
— Ależ proszę pana! — krzyknąłem. — Mnie nie obchodzą pańskie miejsca 

w Paryżu! Nie jestem turystą! Chcę, żeby zawieziono mnie do Luwru i to wszystko! 

Czy rozumie to pan? 

— Ależ tak, lecz przed chwilą zadałem pytanie, czy jest pan turystą i czy chce 

zwiedzić Paryż. Odpowiedział pan, że tak. 

— Taaak? Ja powiedziałem „tak”? W takim razie przepraszam. Po prostu byłem 

zamyślony… 

Nie zdążyłem dokończyć zdania, gdyż taksówkarz mi przerwał: 

— Pan myślał z pewnością o kobiecie, prawda? Pewnie pan ją kocha i jest 

bardzo ładna.  

— Tak — odpowiedziałem mu szczerze. — Rzeczywiście myślałem o mojej 

ukochanej, którą kocham do szaleństwa. Zgubiłem ją przed kilkunastoma laty 

i odnalazłem wczoraj... I właśnie mam nadzieję ujrzeć ją dzisiaj w muzeum... Dlatego 

tam jadę.  

— A aparat fotograficzny? Ma go pan, by robić jej zdjęcia?  

— Nie. Po to, żeby sfotografować jej narzeczonego. Będę robił z nim wywiad. 

Jestem dziennikarzem.  

— Ona jest narzeczoną kogoś innego niż pan? A to nieszczęście.  

Gdy to mówił, widziałem w lusterku, jak się wstrzymywał, aby się nie roześmiać. 

— To naprawdę — dodał jeszcze — wielki pech: odnaleźć kobietę, którą się 

kocha, w ramionach innego.  

— Może pan sobie mówić, co chce — odparłem. — Ale ona nie wyszła jeszcze 

za niego za mąż i ja zrobię wszystko, żeby jej nie stracić.  

— Mam nadzieję, że przynajmniej jest tego warta — uśmiechnął się. 

— No, oczywiście. Nie dość, że jest bardzo inteligentna, to i fizycznie nic jej nie 

brakuje... Jest szczupłą, wysoką blondynką o niebieskich oczach — tak ładnych, że 

nie sposób o nich zapomnieć. Trzeba mieć sporo szczęścia, by choć raz w życiu 

spotkać tak piękną dziewczynę. 

— A to dopiero musi być super kanon, modelka jak... No, pan wie, ta super 

blondynka niemiecka, którą się widzi wszędzie w czasopismach. Nie pamiętam jej 

nazwiska.  

— Tak, wiem, o kim pan mówi — odpowiedziałem. — Moja ukochana jest 

jeszcze ładniejsza od tamtej.  

— W takim razie też jest modelką lub aktorką?  



— Nie, jest archeolożką. Ale, niech pan zobaczy! Oto właśnie ona! Właśnie 

wychodzi przez tamte drzwi. Niech pan się zatrzyma! 

— No, ma pan rację! Jest zachwycająca! 

Taksówka została zatrzymana przez kierowcę, a ja wyskoczyłem z niej wołając: 

— Marto! Marto! 

Odwróciła się i na mój widok na jej twarzy pojawił się uśmiech. W tym samym 

momencie zatrzymał się przed nią duży czarny mercedes. Jakiś mężczyzna wysiadł i 

siłą wciągnął ją do środka. Po czym auto ruszyło z wielką prędkością. 

Wszystko to wydarzyło się tak szybko, że nawet nie miałem czasu zareagować. 

Taksówka ciągle czekała na mnie. Tak więc wskoczyłem szybko do środka, wołając 

do kierowcy: 

— Czy pan widział tego czarnego mercedesa?! 

— Tak, widziałem.  

— W takim razie za nim! Odpowiedzialność za przekroczenie szybkości biorę 

na siebie! — zawołałem. 

— Aaa! To mi się podoba. Jak w amerykańskim filmie — odparł mój młody 

kierowca Arab, dociskając do dechy pedał gazu w starym peugeocie. 

— Czy pan widział znaki rejestracyjne mercedesa? — spytał kierowca. 

— Nie miałem na to czasu. A dlaczego?  

— A ja tak. To była rejestracja z kanadyjskiego Quebecu. Rozpoznałem ją od 

razu, bo dwa tygodnie temu byłem tam u mojego kuzyna — odparł kierowca. 

