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1
Szóstego stycznia 2001 roku w Krakowie jest zimno i mo-
kro. Brzeg Wisły ledwie rysuje się w mlecznobiałym tle. 
Inspektor Krajewski ma wrażenie, jakby znalazł się nad Ta-
mizą. Czynności dobiegają końca, doktor Rajski nieśpiesz-
nie wkłada szkło powiększające do torby, wstaje i spogląda 
w oczy kobiety. Powietrze nad rzeką jest lepkie i gęste. 

— To ludzka skóra, szanowna pani. 
— Zwariował pan? 
— Przykro mi. 
— Miałam nadzieję — odpowiada Wolska — że pan 

nam powie coś innego. 
Rajski jest z nich najstarszy, dawno skończył sześćdzie-

siąt lat i osiwiał. Gliniarz jest młodszy, w listopadzie zło-
żył raport o emeryturę. Mimo skończonej pięćdziesiątki 
trzyma się prosto. Jest wysoki i szczupły, a siwizna dodaje 
zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego Małopol-
skiej Komendy Wojewódzkiej Policji uroku. 

— A pan? — Wolska zwraca się do Krajewskiego. 
Krajewski odrywa wzrok od Wisły przelewającej brud-

ne wody przez próg wodny, spogląda na lekarza, zaciąga 
się i kaszle.

— Co pan na to? Jakieś pomysły?
— Chyba nie sądzi pani, że to zwykłe utonięcie? — 

detektyw spogląda na kobietę w drogim płaszczu i rę-
kawiczkach z cielęcej skóry. — Jaruzelskiego przeżyłem, 
Gierka, Rakowskiego, Lecha, a teraz Kwaśniewskiego. 
Byłem pewien, że już wszystko widziałem. 

— Więc co to jest pana zdaniem? 
— Pani tego nie widzi? — pyta Krajewski. 
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— Chce pan coś jeszcze dodać? Nie? To dobrze, że się 
rozumiemy. 

— Kiedy my się zupełnie nie rozumiemy — Krajewski 
odpowiada, spoglądając na doktora Rajskiego. — Mamy 
tu do czynienia z zabójstwem. Ewentualnie znieważeniem 
zwłok, ale tylko w najlepszym razie. 

— To ja tu jestem prokuratorem!
— To wygląda jak kombinezon do dymania się, za prze-

proszeniem, dla różnego rodzaju dewiantów i pomyleńców. 
— Nonsens. 
— Więc co to jest?
— Nie wiem, do cholery! — Wolska się unosi. — Nie 

jestem lekarzem!
— Ja jestem — wtrąca Rajski. — I zgadzam się z kolegą. 
— A może pochodzi od zwierzęcia?
— A włosy łonowe, sutki, rozstępy, siniaki i pieprzyki? 
— I tatuaż — szepcze Krajewski. 
— Popieprzyło się wam? 
— Nam? — Rajski unosi brwi.
— A co? Hollywood chcecie mi tu, do kurwy nędzy, 

zrobić?
— Najwyraźniej ktoś chyba zrobił to za nas. 
— Na razie jest tylko podejrzenie, że to jest skóra. 
— Ludzka — wtrąca Rajski. 
— A jakie papiery na to figurują? Macie opinię, sekcję, 

badania? A pan, doktorze, co? — Wolska odpowiada bo-
jowo. — Na wróżbitę się pan przekwalifikował? Nie mam 
zamiaru słuchać pieprzenia o kombinezonach! — kobieta 
w szpilkach mówi tonem nieznoszącym sprzeciwu. — 
Jesteśmy w pracy! Nie w jakimś kinie, do kurwy nędzy, 
panowie, no! Dajcie żyć. 
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Z nisko zawieszonych, ciężkich chmur zaczyna siąpić 
drobny, przenikliwy deszcz. Technik przy znalezisku bły-
ska fleszem. Obcesowa i protekcjonalna nuta nienagannie 
ubranej i młodszej o połowę od obu mężczyzn kobiety 
brzmi groteskowo. Pokład pod ich stopami delikatnie 
faluje. Policjant kieruje spojrzenie na brzeg. Prokurator 
spogląda na lekarza z wyczekiwaniem. Ten nabiera pur-
purowej barwy, zwęża usta. 

