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PROLOG 

 

Jest to mój pierwszy dzień w pracy na tzw. własny 

rachunek. Jestem młodym, trzydziestoletnim mężczyzną, 

który postanowił założyć biuro detektywistyczne. 

Działalność gospodarczą nazwałem „Bystry detektyw”, 

chcąc tym sposobem zasugerować potencjalnym 

klientom, iż przychodząc do mnie, będą mieli do 

czynienia z poważnym, ale przed wszystkim „dobrym” 

detektywem.  

Naturalnie oprócz przyciągającej nazwy, musiałem 

zadbać też o swoje biuro, czyli miejsce, do którego będą 

trafiać zdesperowani, zagubieni lub też zdruzgotani 

ludzie, którzy potrzebować będą mojej, skromnej 

pomocy. Między innymi właśnie dlatego 

zainwestowałem w nowy komputer stacjonarny, jak  

i w laptopa oraz ksero – skaner – faks wciśnięty do 

jednego urządzenia. Kupiłem sobie również ‘porządne’ 

aparaty fotograficzne – dwa, ot tak na wszelki wypadek, 

szkła o różnych ogniskowych a także nowoczesny sprzęt, 

którym zamierzałem dokonywać subtelnych podsłuchów.  

Pomieszczenie, które zaadoptowałem na swoje biuro, 

znajdowało się na pierwszym piętrze kamienicy, przy 

ulicy Półwiejskiej w Poznaniu. Prawdę mówiąc, nie 
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wysiliłem się zbytnio, gdyż było to po prostu moje 

mieszkanie, które kilkadziesiąt lat temu wykupił od 

miasta mój dziadek. Gdy zmarł, jego właścicielem stał 

się mój ojciec, a po śmierci taty – ja.  

Mieszkanie miało pięćdziesiąt metrów kwadratowych 

powierzchni, trzy pokoje, łazienkę oraz kuchnię. 

Pomieszczenia – jak to bywa w kamienicach – były 

wysokie. Na ścianach położona została papierowa tapeta, 

którą dziadek – zapewne w przypływie psychicznego 

dołka – pomalował na zgniłą zieleń. Jak to się stało, że 

przez te wszystkie lata nikt nigdy jej nie przemalował? – 

pozostaje tajemnicą poliszynela.  

W narożnikach, gdzie sufit styka się ze ścianami, mój 

tato przykręcił rzeźbione listwy. Były to wysokie na 

dziesięć centymetrów i grube na trzy dębowe deski, na 

których jakiś artysta-rzeźbiarz wyrzeźbił motywy 

„położonej winorośli”. Meble, którymi się ‘otaczaliśmy' 

mieszkając tu, wykonane zostały z prawdziwego drewna. 

Niektóre z nich były ponoć dużo warte, gdyż wiek ich 

przekraczał grubo ponad sto lat. 

Do mieszkania wchodziło się przez duże, 

dwuskrzydłowe drzwi. Naturalnie ich podział był 

niesymetryczny, co oznacza, że skrzydło znajdujące się  

z lewej strony, patrząc od korytarza, było znacznie 

mniejsze od drugiego. Zaraz za drzwiami znajdował się 
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mały, kwadratowy korytarz, a z jego lewej strony – po 

wejściu do środka – dyskretnie jawiła się kuchnia.  

Siedząc więc przy swoim antycznym biurku, gapiąc 

się w włączony monitor, na którym widniały fatalnie 

rozłożone dla mnie przez oszukańczy komputer karty do 

pasjansa, rzekłem do bezdusznej maszyny: 

— Robisz to celowo, lecz bez obaw. I tak kiedyś 

wygram. A jak mnie za bardzo zdenerwujesz, to bez 

oporów wypieprzę cię za okno. A z dobrze 

poinformowanego źródła wiem, że fruwać to ty nie 

potrafisz. — Dodałem, rozpoczynając kliknięciem 

myszki grę od początku. 

Wtedy zadzwonił telefon. 
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PIERWSZA  SPRAWA 

 

— Agencja detektywistyczna „Bystry detektyw”. 

Słucham? — powiedziałem do słuchawki. 

— Dzień dobry panu — usłyszałem w słuchawce 

zapłakany głos jakiejś kobiety. — Jest pan moją ostatnią 

nadzieją. 

— Ale, że konkretnie to w czym? — spytałem, będąc 

trochę zaskoczonym tym ‘podarunkiem’ pełnego 

zaufania.  

— Błagam pana, musi mi pan pomóc! — krzyknęła 

mi do słuchawki. 

— Proszę się uspokoić i powiedzieć mi, co się stało. 

— Zaginęła moja córka. 

— W takim razie proszę zgłosić się na Policję —  

z właściwą dla geniuszy bystrością umysłu – zapodałem 

jej jedną ze swoich złotych myśli. 