— No tak. Niech pan jedzie szybciej, proszę! Za nimi! W lewo! — krzyknąłem 

zdenerwowany. — Uwaga, wzięli bulwar Sewastopol! Szybciej, bo ich stracimy z 

oczu! 

— Niech pan się nie boi — odparł spokojnie mój szofer. — Znam Paryż jak 

własną kieszeń. Pojedziemy specjalną drogą dla taksówek i będziemy na miejscu 

szybciej niż oni.  

— Zgoda — odpowiedziałem. — Tylko żeby nas nie zauważyli. Uwaga! 

Skręcają w lewo na bulwar Magenta! Można by pomyśleć, że jadą na Dworzec 

Północny. Tam postaram się uwolnić Martę.  

— Ależ niech pan się tak nie podnieca — próbował uspokoić mnie kierowca. — 

Może pan stracić życie. To nie jest film. Być może tam w tym mercedesie są jacyś 

gangsterzy. Najlepiej będzie, jeśli dowiemy się, dokąd jadą. i Następnie trzeba będzie 

zrobić zdjęcia, żeby pokazać policji. 



— Ma pan rację — zgodziłem się. — Jestem trochę zagubiony. Zupełnie o tym 

nie pomyślałem... Rozumie pan, prawda? Tam, w tym samochodzie, znajduje się 

osoba, którą kocham ponad życie.  

Obserwując mojego kierowcę, widziałem, że był zafascynowany tym pościgiem. 

Mimo to potrafił jeszcze myśleć trzeźwo. Nagle rzekł: 

— Proszę się przygotować! Zaraz się zatrzymają. Niech pan robi zdjęcia 

samochodu i jego pasażerów. 

Wyszarpnąłem szybko aparat z futerału i otworzyłem okno, starając się nie 

panikować. Deszcz zmoczył nieco obiektyw, czego prawie nie zauważyłem, 

pstrykając zdjęcia samochodu i tęgiego mężczyzny. ,Wysiadł właśnie z mercedesa 

i zaczął biec w stronę dworca, uciekając przed zmoczeniem. Po chwili czarny 

samochód ruszył na nowo w kierunku bulwaru. 

— Udało się? Oby fotki wyszły dobrze — rzekł po chwili mój kierowca. — Myślę, 

że mogli zauważyć, jak im pan robił zdjęcia.  

— Możliwe. Udało mi się jednak sfotografować z paru stron samochód, jak 

i tego draba, który wyszedł z auta. Czy zdjęcia są dobre, to się okaże później... 

Ważniejsze jest teraz, żeby ich nie zgubić. Niech pan doda gazu! 

— Robię, co mogę — odparł mój kierowca. — Niech pan się nie obawia, 

dostaniemy ich. Daję na to moje słowo, oczywiście jeśli Allah będzie tak chciał. 

Dobrze widziałem, że mój szofer robił, co mógł, lecz mimo to chętnie sam 

usiadłbym za kierownicą. Dotarłszy do bulwaru Ney, czarny mercedes nagle 

gwałtownie wjechał tuż przed autobusem na nasz pas, zboczył ze swojej drogi 

i zablokował nas na parę cennych sekund. 

— A to ci dopiero świnia! — krzyknął zdenerwowany kierowca. — Jak on śmiał 

to zrobić?! Nie ujdzie mu to płazem! Zapłaci mi za to! Przysięgam na głowę mojej 

matki! 

— No dobrze już... Ale niech pan uważa! Za chwilę wjadą na obwodnicę 

i stracimy ich z oczu. 

— Niech pan się nie niepokoi — uspokajał mnie kierowca. Jeszcze dostanę tę 

świnię... — powiedziawszy to, dodał gazu. 

Przejechaliśmy na czerwonych światłach i wtedy ruszył za nami motocykl 

policyjny na sygnale. 

— Niech pan się nie zatrzymuje! — krzyknąłem pospiesznie do kierowcy. — Nie 

możemy ich zgubić! Załatwię wszystko z policją tak, żeby nie miał pan żadnych 



kłopotów, lecz błagam — nie wolno nam ich zgubić! 

— Przysięgam, że pan ich dostanie. A gdy ja, Ahmed, coś mówię, to tak się 

staje! 