— Nie pozwolę sobie na takie traktowanie — Rajski 
wolno cedzi przez zęby. 

— To proszę nie opowiadać mi bajek, doktorze! 
— Moja cierpliwość ma ograniczone zasoby, więc pro-

szę, aby szanowna pani przyjęła łaskawie do wiadomości, 
że oglądałem wyłowione z wody zwłoki wcześniej, niż pani 
zaczęła bajki w ogóle rozumieć. 

— To, co słyszę, nie mieści się w głowie! 
— To zależy w czyjej. Ktoś tę skórę zdjął z ciała, rozwie-

sił do wyschnięcia, a następnie namoczył, usunął resztki 
tkanek podskórnych — Rajski wyjaśnia ponurym, gro-
bowym tonem. 

— A może śruba holownika poprzecinała zwłoki?
— Nie. 
— Łopatki pędnika przecież mogły odciąć fragmenty 

skóry… 
— Nie, nie mogły. Skóra była szyta. 
— Pan w szwalni pracuje czy ekspertyzę mechanosko-

pijną ad hoc nam tu funduje? Myślałam, że pan jest leka-
rzem sądowym — Wolska odpowiada, spogląda na lekarza 
i nagle urywa. — Jeśli okaże się — dodaje ciszej — że ma 
pan rację…
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— Ona jest ludzka. Ktoś precyzyjnie ją odciął od ciała 
skalpelem albo innym bardzo ostrym narzędziem. Usu-
nął tkankę tłuszczową i mięśnie. Co więcej, zrobił to po 
mistrzowsku. Nie wiem kto, jak oraz dlaczego to zrobił, 
ale tego na pewno nie zrobiła śruba. 

— To oznacza sprawcę — wtrąca Krajewski — który 
może zechcieć to powtórzyć.

— Jeśli ten gość znowu uderzy, będzie afera na miarę 
Wampira z Zagłębia, Władcy Much, Frankensteina albo 
Skorpiona! — Wolska spogląda z wściekłością w stronę 
tłoczących się na brzegu gapiów i dziennikarzy.

Krajewski zaciąga się, zerka na drugiego, zziębniętego 
mężczyznę i spluwa do wody. Nad ich głowami przelatuje 
rybitwa, skrzecząc przeciągle. Wolska poprawia włosy 
i okulary. 

— Została spreparowana — dodaje lekarz. — Zabez-
pieczona przed rozkładem. 

— Czyli wygarbowana?
— Jestem lekarzem, a nie kuśnierzem czy kaletnikiem. 

Ktoś ją zakonserwował, żeby się nie rozpadła. Posolił 
ją i natłuścił. Prawdopodobnie olejkiem, możliwe, że 
użył wosku lub środka chemicznego. Do czegoś takiego 
trzeba umiejętności, narzędzi, miejsca i znajomości rze-
czy. Kimkolwiek on jest, to bestia. Patrzymy na dzieło 
potwora.

— Nie mamy innej możliwości? 
— Mamy ich dziesiątki — dodaje Krajewski. — Ta wy-

daje się najbardziej realna. 
— Panowie, chwileczkę! Moment! Oceńmy to chłodno. 

Chcecie powiedzieć, że mamy do czynienia ze sprawcą, 
który zdjął skórę z czyichś zwłok, wygarbował ją, a potem 
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uszył z niej jakieś ubranie, a potem wyrzucił to coś do 
Wisły? 