— Ależ ja już zgłosiłam jej zaginięcie — usłyszałem 

w odpowiedzi. — Niestety po upływie półtora roku 

policja zamknęła dochodzenie. 

— Nigdy nie zamykają takich spraw do końca — 

odparłem. — Owszem, mogą zamknąć chwilowo 

dochodzenie, ale gdy pokarze się jakiś nowy dowód lub 

poszlaka to wznowią śledztwo. Proszę się nie obawiać  
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i żyć dalej nadzieją na szczęśliwe zakończenie. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że po tak długim 

okresie szansa na to, iż pani córka jeszcze żyje jest 

znikoma, ale proszę mi wierzyć – to nadzieja umiera 

ostatnia. 

— Aaaaaa! — no teraz to mi się dopiero rozryczała. 

Czyżbym był zbyt dosadny?  

— Ale proszę nie płakać — poprosiłem łagodnym 

tonem. — Przecież powiedziałem, że znikoma a nie, że 

żadna! — Podniosłem tembr głosu. — Co zrobiła pani 

dalej? 

— Odwiedziłam jasnowidza — odparła, gdy się już 

lekko uspokoiła — lecz również i on skapitulował. Niby 

czuł jakieś wibracje czy coś tam, ale nie przyniosło to 

oczekiwanych rezultatów. 

— Hm? Wibracje, tzn.? — poprosiłem o podanie 

szczegółów, gdyż wibracje kojarzą mi się dość 

jednoznacznie i bynajmniej nie chodzi mi tu  

o jasnowidza. 

— No zwykłe. Takie, jakie czuje jasnowidz. 

— Przepraszam panią bardzo, ale ja nie wiem, co 

czuje jasnowidz i czym. 

— Ok. Po prostu czuł jej obecność, czuł, że żyje, ale 

nic poza tym. Nie dowiedział się gdzie jest, czy gdzie 

ewentualnie jej szukać.  
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— A ile lat ma córka? 

— W dniu zaginięcia miała dwadzieścia jeden lat. 

Była studentką, obiecującą studentką wydziału 

mikrobiologii. 

— Ok. A gdzie widziała ją pani po raz ostatni? — 

spytałem swą rozmówczynię, prawą dłonią otwierając 

nowy, oprawiony w brązową skórę notes. 

— U nas w domu. 

— A dokładniej? — dopytałem, chcąc choć cokolwiek 

zapisać w swym nowym i ‘wypasionym’ zeszyciku. 

— W przedpokoju. 

— Miałem na myśli adres? — sprostowałem pytanie 

po chwili milczenia, podczas której zastanawiałem się, 

czy ona aby nie była na haju.  

— Karpacz ul. Mostowa 2. 

— Rozumiem, że ma pani świadomość, iż dodzwoniła 

się do detektywa, który mieszka w Poznaniu? 

— Oczywiście, że tak — odparła natychmiast. — 

Zrobiłam to celowo, gdyż chciałam, by tą sprawą zajął 

się ktoś obcy. Taki człowiek będący całkowicie  

z zewnątrz. Tylko ktoś taki będzie miał na to wszystko 

inne, świeże spojrzenie. 

— Zdaje sobie pani sprawę, że to podniesie koszty? 

— Tak. Ile pan chce? 

Ile chcę? Dla mnie było to trudne pytanie, biorąc pod  
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uwagę, iż była to moja pierwsza sprawa. Jaką kwotę 

mogłem jej powiedzieć?  

Z jednej strony to daleko jak na moje miejsce 

zamieszkania, ale z drugiej strony i tak nikt mnie tu nie 

trzyma, ani rodzice (obydwoje nie żyją), ani przyjaciele. 

Nawet nie mam dziewczyny, która choćby za ptaka 

mogłaby mnie trzymać! 

— Pięć tysięcy zaliczki, pięć tysięcy po rozwikłaniu 

sprawy plus jakieś nakłady finansowe na poczet 

wydatków. 

— Pasuje. Zaliczkę otrzyma pan po dotarciu na 

miejsce. 

— Dobrze. 

— Kiedy może pan przyjechać? Nie ukrywam, że 

wolałabym, by było to możliwie jak najszybciej. 

— W tej chwili jest piąta po południu. Jak wyjadę 

jeszcze dzisiaj, to na jutro rano powinienem zjawić się  

u pani — powiedziałem niby obojętnym tonem tak, by 

nie dać jej rozpoznać, iż jestem ‘w kurwę’ szczęśliwy, 

lecz i również nieco przerażony swoim pierwszym 

zleceniem. 

— Bardzo dobrze — odparła. — W takim razie jutro 

oczekuję pana u siebie.  

— Absolutnie. 