Wjechaliśmy na obwodnicę w kierunku południowym, ścigając czarnego 

mercedesa. Mój młody Arab był jak prawdziwy kierowca rajdowy. Mimo małej mocy 

dieslowskiego silnika, zdołaliśmy niemal dogonić porywaczy. Nagle jednak 

usłyszeliśmy tuż obok nas dźwięk syren. Byli to dwaj policjanci na motocyklach, 

którzy gestami rąk nakazywali nam zatrzymanie samochodu. Po usunięciu się na 

prawy pas ruchu i zjechaniu z obwodnicy zatrzymaliśmy się. 

— Ahmed — zwróciłem się do kierowcy. — Proszę nic nie mówić. Sam załatwię 

sprawę z policjantami. 

Stróże prawa podeszli do nas. Jeden z nich wyjął notes z mandatami i uważnie 

popatrzył na naszą tablicę rejestracyjną. Drugi z nich, przywitawszy się, powiedział 

do kierowcy: 

— Policja, proszę o dokumenty! Przejechał pan na czerwonym świetle! Nawet 

po licznych sygnałach mojego kolegi nie zatrzymał pan pojazdu. Jest to przestępstwo 

ucieczki kierowcy z miejsca wykroczenia. Następnie jechał pan z prędkością sto 

dziesięć  kilometrów na godzinę, podczas gdy dozwolona prędkość wynosiła 

osiemdziesiąt. Do tego wszystkiego wykonywał pan slalomy pomiędzy 

samochodami, co jest absolutnie zabronione. Będzie to drogo kosztowało. 

— Panie policjancie — odparłem. — To nie wina kierowcy, lecz moja. Byliśmy 

w trakcie ścigania porywaczy, którzy uprowadzili spod Luwru moją przyjaciółkę. To 

jest czarny mercedes 500 SEL o immatrykulacji Quebecu, niestety nie pamiętam już 

ich numerów rejestracyjnych.  

— No tak — policjant odparł tonem sarkastycznym. — A pan uważa się za 

Bruce’a Willisa lub Sylwestra Stallone’a z amerykańskiego filmu policyjnego, co? 

— Ależ skąd — odparłem. — Po prostu chciałem uratować kobietę, która 

została porwana... Oto moja legitymacja dziennikarska. Na co dzień pracuję jako 

dziennikarz w „Le Figaro”. Oto mój dowód tożsamości. Myślę, że to panu wystarczy, 

żeby się przekonać, że mówię prawdę. 

Wyraz twarzy policjanta zmieniła się, gdy tylko ujrzał moją legitymację 

dziennikarską. Od razu też zwrócił się do swojego kolegi: 

— Wezwij natychmiast centralę, żeby odnaleźli jak najszybciej czarnego 

mercedesa 500 SEL o immatrykulacji Quebecu i niech zobaczą, kto jest jego 



właścicielem.  

Powiedziawszy to do swojego kolegi, policjant ponownie zwrócił się do mnie: 

— Trzeba było od razu powiadomić policję. Pewnie już byśmy ich zatrzymali.  

Drugi z policjantów właśnie dostał wiadomość z centrali, że mercedes został 

wyśledzony przez policję, lecz od razu potem zgubiony, gdy tylko wyjechał 

z obwodnicy przez Bramę Auteuil. Natomiast co do tablic rejestracyjnych, to pytano 

się o nie w ambasadzie, lecz jak na razie są one znane. 

— O, do licha! — powiedziałem z rozpaczą w głosie. — Ale wiecie, w którym 

kierunku pojechał ten czarny mercedes?  

— Niestety nie, nie było nikogo z naszych policjantów w tym sektorze Paryża. 

Widząc moją rozpacz, policjant dorzucił: 

— Panie Dupond, nic innego nie zostaje do zrobienia, jak tylko złożyć 

doniesienie na komisariacie wraz ze wskazaniem wszystkich możliwych świadków, 

którzy podpiszą pańskie zeznania. Żeby rozpocząć poszukiwania, od momentu 

zaginięcia danej osoby musi minąć czterdzieści osiem godzin.  

Po chwili policjanci wsiedli na motocykle i zniknęli pośród nadjeżdżających 

samochodów.  

Taksówkarz, który słyszał całą rozmowę z policjantami, rzekł do mnie: 

— Przykro mi z powodu pańskiej ukochanej. Dzisiaj ją straciliśmy, lecz może 

jutro pan ją odnajdzie? Przekażę moim kolegom taksówkarzom wiadomość o tym 

zdarzeniu i podam namiary na mercedesa. i Zobaczy pan, że znajdziemy 

i samochód, i porywaczy. Allah mi świadkiem, że te świnie nam zapłacą!  