— Najwyraźniej — odparł Krajewski. 
— Po co miałby to robić? 
— Jest wiele możliwości. 
— Nie, no nie uwierzę w te brednie! To nie film, do 

cholery! Może to tylko nekrofil? 
— A to coś zmienia? — pyta Krajewski. 
— Lepsze to niż nielegalny ubój.
— Naprawdę podziwiam pani optymizm. Tak, może 

mamy do czynienia tylko z facetem rozkopującym groby. 
To jednak nie rozwiązuje problemu. Nie wiemy, jak się 
nazywa, gdzie go szukać i czy zechce to zrobić ponownie. 
Bo jeśli tak, możemy mieć problem — gliniarz odparł, 
wskazując ruchem głowy radiowozy na brzegu. — Proszę 
pomyśleć, co się stanie, jak to przecieknie do prasy. I wciąż 
nie wiemy, co wykaże badanie chemiczne. 

— A co może wykazać?
— Czy ofiara nie żyła w chwili, kiedy „Kuśnierz” ją 

skórował. 
— O ile nie żyła — zauważył Rajski. 
— „Kuśnierz”? — Wolska unosi brwi. 
— Rzemieślnik zajmujący się ręcznym wytwarzaniem 

wyrobów skórzanych, tradycyjnie z wyprawianych skór — 
Krajewski mruczy ponuro. — Do niedawna myślałem, że 
to zawód ginący. 

— Powiedział pan, o ile żyła? — prokurator pyta le-
karza. 

— Badanie wykaże, czy skórował ją żywą. 
— Żywą? Przecież to niemożliwe! 
— Wystarczą odpowiednie leki. 
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— Czy wyście powariowali? 
— Wciąż pani nie rozumie? — Rajski odpowiada bez 

namysłu. — Nie jest łatwo zajmować się ludzkimi zwło-
kami. Mało kto jest w stanie to robić. Nie wiemy, jak było, 
ale musimy przyjąć, że sprawca zwalczył bardzo silny 
ludzki wstręt i opory psychiczne. Chyba że ich nie miał. 
A jeśli tak, mamy do czynienia z człowiekiem o obniżo-
nym poziomie lęku, wrażliwości, uczuciowości wyższej. 
Słowem: chorym psychicznie albo psychopatą — kończy 
lekarz. — Ewentualnie sadystą, jeśli ten skurwiel zrobił 
to, zanim ją zabił.

— Spokojnie, panowie! Przecież nie powiem im tego. 
To brzmi jak… 

— Hollywood? — pyta Krajewski. 
— Jak oni to podchwycą — kobieta narzeka, wyjmując 

cienkie, mentolowe papierosy — zrobią nam tu krakow-
skie Milczenie owiec. 

Mgła sprawia, że wszystko staje się jakieś nierzeczywi-
ste, wyciszone. Marciniak i Zenek Chmielarz poprawiają 
włosy przed kamerą. Błysk lampy odbija się od mokrego 
nabrzeża i burt statku. Dziennikarz podsuwa mikrofon 
pod usta kapitana. Gliniarz widząc to, spogląda na Wol-
ską, która bez zastanowienia rusza w stronę marynarzy. 

