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Część Pierwsza
Nefretete

Zaczynała się jesień i Łódź tonęła w różnobarw-
nych liściach. Skończyliśmy akurat sprawę po-

wieszonej kobiety. Popełniła samobójstwo. Nie zna-
leźliśmy listu na miejscu tragedii. Przesłała go pocztą. 
Rozpaczliwy list, w którym dziękowała dyrektorowi 
swojej firmy, że ją zwolnił. Wynajęła apartament kla-
sy lux w Grand Hotelu, wydała ostatnie pieniądze na 
kanapki z kawiorem i francuskiego szampana, a potem 
powiesiła się w łazience. Początkowo podejrzewaliśmy 
morderstwo, dyrektor hotelu dwoił się i troił, musieli-
śmy go uspakajać, taki był roztrzęsiony. Kiedy wreszcie 
pocztą nadszedł jej pożegnalny list do firmy produku-
jącej kosmetyki, w której dotąd pracowała, a szef po-
wiadomił nas o jego treści, sprawa stała się zupełnie ja-
sna. Dyrektor hotelu rozpływał się w podziękowaniach. 
Zaprosił nas do kawiarni na darmowy poczęstunek. 
Mogliśmy wziąć wszystko, na co mieliśmy ochotę, na 
jego rachunek oczywiście, ale ograniczyliśmy się tylko 
do dużej kawy, która po nieprzespanej nocy była nam 
bardzo potrzebna. Ja i Henryk. Prowadziliśmy każdą 
sprawę razem i nasi przełożeni przyzwyczaili się, że 
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tworzymy nierozerwalną parę. Zaczęło się to dawno 
temu, jeszcze w dzieciństwie. Rodzice przyprowadzili 
kiedyś do domu małego, wystraszonego dzieciaka i po-
wiedzieli mi:

– To mógłby być twój brat.
I nic więcej. Z początku staliśmy patrząc na siebie, 

dwóch dziesięciolatków postawionych w niezręcznej 
sytuacji. Ale wkrótce zaprzyjaźniliśmy się bardzo i ta 
przyjaźń dotrwała do dziś. Prawdopodobnie nie ko-
chałbym tak własnego rodzonego brata. Henryk prze-
bywał w domu opieki społecznej i był czymś w rodzaju 
podrzutka. Jego matka przyniosła go tam pewnego zi-
mowego poranka i zostawiła tak, jak się zostawia szcze-
niaka w przytulisku. Nie widział jej nigdy. Moi rodzice 
chcieli go adoptować, ale matka nie zrzekła się praw 
rodzicielskich, udało się tylko wymodlić w kuratorium, 
żeby chłopak spędzał z nami niedziele i święta. Razem 
kończyliśmy szkołę średnią, razem poszliśmy do szkoły 
policyjnej, a po jej ukończeniu studiowaliśmy prawo. 
Mieliśmy propozycję wyjazdu do Warszawy, ale woleli-
śmy działać na własnym terenie, gdzie znaliśmy dosłow-
nie każdy dom i podwórko. Zaczęliśmy pracę od razu 
w Komendzie Głównej i po jakimś czasie podrzucali 
nam wszystkich tragicznie zmarłych. Nie było truposza, 
z którym nie mielibyśmy do czynienia. A ponieważ raz 
czy dwa razy udało nam się rozwikłać sprawę pozornie 
nie do rozwikłania, nasi przełożeni poklepywali nas po 
plecach i przepowiadali świetlaną przyszłość. Tego dnia 
mieliśmy jeszcze jeden powód do melancholii. Henryk 
skończył trzydziestkę. Ja miałem osiągnąć trzydziestkę 
za tydzień.
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Roześmiana kelnerka przyniosła nam dwa dzba-
nuszki parującej, gorącej kawy. Henryk sypał cukru 
do obrzydliwości, ja wolałem gorzką. Delektowaliśmy 
się jej smakiem. Nagle wzrok Henryka padł w głąb sali 
i znieruchomiał. Spojrzałem w tym samym kierunku.

W rogu siedziała kobieta o niespotykanej urodzie. 
Twarz, jakby wyrzeźbiona w marmurze, włosy ściągnię-
te w węzeł, zaś wielkie błękitne oczy zdawały się sięgać 
aż do załamania czarnych brwi. Ta twarz kogoś mi przy-
pominała, nie mogłem sobie tylko przypomnieć, kogo.