Skwapliwie przystałem na propozycję taksówkarza.  

— Proszę uczynić, jak pan powiedział — rzekłem do niego. — Może któryś 

z pańskich kolegów znajdzie auto i adres, pod którym on parkuje. Poproszę wtedy 

o telefon do mnie albo do gazety. Nazywam się Damian Dupond. Może pan 

zadzwonić też na mój telefon komórkowy — podałem mu oba numery. — A teraz — 

dodałem po chwili. — proszę mnie zawieźć do Luwru. Muszę dokończyć moje 

dziennikarskie zadanie, czyli zrobić wywiad ze znanym profesorem archeologii. 

Wsiadłem do taksówki. Tym razem przybyliśmy dosyć szybko do muzeum, gdyż 

taksówkarz wybrał krótszą trasę. Na miejscu pożegnałem się z nim, a następnie 

udałem do recepcji muzeum, gdzie zapytałem o profesora Laurence’a Lewisa. 

Po chwili znalazłem się na miejscu wskazanym przez recepcjonistkę. Od razu 

dostrzegłem profesora, który dyskutował z technikami od oświetlenia. 



— Profesorze!... — zawołałem, zbliżając się do niego. 

— Dzień dobry panu! — profesor odpowiedział mi po chwili donośnym głosem. 

— Dzień dobry! — Czy pan mnie jeszcze pamięta? Jestem Damian Dupond 

z „Le Figaro”... 

— Ach, tak... — odpowiedział Laurence Lewis. — Przypominam sobie. O co 

chodzi?  

— Jak pan się czuje po wczorajszym zajściu w restauracji? — zapytałem.  

— Dziękuję za troskę. Nieźle, choć mogłoby być lepiej.  

— Chciałem się z profesorem ponownie spotkać, żeby podyskutować jeszcze 

trochę — gdy to wypowiedziałem, zauważyłem na jego twarzy pewne 

zaniepokojenie. 

— Czy pan czytał może dzisiejsze poranne wydanie „Le Figaro”? — dodałem 

po chwili. 

— Nie, ale wiele osób mi mówiło, że pan napisał bardzo dobry artykuł na mój 

temat, za co też panu dziękuję.  

— Chętnie napisałbym jeszcze jeden artykuł o panu.  

Na moje słowa na twarzy Lewisa pojawił się uśmiech. 

— Oczywiście, jestem do dyspozycji, słucham pana — powiedział profesor. — 

Proszę zadawać mi pytania, a ja postaram się na nie odpowiedzieć.  

— Myślę że jest jedno pytanie, którego jeszcze nikt panu nie postawił 

w ostatnich dniach... Skąd przyszedł panu do głowy pomysł poszukiwań grobowca 

doradcy Menelika Pierwszego?  

— Cóż, ma pan rację. Tego pytania jeszcze nikt mi nie zadał do tej pory. 

Odpowiem krótko. Ten pomysł przyszedł mi do głowy, gdy pracowałem w Anglii 

jeszcze jako asystent.  

— Jak widzę — zaatakowałem go nagle z innej strony: — dzisiaj nie ma 

z panem asystentki.  

— Tak, rzeczywiście — odpowiedział Laurence Lewis nie przygotowany na takie 

pytanie. — Ona tutaj prawie wszystko przygotowała, potrzebuje więc trochę 

odpoczynku... 

Dobrze wiedziałem, że kłamał i że wiedział coś, gdyż wyraz jego twarzy się 

zmienił. Na dodatek jego głos drżał w dziwny sposób. Jak nigdy przedtem. Lecz nie 

dałem po sobie poznać, że to dostrzegłem. Zachowałem się tak, jak gdyby mnie 

wcale nie interesowała Marta. Po chwili stawiałem mu już kolejne pytania. 



— Z pewnością ma pan plany na przyszłość związane ze swoją karierą. Proszę 

zdradzić, co pan zamierza robić po zakończeniu wystawy w Luwrze? 

Laurence Lewis zachmurzył się na nowo i odpowiedział mi sucho z mocnym 

akcentem w głosie: 

— Niech pan nie nalega tak bardzo. A teraz proszę mnie już zostawić w 

spokoju. Mam jeszcze wiele rzeczy do zrobienia — powiedziawszy to, profesor Lewis 

odwrócił się i oddalił ode mnie. 