2
Dwadzieścia dziewięć miesięcy później komisarz Emil 
Stompor wysiada z tramwaju na Marymonckiej, nieopo-
dal bloków Przy Agorze. Jak na piąty dzień maja jest zim-
no. Przenikliwy wiatr wieje w twarz. Do wschodu słońca 
pozostało trzydzieści minut. Nic jeszcze nie wskazuje na 
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świt. I chociaż glina wie, że za kilka godzin słońce rozleje 
się między świeżą zielenią drzew, a jego promienie będą 
biczować spragnione ciepła bruki, mury i ulice, to jest 
zmarznięty. Idzie szybkim krokiem. Po niezaplanowanej, 
nocnej służbie pragnie położyć się do łóżka, przytulić do 
żony, a potem zasnąć. Wie jednak, że po tym, co widział, 
sen prędko nie nadejdzie. Z lasu, zza pleców gliniarza, do-
biega radosny śpiew ptaków. Tu, w miejscu, gdzie wysiadał 
z tramwaju, trele stykają się ze złowieszczym pomrukiem 
stalowni. Oświetlony pomarańczowym światłem latarń 
i mokry od mżawki asfalt odbija żółtawe światło. Wrzecio-
no jeszcze śpi, ale po drugiej stronie Marymonckiej kilka 
pierwszych okien w blokach już jaśnieje. Gliniarz prze-
chodzi na drugą stronę ulicy i czuje mocniejszy powiew. 
A z nim smród przypominający spaleniznę. Chociaż do hal 
dawnej Huty Warszawa są stamtąd dwa kilometry, nozdrza 
mężczyzny wychwytują dobrze znane, chemiczne wyziewy. 
Emil nienawidzi ich tak samo jak Wrzeciona, Wawrzy-
szewa i całej Warszawy. Idąc między blokami myśli, że 
niczego nie pragnie bardziej, jak spakować się i wyjechać. 
A potem zapomnieć o spaleniźnie, kominach, nocnym 
buczeniu z huty. Wyprowadzić się ze zbudowanego dla 
pracowników Huty Warszawa osiedla. Daleko od dumy 
socjalistycznej Polski. Emil ma dość ponurego, śmierdzą-
cego na każdym rogu i pełnego brudu osiedla, gdzie mówi 
się tylko o masowych zwolnieniach i widmie bankruc-
twa. Ma dość powrotów po nocach z trupem. Powrotów 
w znienawidzone miejsce, zamieszkiwane przez patologię 
i zmęczonych kaszlem emerytów z psami, rencistów cią-
gnących torby na kółkach oraz smutnych, steranych ludzi. 
Teraz jednak o tym nie myśli. Pragnie tylko spać, więc 
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idzie z postawionym kołnierzem i rękami w kieszeniach 
zielonej, wojskowej kurtki do wynajmowanego, ciasnego 
mieszkania, którego jedyną zaletą jest to, że z małego ku-
chennego okna widać wschody słońca. Wolałby jednak ich 
nie widywać, bo wysuwające się znad horyzontu słońce 
zwykle ogląda przed położeniem się do łóżka. Policjant 
pragnie od życia więcej. Dla siebie, dla żony i córki, która 
niebawem pójdzie do przedszkola. A nade wszystko nie 
chce, by jego dziecko dorastało na zbudowanym wokół 
Okrąglaka osiedlu, pełnym socjalnych mieszkań, nierobów 
i alkoholików. Przechodząc obok monopolowego, słyszy 
przejeżdżający z łoskotem tramwaj. Za trzy, cztery godziny 
staną tu miejscowi w błyszczących dresach i będą spode łba 
wypatrywać kogoś, od kogo można wyciągnąć parę groszy 
na wino i papierosy. Idąc wzdłuż bloku, detektyw mija 
pomazaną farbami w sprayu szarą ścianę z wielkiej płyty. 
W brudnej klatce schodowej śmierdzi psim moczem. Sen 
nie będzie nadchodził. Za to wróci widok roztrzaskanej 
pałką głowy zgwałconej licealistki. 

3
Kilka godzin później powietrze zastygło nad betonem 
i asfaltem Warszawy. Jest upalnie i parno, zbiera się na 
burzę. Lekarz odłożył stetoskop, siadając za biurkiem. 
Emil czuje niepokój. 

— Ile pan ma lat? 
— Rok temu skończyłem czterdziestkę.
— I jak się pan czuje? 
— W porządku. Oprócz tego, że ciągle jestem zmęczony. 
— A sen? 
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— Nie jest najlepiej. 
— Czyli jak? — lekarz podniósł wzrok. — Źle, fatalnie? 

Ile pan śpi? 
— Czasem dwie, trzy godziny. Reszta to obracanie się 

z boku na bok. I natłok myśli. 
— O czym? 
— O wszystkim. 
— Od jakiego czasu? 
— Cztery, może pięć lat — Emil odparł, przypominając 

sobie bezsenne noce w Sudetach. 
— Neurastenia. 
— To przecież zaburzenie nerwicowe. 
— Pana to dziwi? — lekarz zapytał, spoglądając z za-

ciekawieniem. — Bo ona jest oczywista przy takim trybie 
życia. Pali pan? 