– Nefretete – powiedział nagle Henryk.
Tak, Nefretete. Szyja długa, lekko poddana do przo-

du, szlachetny zarys profilu, małe piersi, spadziste ra-
miona.

– Kim ona jest? – spytał Henryk.
Nie wiedziałem. Ale przecież można było się dowie-

dzieć. Zawołałem kelnerkę.
– Kim ona jest? – spytałem pokazując dyskretnie na 

nieznajomą.
– Nie wiem – powiedziała, wzruszyła ramionami 

i odeszła.
Henryk zapalił papierosa.
– Znam wszystkie drogie dziwki w tym mieście, ale 

jej nie widziałem. Chyba że przyjechała z innego mia-
sta. Ale z taką twarzą, z takim ciałem, z taką prezencją, 
powinna w tej chwili siedzieć w Bristolu w Warszawie 
i popijać koktajl w jakimś barze. Zaś mężczyźni usta-
wialiby się w kolejce. Poza tym dochodzi dziewiąta 
rano. Dziwka o dziewiątej rano to ewenement. O tej po-
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rze one wszystkie śpią po pracowitej nocy.
Wzruszyłem ramionami bawiąc się zapalniczką.
– Skąd wiesz, że to dziwka?
– Zaraz sprawdzimy.
Napisał kilka słów na serwetce i posłał nieznajomej 

przez obrażoną kelnerkę. Gdybyśmy nie byli glinami, 
mogła za coś takiego wylecieć. Ale na szczęście byliśmy 
glinami. Zaniosła liścik. Nieznajoma przeczytała go. Jej 
brwi zmarszczyły się nieznacznie, potem podarła kar-
teczkę i wrzuciła do popielniczki.

– Nie dziwka – powiedziałem.
– Dziwka – upierał się Henryk.
Wstał od stolika i przeciągnął się dyskretnie. Był to 

kawał chłopa. Jego twarz o ostrych rysach przypomina-
ła jakiegoś egzotycznego ptaka. Nie znałem takiej ko-
biety, która by mu odmówiła swoich względów.

Podszedł do nieznajomej. Powoli podniosła głowę 
i spojrzała mu w twarz.

– Mogę się przysiąść? – spytał Henryk.
Nie odpowiedziała. Zawołała kelnerkę. Dziewczy-

ny za przepierzeniem zanosiły się śmiechem. Podeszła 
Irka, moja dobra znajoma.

– Słucham panią – powiedziała do pięknej kobiety.
– Proszę wytłumaczyć temu panu, że przy moim sto-

liku wszystkie miejsca są zajęte.
Henryk odszedł jak niepyszny. Wrócił do mnie i prze-

łknął spory łyk kawy.
– Nie dziwka – powoli zapalałem papierosa.
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– Za dużo palisz – mruknął Henryk nie spuszczając 
wzroku z zadziwiającej kobiety. – Dziwka.

– Dlaczego wszystkie kobiety uważasz za dziwki? – 
zdenerwowałem się. – Co jest z tobą? Czy to się wiąże 
z twoim kompleksem niechcianego dziecka?

– Odczep się. Każda przyzwoita kobieta o tej porze 
siedzi w biurze, w sklepie albo robi dla męża zakupy. 
I ta twarz. Kobieta z taką twarzą nie może być urzęd-
niczką w banku.

– A kto ci powiedział, że ona jest urzędniczką w ban-
ku? Może to aktorka na gościnnych występach?

– Aktorka? I nie pokazaliby takiej twarzy w telewi-
zji? Gdyby chciała, wszyscy ci cholerni redaktorzy wiel-
biliby ją na klęczkach. Nie. Jeżeli kobieta z taką twarzą 
siedzi o dziewiątej rano w hotelowej kawiarni, to musi 
być dziwką.

– Już dobrze. Zapytamy w obyczajówce.
Szybko skończyliśmy kawę. Trzeba było wracać do 

pracy. Henryk niechętnie wstał od stolika i poszedł do 
szatni. Szatniarz już podawał nam nasze płaszcze.

– A może pan wie, kim ona jest? spytał Henryk szat-
niarza pokazując na piękną kobietę.