— Dziękuję, panie profesorze — odparłem. — Mój artykuł ukaże się jutro. Czy 

mógłbym dostać pański adres, aby przesłać egzemplarz?  

— Niech pan poprosi o to w recepcji — odparł sucho profesor i szybko się 

oddalił.  

— Jeszcze raz dziękuję. 

Cieszyłem się już, że przechytrzyłem profesora, lecz i on był cwany, bowiem 

recepcjonistka na moją prośbę odpowiedziała: 

— Proszę pana, ja nie mam prawa udostępniać adresów osób tutaj 

pracujących. Mogę dać tylko numer jego skrzynki pocztowej w Luwrze, ale na pewno 

nie jego osobisty adres.  

— Pani jest tak urocza — zacząłem zasypywać ją komplementami. — Z takimi 

pięknymi oczyma nie powinna pani pracować tutaj w muzeum, lecz zostać aktorką 

lub modelką. Mógłbym szepnąć słówko o pani mojemu koledze, dziennikarzowi 

mody. Co pani o tym myśli?  

— Ależ tak, oczywiście! — niemal wykrzyknęła recepcjonistka. 

Po chwili wahania wyszeptała mi na ucho: 

— Dobrze, powiem panu. Profesor mieszka na George V.  

— Dziękuję pięknie. Aaa… Panna Marta Reszelska? — zawahałem się, ale 

brnąłem wykorzystując okazję. 

— Quai Andre Citroen pod numerem 71, trzecie piętro — odparła prawie 

szeptem. 

— Przyślę do pani mojego kolegę, obiecuję — powiedziałem, uśmiechając się 

do niej, po czym pocałowałem ją w czoło na odchodne.  

 

*  *  * 

 

Gdy tylko napisałem mój artykuł, udałem się do redaktora naczelnego. 



— Noo, wreszcie przyszedłeś — rzekł, widząc mnie. — I jak tam twój artykuł? 

— Oto on — wręczyłem mu plik papierów, a po chwili dodałem pośpiesznie: — 

Czy ma pan chwilę czasu? Chciałbym porozmawiać. 

— Nieźle — powiedział mój szef, rzuciwszy okiem na artykuł. — No, dobrze, 

o co chodzi? Słucham.  

— Dzisiaj rano byłem świadkiem porwania asystentki profesora Lewisa sprzed 

Luwru... 

— To cudownie! To będzie wspaniały temat na bulwersujący artykuł! 

— To jeszcze nie wszystko. Niech szef poczeka.  

— Jeszcze coś? Uoł, to wspaniale!  

— Wraz z kierowcą taksówki ścigaliśmy tych porywaczy.  

— A to dopiero. W dodatku masz jeszcze świadka tego porwania, co za 

szczęście!  

— Szefie, proszę mi pozwolić dokończyć. 

— W porządku. Zamieniam się cały w słuch. 

Opowiedziałem mu do końca, już bez przerywania, zdarzania z dnia 

poprzedniego. Po chwili milczenia dodałem jeszcze: 

— To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że profesor Lewis powiedział, że 

jego asystentka, Marta Reszelska, wzięła dzisiaj dzień wolny. Ja natomiast widziałem 

ją, jak wychodziła z Luwru z teczką dokumentów. I kiedy profesor mi to mówił, widać 

było, że kłamie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że bał się czegoś, kłamiąc mi 

prosto w oczy. Czy pan też ma takie odczucia, szefie? 

— Twój profesor musi coś wiedzieć o tej sprawie i albo grożą mu, albo jest w to 

wmieszany.  

— Szefie, chciałbym, żeby ta cała sprawa była utrzymana w tajemnicy. 

Chciałbym sam ją rozwikłać. Zdaje mi się, że mam już parę śladów. Dałem już do 

wywołania kliszę ze zdjęciami, które udało mi się zrobić. Nie chciałbym, aby zostały 

opublikowane, ponieważ jest na nich: samochód, numery rejestracyjne i jeden 

z porywaczy. Szefie, ja znam osobiście tę porwaną dziewczynę. Nie chcę, żeby stała 

się jej krzywda! 

— Szkoda, taki dobry temat. Ale, dobrze, skoro prosisz, to dam ci wolną rękę. 

Tylko pod jednym warunkiem.  

— Tak, słucham? 

— To bardzo proste. Masz mnie informować o wszystkim i to nieustannie.  