— Paliłem. 
— Długo? 
Wzrok Emila przebiegł po łysej głowie lekarza i za-

trzymał się na wydatnym nosie. Stompor zastanowił się, 
wydymając usta. A potem dopiął ostatnie guziki w koszuli, 
potarł ręką siwiejący zarost. Doktor wypisując coś zama-
szystymi ruchami na druczku przed sobą, zdawał się nie 
zwracać na pacjenta uwagi. 

— Umiarkowanie. 
— Pytałem, czy długo — lekarz zerknął na pacjenta. — 

Rok, pięć lat?
— Od dziewięćdziesiątego pierwszego. 
— Czyli dwanaście lat, tak? 
— Z przerwami. Kilka lat nie paliłem.
— Może pan jaśniej? 
— Pięć lat temu rzuciłem — mruknął gliniarz.
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— Czyli palił pan siedem? 
— Tak można powiedzieć. 
— Powiedzieć można wszystko. Mnie interesuje, jak 

długo pan palił. A siedem i dwanaście lat to nie to samo. 
To jak? Ile pan palił dziennie i jak długo? 

Emil usiadł i nabrał powietrza. Nagle, zupełnie nieocze-
kiwanie poczuł dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Wiedział, że 
za chwilę wydarzy się coś, czego się nie spodziewa, coś, 
co zmieni bieg rzeczy. Miał tak, odkąd pamiętał. Nieprzy-
jemne doznanie, do którego dawno temu się przyzwyczaił. 
Dreszcz, a potem jakaś zmiana. 

— Bywało, że paczkę dziennie. I więcej — odpowiedział 
ciszej. — Potem ograniczałem, aż prawie przestałem. Te-
raz tylko od czasu do czasu.

— To zupełnie czy od czasu do czasu?
— Czasem. 
— Często? 
— Raz, dwa razy w tygodniu. Czasem trzy dziennie. 
— Czyli regularnie? 
— No, bywa, że sobie zapalę. 
— Bywa, że sobie zapalę — lekarz powtórzył. — Czyli 

regularnie pali pan nadal. A alkohol? 
Emil zakaszlał. Lekarz odłożył pióro, odchylił się na 

oparcie krzesła i przygwoździł pacjenta wzrokiem. Stom-
por zrozumiał, że nie jest dobrze. Poczuł strach. Pomyślał 
o żonie i córce, a potem jego myśli nieoczekiwanie uciekły 
kilka lat wstecz, do czasów, kiedy zaczęło się to wszystko. 
Był młody, zaczynał karierę i odkrył, że w tej pracy nie 
można nie pić i nie palić. 

— Na dobre zacząłem pić kilka lat temu. Aż straciłem 
kontrolę. 
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— Aha — lekarz spojrzał w oczy Emila. — Zupełnie?
— Jakieś pięć lat temu.
— Co dalej?
— Odstawiłem. 
— Tak samo jak papierosy? 
— Nie. Ani grama. 
— A wtedy? — zapytał lekarz. — Jak było? 
— Problemy w pracy. Potem picie i… 
— Zaawansowana toksykomania alkoholowa?
— Szpital z urazem komunikacyjnym.
— Czyli wypadek? 
— Potrącenie. Potem rehabilitacja. W jej trakcie ostry 

zespół abstynencyjny. I de presja urojeniowa z przemi-
jającymi epizodami psychotycznymi — Emil wyrzucił 
jednym tchem. 

Lekarz splótł ramiona na piersiach i przekrzywił głowę. 
Emil pomyślał, że patrzy na sobowtóra Savalasa z serialu 
Kojak, ale nie wytrzymał świdrującego spojrzenia. Opuścił 
wzrok. A potem postanowił, że nie będzie niczego ukrywał. 