– Nie mam pojęcia, proszę pana. To już trzeci dzień.
– Jak to trzeci dzień? – zainteresował się Henryk.
– Przychodzi o dziewiątej, posiedzi godzinę, wypija 

kawę, poczyta jakąś książkę i wychodzi.
– A potem?
– A potem już jej nie ma.
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– Książki czyta?
– Tak, proszę pana. Czyta.
– Nie wie pan, jakie książki?
– Ostatnia była taka... Nicz... Nietz... Nich...
– Nietzsche?
– Właśnie. Jeżeli to się tak wymawia.
– I nie wraca, mówi pan?
– Nie wraca.
Wyszliśmy. Siąpił drobny deszczyk. Henryk podniósł 

kołnierz od płaszcza.
– Zjem własne skarpetki, jeżeli się nie dowiem, kim 

jest ta dziewczyna.
– Może zniknąć równie szybko, jak się pokazała.
– Nie zniknie. Takie jak ona nie znikają od razu.
W pracy wręczono nam zdjęcie zaginionej dziew-

czynki. Rodzice, rozdygotani, siedzieli na korytarzu.
– Poproś ich – powiedział Henryk do młodego czło-

wieka zajmującego biurko tuż przy drzwiach.
Podszedłem do okna. Rząd dziewiętnastowiecznych 

kamienic. Jakaś kobieta myła okna.
– Moja córka ma dopiero dwanaście lat. Wyszła tyl-

ko po chleb i paczkę masła do najbliższego sklepu. Cze-
kaliśmy aż do północy. Potem poszliśmy do dzielnico-
wego. Przysłał nas tutaj.

– Co to za sklep?
– Taki zwyczajny, spożywczy. Na rogu. Zawsze w nim 

kupujemy.
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Następna tragedia. Dziecko za gumę do żucia dało 
się zwabić do bramy. Albo coś w tym rodzaju.

– Tu jest zdjęcie – szlochała matka. – Dwanaście lat. 
A taka była ostrożna. Nigdy nie rozmawiała z obcymi.

Trzeba będzie dać zdjęcie do prasy. Przepytać sprze-
dawczynie w sklepie spożywczym. Ale co to da? Tyle 
dzieci ginie bez śladu każdego roku. Rodzice wyszli. Za-
dzwoniłem do naszego szefa.

– Zaginione dziecko. Dlaczego właśnie ja? Przecież 
to sprawa dzielnicowego.

– Nie. To już piąte zaginione dziecko w ciągu tygo-
dnia.

– Nic mi o tym nie wiadomo.
– Przejmujecie te sprawę. Podam wam adresy po-

zostałych rodziców. Obaj z Henrykiem musicie złapać 
tego... maniaka seksualnego.

– A może złodzieja? W co były ubrane dzieci?
– Żadne ciuchy z Paryża. Same dziewczynki, dziesię-

cio, dwunastoletnie.
– A ślady?
– Żadnych. Wychodziły z domu do sklepu, do sąsiad-

ki, do mieszkającej w pobliżu cioci.
Do diabła. To wyglądało poważnie.
– Pójdziemy tam zaraz, do tego sklepu. Może uda się 

coś ustalić.
– Żadnych śladów, żadnych świadków.
Młody człowiek rozłożył ręce.
– Pytałem wszędzie.
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Henryk wzruszył ramionami.
– To niemożliwe. Musi się znaleźć jakiś świadek.
– Szukaliśmy wszędzie. Psy...
Wtrąciłem się do rozmowy.
– Co da pies w samym środku miasta?
Przerwał nam dyżurujący policjant, ściskający w ręku 

małą karteczkę.
– To właśnie przyniósł jakiś chłopak. Taki małolat. 

Kazał panu doręczyć.
Henryk rozwijał powoli papierową serwetkę z na-

drukiem hotelowym.
– Czytaj na głos – powiedziałem.
– Posłuchaj – odparł. – Dziewczynki zabiera do sa-

mochodu wysoka kobieta. Wybiera same blondynki 
z niebieskimi oczami. Uśpione przemyca przez grani-
cę do Turcji. A potem sprzedają je do haremów. Pytaj 
o starą żebraczkę pod filarami.

– To wszystko? – spytałem.
– Wszystko.
– Jedziemy. Trzeba będzie zawiadomić Warszawę.
– I Interpol.
Sklep, jak sklep, mieścił się w głębi przejścia otoczo-

nego filarami. Pod jednym z nich siedziała niepozorna 
staruszka i sprzedawała kwiatki, powiązane sznurecz-
kami w maleńkie bukieciki. Henryk podszedł do niej 
i zatrzymał się tuż obok.

