powodów filozoficznych, ile ze zwykłego lenistwa.
Ufali starym zwyczajom, gdyż wierzyli, że tylko one
przeprowadzą ich mały świat przez wszystkie zawieruchy historii.
Zawsze jednak znajdą się tacy, którzy na siłę chcą
sprawić, żeby zadął wiatr zmian. Jean już widział przez
okno tego człowieka, porucznika Pierre’a Bijou, opartego
o maskę żandarmeryjnego peugeota śniadego trzydziestoparolatka o sumiastych wąsach, krzaczastych brwiach
i burzy kręconych włosów na głowie.
Radiowozy zajmowały całą okolicę, a ulica była bardzo wąska oraz stroma, dlatego Jean zostawił swój samochód, prywatnego fiata 125, pod sąsiednim domem.
Bijou na widok Timpaniego uniósł rękę, a potem wrócił
do kontemplacji domu ofiary. Wepchnął do ust gruby plaster andouille2, skrzywił się pod wąsem i wypluł
chrząstkę.
— Wyleniały wilk — powiedział Bijou, nie oglądając
się za siebie.
— Długo tutaj czekacie? — Jean nie zareagował na
zaczepkę, wysiadł z samochodu, ominął porucznika
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i podparł się pod boki, obserwując żandarmów kręcących się wokół domu ofiary.
— Za długo. — Bijou wypluł kolejną chrząstkę.
Zgodnie ze starym zwyczajem żandarmeria nie mogła wejść na miejsce morderstwa, zanim nie pojawił się
tam lupus. Pierre wraz z grupą bardziej postępowych
stróżów prawa wielokrotnie apelowali o ograniczenie
kompetencji tego przestarzałego stanowiska, na szczęście jednak Jean miał po swojej stronie samego księcia,
który nie uważał za zasadne porzucać pradawnego lormonckiego obyczaju ze względu na jakieś tam wymogi
nowoczesnego śledztwa. W tym zakresie Lormont było
prawdziwym skansenem kryminalistyki, dopiero dwie
dekady wcześniej otworzono w Komisariacie Głównym
prawdziwe laboratorium śledcze połączone z kostnicą,
a i tak próbki wymagające dokładniejszej analizy musiały
być wysyłane do Włoch lub Francji.
Obrońcy tradycji, a tych w Lormont nigdy nie brakowało, argumentowali, że lupusowie byli w księstwie
jeszcze przed założeniem klasztoru. Pierwszym z nich
był towarzysz Karola, Wilhelm von Eichenbach, który dbał o pozory porządku w krainie rządzonej przez
raubritterów. Lupus, rycerz z wilkiem na tarczy, mógł
wejść do każdej posiadłości, uwięzić podejrzanego bez
nakazu, zabić człowieka, a także zarekwirować konia.
Tych czterech zasad nie zmieniono od czasów średniowiecza. Stwarzało to pole do nadużyć, dlatego na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku, kiedy liczba
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„wilków” wzrosła do kilkudziesięciu, ówczesny książę
ustanowił prawo, że na terenie państwa może być tylko
jeden lupus w stanie czynnym i jeden emerytowany.
Od dziewiętnastego wieku, to znaczy od pojawienia się
żandarmerii, „wilkiem” zostawał doświadczony śledczy,
którego zadaniem było pomaganie głównym siłom porządkowym. Nie będąc formalnie podporządkowany
żadnym służbom ani też ich zwierzchnikom, lupus, ni to
stopień, ni funkcja, pozostawał kością niezgody między
różnymi frakcjami wewnątrz administracji księstwa.
Wielu tylko czekało na potknięcie „wilka”, lekceważąc
jego dokonania i traktując prawie wszystko, co robił, jako
mniejszą lub większą niekompetencję. Z tego powodu,
mimo wsparcia ze strony samego księcia, każda sprawa
była dla Jeana sprawdzianem przetrwania, koniecznością udowodnienia swojej nieprzemijającej przydatności
w zmieniającym się świecie.
— Co mamy tym razem? — zapytał Timpani, ale poza
niejasnym chrząknięciem nie otrzymał żadnej odpowiedzi.
Lupus zmrużył nieco wyłupiaste oczy. Nie był typem
przystojniaka, jego pociągła, dziobata twarz o haczykowatym nosie bardziej przywodziła na myśl steranego
pustynią Berbera niż europejskiego modela. Głos miał
niski, ale strasznie chrapliwy. Prezencja melancholika,
mimo że był słusznego wzrostu i mocnej budowy, nie
przysparzała mu szacunku mężczyzn ani też zainteresowania kobiet.
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Zbrodni dokonano wśród łagodnych wzgórz północnego Lormont, gdzie pasami, na wyłożonych kamieniami skarpach, ciągnęły się małe posiadłości wzniesione
w stylu typowym dla Lazurowego Wybrzeża. Miały
skośne, jednospadowe dachy służące wyłącznie do
ściekania deszczówki. Mniejsze okna tych jedno- lub
dwupiętrowych domów wychodziły na ulicę, często ze
ściany przylegającej do jezdni, a większe, służące oświetlaniu pomieszczeń, były skierowane na wewnętrzne
podwórko lub patio. Ich tynki malowano zazwyczaj na
kremowo lub jasnoczerwono, a całość posesji otaczano
ręcznie kutymi ogrodzeniami. W tej spokojnej, nudnej
okolicy największe niebezpieczeństwo stanowiła stroma
jezdnia.