— Oddział zamknięty w klinice — dodał szeptem.
— I ośrodek uzależnień? 
— Nie. Postanowiłem sam z tym skończyć. Wyjecha-

łem w góry. Na wakacjach minie sześćdziesiąt miesięcy, 
odkąd nie piję. 

— Dni pan już nie liczy? 
— Ożeniłem się, urodziła mi się córka. 
— Przynajmniej wiem, na czym stoję. A inne używki, 

narkotyki, kawa? 
— Kawa. 
— Praca w nocy? — lekarz nachylił się nad stołem. 
— Kiedyś dużo, teraz rzadziej, ale się zdarza. 
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— Problemy osobiste?
Emil w milczeniu kiwnął głową, jakby sobowtór Kojaka 

zapytał o coś wstydliwego. Zastanowił się, czy nie dodać 
zdania więcej. Zamiast tego skupił uwagę na piosence 
Budki Suflera z radia. 

— Stres?
— Sporo.
— A z jakiego powodu?
— Policjantem jestem. 
— A… policjantem — lekarz odparł, jakby to była dia-

gnoza. — No tak. To nawet dobrze. Skoro naoglądał się 
pan denatów, to skórę pan ma grubą. Więc powiem bez 
ogródek. To, co pan uskutecznia, proszę pana, to zabój-
stwo na sobie samym, rozumie pan? 

— Zabójstwo na sobie samym nie jest zabójstwem. 
— A tak — mruknął lekarz. — Jest samobójstwem. I to, 

co pan uskutecznia ze sobą, jest samobójstwem. Tylko 
odłożonym w czasie, coś jak lokata w banku. W badaniu 
widzę sześćdziesięciolatka w średnim stanie. Nadciśnie-
nie tętnicze, podwyższona bilirubina, czyli zniszczona 
wątroba. Spirometria jakby panu tylko jedno płuco funk-
cjonowało. Wiadomo, wychodzi rzucanie palenia. Do tego 
wysoki cholesterol, cukier tak samo. Ile ma pan wzrostu? 

— Metr siedemdziesiąt osiem. 
— I waży pan osiemdziesiąt osiem kilogramów — lekarz 

kiwnął głową. Nadwaga. Nieduża, ale ona pana sercu nie 
pomaga. I stawom także. Dobrze, że chociaż morfologia 
jest w miarę w porządku. Powiedziałem — w miarę. Jak na 
sześćdziesięciolatka. Na EKG nawet nie chcę patrzeć, bo 
może się okazać, że powinienem rozważyć pomostowanie 
aortalno-wieńcowe. 
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— Bajpasy? Jest aż tak źle?
— Ubezpieczył się pan na życie?
— Proszę?
— Wspomniał pan o żonie i córce. Z czego będzie pan 

utrzymywał rodzinę, jak przyjdzie czas lokatę zlikwido-
wać? Chyba nie chce pan ich zostawić bez środków do 
życia? Wprawdzie ma pan szansę, ale papiery bym upo-
rządkował. 

— Co to znaczy? 
— Jeśli pan nie zmieni trybu życia, może być niewesoło. 
— Co mam robić?
— Ruch, odżywianie się, unikanie używek. 
— Kiedyś biegałem. 
— A ja miałem włosy. Pana w najlepszym razie czeka 

rozległy zawał. 
— Naprawdę? 
— Ewentualnie udar niedokrwienny. 
— Ale ja na ogół czuję się nie najgorzej — Emil skłamał. 
— I dlatego pan o siebie nie dba. Wyjdzie na to samo: 

zawał, udar albo Powązki. Wdowa i córka półsierota. Tak, 
jak powiedziałem: lokata terminowa. 

Zapadła cisza. Emil przyłożył obie dłonie do brody 
i znów potarł twardy, szorstki i siwiejący zarost, po czym 
spojrzał lekarzowi prosto w oczy i kiwnął głową. Nie było 
sensu dłużej udawać, że jest lepiej, kiedy dobrze było kie-
dyś. 

