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Kiedy Agata Burzyńska, którą koledzy z oddziału nazywali „Burzą”, odebrała telefon 

o trzeciej nad ranem, wiedziała, że to będzie długi dzień. Pół godziny później była już nad 

rybnickim zalewem, gdzie znaleziono ciało nastoletniej dziewczyny.  

Czekając na koronera, usiadła na niskim pieńku, wyciągając z kieszeni paczkę 

papierosów. Kiedy zapaliła, poczuła jak uszło z niej całe napięcie, wywołane widokiem 

zwłok.  

Po chwili podszedł do niej Czachor z kubkiem kawy, która zapewne zdążyła już 

ostygnąć, oraz kanapką kupioną na stacji benzynowej. Jej partner zawsze pilnował, aby nie 

zaczynała dnia bez śniadania. Agata wiedziała, że gdyby nie on, zapewne do wieczora nie 

miałabym nic w ustach, jak zwykle pochłonięta pracą. Przed pojawieniem się w jej życiu 

Czachora, potrafiła funkcjonować cały dzień na papierosach i zupce chińskiej.        

– Sprawa podobna do tej sprzed trzech tygodni – powiedział, podając jej kawę, którą z 

wdzięcznością przyjęła. 

– Kolejna nastolatka – westchnęła.  

Wstała i skierowała się w stronę wygaszonego ogniska.  

– Niezłą imprezę sobie tutaj urządzili – mruknął Czachor, spoglądając na rozrzucone 

śmieci, resztki jedzenia oraz plastikowe czerwone kubeczki.  

Poprzedniego dnia młodzież z miasta, zorganizowała sobie dziką imprezę nad 

rybnickim zalewem, która niestety zakończyła się śmiercią jednej z jej uczestniczek.  

Zwłoki Julii Gołębiewskiej, zostały znalezione przed trzecią nad ranem. Nastolatka 

leżała na plecach, z głową opartą o wystający korzeń.  

W dniu śmierci ubrana była w kraciastą, czerwoną spódnicę, kabaretki oraz czarną 

bluzkę z białym kołnierzykiem. Na dłoniach, wygiętych pod dziwnymi kątami, nosiła czarne 

mitenki. Posiadała długie kruczoczarne włosy, anemiczną cerę oraz wychudzone ciało. Jej 

makijaż, niezwykle mocny, był rozmazany. Tusz oraz smolisty cień do powiek, znajdował się 

na policzkach i nosie.  

Julia spełniała wszystkie kryteria tzw. "trudnego dzieciaka”.  

– Ta dziewczyna, która znalazła zwłoki, ponoć uspokoiła się na tyle, że jest w stanie z 

nami porozmawiać – oznajmił Czachor, wskazując na rozedrganą, jasnowłosą nastolatkę, 
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okrytą kocem i czekającą na rodziców, razem z innymi młodocianymi uczestnikami 

nielegalnej imprezy – Może warto byłoby zamienić z nią parę słów?  

Agata skinęła głową, podążając za Czachorem. Jej partner usiadł obok trzęsącej się 

dziewczyny. 

– Jak masz na imię kochanie?  

– Nina – odpowiedziała.  

Agacie rzuciło się w oczy, że ubrana była podobnie do swojej nieżyjącej koleżanki.  

– Opowiesz nam co się wydarzyło?  

Po dłużej chwili milczenia, Nina z wahaniem wskazała na paczkę papierów, 

wystających z kieszeni Agaty. 

– Mogę jednego? – zapytała. 

Czachor wzdrygnął się, kiedy Agata niedbałym gestem podała nastolatce papierosa i 

zapalniczkę.  

– To mi przypomina, dlaczego nie masz własnych dzieci – warknął Czachor.  

Agata jedynie wzruszyła ramionami. Była gotowa zrobić o wiele więcej, by uzyskać 

interesujące ją informacje. Kaprysy, rozpuszczonej nastolatki, były dla niej akceptowalną 

ceną. Wolała jednak nie myśleć, co zrobiłby jej przełożony, gdyby się o całej sytuacji 

dowiedział.   