Dom ofiary wyróżniał się nowoczesną formą na tle
dość zachowawczej okolicy. Był niewielki, jednopiętrowy, o płaskim dachu i prostej bryle, otoczony mdłą
zielenią trawy z rolki. Nie przylegał bezpośrednio do
chodnika, wybudowano go na środku działki. Od strony ulicy funkcję płotu spełniał rząd równo przyciętych
drzewek, ciągnący się od lewej aż do pozbawionego bramy podjazdu. Fasadę zaprojektowano niesymetrycznie,
na drogę wychodziły dwa podłużne okna na parterze
i piętrze, a obok tego wyżej było jeszcze jedno, mniejsze,
witrażowe. Lewa ściana tego prostopadłościanu była ślepa, prawa miała tylko jedno okno na pierwszym piętrze.
Żeby wejść do środka, należało przejść podjazdem do
siatki, za którą była skarpa i kolejna posesja, a następnie
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skręcić w lewo. Od tej strony jedyne okno znajdowało
się na parterze, zaraz przy wejściu.
Pierre przełknął ostatni kęs, wyprostował się i spojrzał
na wyższego od siebie Timpaniego.
— Wedle pierwszych ustaleń ofiarą jest Agathe Dati.
Dziś rano koleżanka znalazła ją na podłodze w kuchni.
Denatka nie miała głowy. Czy coś w tym rodzaju.
— Mogę zadać parę pytań świadkowi?
— Wysłaliśmy ją do głównego. — Bijou się uśmiechnął. Miał pomiędzy zębami kawałki przeżutej kiełbasy.
— Oczywiście.
Nim Jean przyjedzie na komisariat, świadek zostanie
przesłuchany i odesłany do domu. Timpani starał się
być wyrozumiały dla Pierre’a, zawsze stawiającego na
pierwszym miejscu potrzeby żandarmerii i traktującego
współpracę z lupusem bardziej jako przysługę niż obowiązek. Niemniej Jean nie mógł pozbyć się wrażenia,
że Bijou robi mu celowo na złość. Nigdy nie krył się
z zazdrością wobec szerokich kompetencji lupusa i jego
pozycji w oczach księcia.
— Skoro już tu jesteś, czy prawdziwa żandarmeria
może wejść na teren? — Porucznik strzygł wąsami.
— Wejdźmy we dwóch. — Timpani nie miał ochoty
na kłótnię. — Jeżeli coś się stanie, to będzie w połowie
twoja wina.
Lupus ruszył wzdłuż ścieżki, był już przy drzwiach, ale
drogę zagrodził mu technik. Trzymał w dłoni pudełko
oraz kilka plastikowych worków.
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— Rękawiczki i osłony na buty, panie lupusie — zakomunikował.
— Proszę — powiedział z naciskiem Bijou, chcąc wyprzedzić opór Jeana.
Timpani westchnął.
Zasadniczo lupus miał prawo wejść całkowicie sam
na miejsce zbrodni i uczynić, co uważał za stosowne, ale
Jean nie chciał eskalować konfliktu. Poza tym rozumiał,
i z wiekiem coraz bardziej był tego świadomy, że metody
zwyczajnej żandarmerii są głównym orężem przeciwko przestępcom. Ich żmudna, nudna praca zespołowa
pozwalała wyciągnąć na światło dzienne fakty, których
nie potrafiłby wydobyć nawet najlepszy lupus. Jean nie
zamierzał jednak poddać się bez walki. Wszystko, co
robił, miało być dowodem, że błyskotliwość oraz działanie intuicyjne są równie potężne, co systematyczna,
szczegółowa analiza.
Przynajmniej tak sobie wmawiał.
Timpani, zakładając osłony, przyglądał się otoczeniu. W przeciwieństwie do większości gmachów
w Lormont, dom ofiary powstał niedawno. Z powodu ciasnej zabudowy pozostawał w cieniu pobliskich
budynków, a najbliższa latarnia znajdowała się w dole
ulicy. Zapewne dlatego w ogródku nie rosły żadne
kwiaty. Specyficzne rozmieszczenie okien utrudniało
obserwację z zewnątrz, chociaż przez lata Jean nauczył się szanować pomysłowość wścibskich sąsiadów,
a więc zawsze istniała mała szansa, że ktoś obserwował
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całe zdarzenie. Na razie należało skupić uwagę na
wnętrzu.
Drzwi wejściowe były uchylone. Lupus już domyślał
się powodu, ale dla pewności zapytał o to Pierre’a.
— Koleżanka ofiary, pani Ivonne Kurzban, zaraz po
znalezieniu zwłok wybiegła z płaczem i ruszyła do najbliższej budki, zadzwonić po żandarmerię — odparł
porucznik.
— A więc po prostu weszła do budynku? Miała
klucze?
Pierre się zamyślił. Przerwał na chwilę wdziewanie
plastikowej osłony na buty.
— Nie sądzę, żeby były aż tak zżyte. Nie, po prostu
drzwi były otwarte.
— Drzwi mają kilka zamków. — Timpani wskazał na
rant. — Jeżeli obie kobiety naprawdę się przyjaźniły, to
Ivonne musiała być zaniepokojona, że drzwi są otwarte. Może nacisnęła dzwonek i przez brak odpowiedzi
pociągnęła za klamkę albo od razu zastała je uchylone.
W każdym razie weszła do środka, by sprawdzić, czy
wszystko w porządku. Gdyby nie mogła otworzyć, po
prostu cofnęłaby się i zajrzałaby przez okno.
Lupus uważnie przyjrzał się drewnu. Po stronie zewnętrznej znalazł świeże ślady kopania, ktoś próbował wyważyć wejście, a przynajmniej je zdewastować.
Uszkodzenia były również po wewnętrznej stronie
drzwi, ale na razie Jean nie potrafił ustalić, w jaki sposób powstały.
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