— Nie pocieszył mnie pan, doktorze. 
— Mnie już włosy nie odrosną. Pan może zdrowiej jeść, 

wysypiać się i rzucić palenie. 
— Mam zrezygnować z policji? 
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— Jak pan fiknie, policja i tak nie będzie miała z pana 
pożytku. Chociaż z drugiej strony słyszałem, że pogrze-
by gliniarzy to widowisko — lekarz powiedział, stuknął 
pieczątką i podał Emilowi kartkę papieru. 

Emil spojrzał na skierowanie do kardiologa. A potem 
wstał, podziękował i wyszedł na ulicę. Co teraz? Ma iść 
na urlop, jechać do sanatorium, wywracać życie do góry 
nogami, pomyślał, zatrzymując się przy samochodzie. 
Sięgnął po camele. W głowie wciąż brzmiały słowa Czasu 
ołowiu z radia, więc się powstrzymał. 

4
Zabicie jednego człowieka uważa się za niedopuszczal-
ne. Godzimy się jednak bez słowa na to, że każdego dnia 
umiera wiele tysięcy ludzi z chorób, które można wyle-
czyć. A także z głodu, który można by powstrzymać. Więc 
cóż znaczy jedno życie mniej na tym świecie? Nic. Czy 
znaczyła cokolwiek śmierć w ułamku sekundy kilkudzie-
sięciu tysięcy ludzi w Nagasaki? A Drezno? Warszawa? 
Auschwitz-Birkenau? Trzy miliony ofiar wojny w Wietna-
mie? Osiem w pierwszej wojnie światowej, trzydzieści trzy 
w drugiej, sześćdziesiąt milionów w radzieckich łagrach. 
To wszystko tylko nic nieznaczące liczby. Nic, pod wa-
runkiem, że żadna z nich nas nie dotyczy. Nie jest zawarte 
w niej nasze życie. Taka jest natura rzeczy. Spełnienie snu 
o zabijaniu jest niczym w porównaniu z potęgą fantazji. 
Dzięki temu moje życie może być wreszcie fascynują-
ce. I nie myśl, że chodzi o to, aby marzenia realizować. 
Rzeczywistość prawie zawsze rozczarowuje. I dlatego 
jestem mordercą. Zabijam dla marzeń. One są zawsze 
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dużo bardziej stymulujące niż bezpośrednie następstwa 
zbrodni albo sam jej akt. Nie liczy się to, co się stało, ale 
oczekiwanie na to, co się dopiero wydarzy. A zatem voilà. 
Kurtyna w górę.

5
Stompor w ponurym milczeniu patrzył, jak funkcjonariu-
sze Wydziału Realizacyjnego KSP wychodzą z zatrzyma-
nym mężczyzną z budynku komendy. Błyski fleszy odbijają 
się na ich kamizelkach kuloodpornych, hełmach, pistole-
tach maszynowych i zasłoniętych kominiarkami twarzach. 

— Kolejny sukces — naczelnik mruknął półgębkiem.
— Tylko czyj? 
— Policji, Emil. Prokuratury, nas wszystkich — Zol-

ner odparł z przyklejonym, sztucznym uśmiechem. — 
Wszystkich niosących sprawiedliwość na tym podłym 
świecie. 

Stompor, starając się ukryć obrzydzenie, obserwował 
przepychających się za taśmą fotoreporterów, którzy 
usiłowali złapać najbardziej interesujące ujęcie skutego 
kajdankami zatrzymanego.