– Kwiatki dla dziewczyny? – spytała stara podtyka-
jąc Henrykowi małą wiązankę ociekającą wodą.
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– Jesteśmy z policji.
– A gdzie mundur?
– Bez munduru.
– Nie robię nikomu krzywdy.
– Nikt nie ma pretensji o te kwiatki. Proszę mi po-

wiedzieć, co pani wczoraj widziała.
– Wczoraj?
– Tak. Wczoraj o siedemnastej.
Zaczęła śpiewnie, jakby opowiadała bajkę.
– Szła sobie dziewczynka do sklepu, szła z domu do 

sklepu, podeszła do niej kobieta, bardzo wysoka ko-
bieta i powiedziała: dziś angażujemy do filmu. Która 
dziewczynka nie chciałaby zagrać w filmie? Więc wsia-
dła z kobietą do samochodu...

– Co to był za samochód?
– Taki ciemny. Panie władzo, ja się nie znam na sa-

mochodach. Ale mam tu numer. Numer zapisałam, bo 
był szczęśliwy. Widzi pan, jak się doda wszystkie liczby, 
wychodzi dziesięć. Wzięłam od niej numery.

– A litery? – spytałem.
Kobieta kołysała się nad wiadrem pełnym pływają-

cych bukiecików.
– Jakie litery? Tam nic nie było napisane.
Henryk położył mi rękę na ramieniu.
– Zostaw ją. Niczego więcej się na razie nie dowiemy. 

Powiadomię Warszawę i przejścia graniczne, a potem 
pójdę do hotelu.

– Dlaczego do hotelu?
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Spojrzałem na zegarek.
– Ta kartka – powiedział Henryk.
– Jeżeli kelnerka mówiła prawdę, o tej porze jej tam 

nie ma. Poza tym nie zostawię cię samego. Musisz mieć 
świadka.

Dojechaliśmy na miejsce. Henryk przez chwilę roz-
mawiał przez komórkę. Wysiadł z samochodu.

– W porządku. Możemy iść.
– Nie lepiej popytać obyczajówki?
Spojrzał mi w oczy, głęboko, spokojnie.
– Ja tego tak nie zostawię. Ta dziwka zakpiła z nas. 

Nie rozumiesz?
Westchnąłem głęboko.
– Nie wiemy, czy jest dziwką. W ogóle nic o niej nie 

wiemy.
– Zapytamy w hotelu.
– Jeżeli w nim nie mieszka, nikt nic nie będzie wie-

dział. Henryku, uspokój się. Jeszcze napytasz nam ja-
kiejś biedy.

Weszliśmy do kawiarni hotelowej. Sala świeciła 
pustkami. Ani śladu pięknej nieznajomej. Henryk pod-
szedł do kelnerki.

– Gdzie ona jest?
– Kto?
– Dziewczyna podobna do Nefretete.
– Ja takiej nie znam.
– Zna ją pani.
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Starałem się uspokoić Henryka.
– Przyjdziemy tu jutro.
Strząsnął moją rękę ze swojego ramienia.
– Żebym miał zdjęcie.
– Ale go nie masz. Wracamy. Przyjdziemy tu jutro 

o dziewiątej rano. A tymczasem musimy się czegoś do-
wiedzieć z obyczajówki. Oni będą wiedzieć.

Henryk z ociąganiem dał się wyprowadzić z kawiarni 
hotelowej. Pojechaliśmy do komendy. Kiedy weszliśmy 
do naszego pokoju, rozpętało się piekło.

– Mieliście rację. Te dziewczynki wywożono za gra-
nicę. Ale dlaczego tak późno? Pięć dziesięciolatek! Czy 
wiecie, co teraz zrobią z nami ich rodzice? Dlaczego do-
piero teraz?

Nasz przełożony miał purpurowy rumieniec na twa-
rzy. Pomyślałem, że kiedyś umrze na wylew.

– Otrzymaliśmy notatkę od informatora. Przecież do 
tej pory szukaliśmy mężczyzny zboczeńca.

– Ależ to jest afera międzynarodowa!
– Nic na to nie poradzę – stwierdził Henryk siadając 

przy swoim biurku. – Co na to Warszawa?
– Tam wrze! Te dziewczynki znikały z całego kraju! 

I żadnych śladów. Kompletnie żadnych śladów. Dopie-
ro wyście wyskoczyli z tą wysoką kobietą. I samocho-
dem. Numery. Ale jakie województwo? Jaki kraj? Do 
diabła! Zaleję wam sadła za skórę!

Uśmiechnąłem się nieznacznie. Nie po raz pierwszy 
nasz przełożony wpadał w panikę.
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