— Nie podoba mi się to — odparł. 
— Nie cieszysz się? 
— Nie powinno tak być.
— Masz na myśli tę konferencję? 
— Szopkę. Tę, którą tu odstawiamy.
— Ciszej! — Naczelnik warknął. — Może i tak. Może 

to i szopka, ale takie jest życie. Dla ciebie media to ucie-
leśnienie tego, czego nie akceptujesz, ale trzeba korzystać 
z sukcesu. Spróbuj zrobić dobrą minę do złej gry. 
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— Nie powinno tak być — powtórzył Stompor. 
— Mnie też się to nie podoba, ale jesteś gliniarzem.
— I co? 
— To nie był mój pomysł. Stołeczny naciska, wydział 

wisi na włosku, trzeba jakoś sobie z tym radzić, niestety. 
— I dlatego robimy ten cyrk pod kamery? Przecież 

oni — Stompor wskazał medialnych — zrobią z niego do 
jutra seryjnego mordercę. 

— Empatia ci się włączyła? 
— Raczej prawda.
— Trzeba było na adwokaturę iść.
— Nie lubię, jak coś jest nie w porządku. Fabryka wy-

ciera się mną, jakbym był rzecznikiem prasowym. 
— Cztery lata temu pokazywali cię w wiadomościach. 

Swoją drogą, nie wiem, jak to robisz, że wciąż jesteś sku-
teczny jako operacyjniak. 

— Zatrzymani nie narzekają. 
— Jesteś policjantem publicznym.
— Nie prosiłem się o to — mruknął Stompor. 
— Rozpracowałeś mordercę, złapałeś, dzięki tobie świat 

jest lepszy. 
— Cukier podobno szkodzi. 
— Gnojek, którego przyskrzyniłeś, przynajmniej już 

więcej nie zabije. I możemy się tym pochwalić — naczelnik 
powiedział, spoglądając znacząco na podwładnego. — 
Zrobiłeś dobrą robotę. Tak, fabryka nie jest idealna, ale 
komendanci i politycy będą zadowoleni. 

— Jestem przeciwnikiem cyrku. 
— Ludzie go lubią.
Naczelnik uśmiechnął się do celującego w nich obiek-

tywem fotoreportera. Był zażywnym, drobnej budowy, 



21

eleganckim i ogolonym mężczyzną około pięćdziesiątki 
o zawsze nienagannie odprasowanej koszuli i zwykle fa-
talnie dobranym krawacie. 

— Trzeba z nimi żyć w zgodzie — dodał. 
— Mówimy o mediach czy politykach? 
— O ludziach, kurka wodna! Lepiej powtórz sobie, co 

im powiedzieć — Zolner mruknął, wskazując dziennika-
rzy. — Pamiętaj, masz mówić to, co ustaliliśmy. 

Chrząknął, rozłożył ręce, spojrzał na podwładnego, 
uśmiechnął się do fotoreporterów. Znów błysnęły flesze, 
obiektywy kamer skierowały się na policjantów. Emil 
zbierał myśli. Potem skupił się na tym, żeby przetrwać. 
Wyobraził sobie, że gdzieś daleko jest ciepły port. Nie 
ma w nim policji, naczelnika, problemów, dziennikarzy, 
a w cichej, portowej tawernie wieczorem gra jakaś przy-
jemna muzyka, do której pląsają tancerki z zasłoniętymi 
ustami. Powietrze wokół pachnie egzotycznym, nieza-
palonym tytoniem. Detektyw zdawał sobie sprawę, że 
w gazetach pojawi się jego zdjęcie pod wytłuszczonymi 
nagłówkami. Dla policjanta kryminalnego to katastrofa, 
ale w wypadku Emila wydarzyła się ona wcześniej. Czapka 
z daszkiem i zarost niewiele pomogą, ale pocieszał się, że 
przez całe życie mało kto zauważał jego obecność. Ludzie 
najczęściej nie zwracali na Emila uwagi. Było tak, odkąd 
pamiętał. Stompora nic szczególnego w wyglądzie nie 
wyróżniało. 

— Mamy dwudziesty pierwszy wiek, polska policja ko-
rzysta z najnowszych zdobyczy nauki i nowoczesnych tech-
nologii — perorował naczelnik. — Nasi policjanci szkolą 
się w najlepszych ośrodkach na świecie. Komisarz odbył 
praktyki w centrum szkolenia FBI. I jak widać, są efekty. 