– Z Julką nie mogłyśmy się doczekać tej imprezy – zaczęła opowiadać Nina, drżącą 

ręką przykładając papierosa do ust. – Gdybym wiedziała, że tak to się wszystko skończy… – 

głos jej się załamał. – Zrobiliśmy ognisko dla wszystkich z naszego rocznika, cała moja klasa 

była na tej imprezie. Z początku wszystko było dobrze, ale Julka się trochę za mocno upiła. 

Mówiła jakieś dziwne rzeczy. Zanim się zorientowałam, zniknęła. Z początku się nie 

martwiłam, ale w pewnym momencie zadzwoniła do mnie. To było przerażające. Krzyczała 

coś o karze, grzechach i o tym, że ściga ją szatan. Mówiła, że przyszedł po nią i chce zabrać 

jej duszę. Wtedy poprosiłam kolegów z klasy, żeby pomogli mi jej szukać. Odchodziłam od 

zmysłów. Myślałam, że wypiła za dużo i miała jakieś zwidy. Bałam się, co może jej przyjść 

do głowy, przecież mogła się utopić. Kiedy ją znalazłam… – Nina rozpłakała się.  

– Przed trzema tygodniami, w Kopalni Ignacy znaleziono ciało Idy Dąbkowskiej – 

Agata zmrużyła oczy. – To była dziewczyna, która chodziła z tobą do klasy. Ponoć się 

przyjaźniłyście. 

– Ida? – Nina przetarła, zapłakane o oczy. – Przyjaźnić się, to za mocne słowo – 

fuknęła. – Tak, chodziłam z nią do klasy. Czasami urywałyśmy się razem na wagary.  



~ 3 ~ 
 

– Mówisz, że Julia przed śmiercią, mówiła coś o szatanie – Agata potarła dłonią 

podbródek. – Tamta dziewczyna z kopalni, własną krwią wyrysowała trzy szóstki, w miejscu 

w którym ją znaleziono. Z tego co wiem, to również symbole Szatana, złych mocy i sił 

nieczystych. Czy wiesz może, o co chodziło Julii, kiedy mówiła o karze za grzechy? Czy 

zrobiła coś, czego się wstydziła? Coś złego, za co mogła odczuwać wyrzuty sumienia? 

Nina zbladła i zagryzła wargę. 

– Nie, na pewno nie – odpowiedziała, zdecydowanie za szybko.  

Kiedy w oddali Agata zobaczyła koronera oraz prokuratora, razem z rodzicami 

dziewczyny, skierowała się w ich stronę. Gdy rozdygotana Nina znalazła się w objęciach 

rodziców, Agata wykrzywiła usta w grymasie. Poczuła złość na myśl, że dopiero tragedia, 

spowodowała, że ojciec i matka dziewczyny, zainteresowali się własnym dzieckiem, 

odgrywając parę martwiących się, zatroskanych opiekunów. Przed telefonem z policji nawet 

nie wiedzieli, że ich córka brała udział w nielegalnej, mocno zakrapianej imprezie, ani że nie 

wróciła na noc.        

– Czy wiadomo już jak zginęła? – zapytała Agata. 

– Krwiaki na szyi wskazują, że została uduszona – mruknął koroner, ponury, milczący 

zazwyczaj facet o łysej czaszce i wyłupiastych oczach. – Jeśli sekcja wykaże, że w płucach 

jest krew, będziemy mieć pewność. 

– Myślę, że dziewczyna była nie tylko pod wpływem alkoholu – stwierdziła Agata. 

– Badania krwi powinny wykazać, czy brała jakieś mocniejsze środki odurzające – 

oznajmił koroner. – Dlaczego sądzisz że była pod wpływem narkotyków? 

– Cóż, nie codziennie widzi się Upadłego Anioła, przychodzącego po twoją duszę – 

wzruszyła ramionami Agata. – Ta dziewczyna, którą znaleziono trzy tygodnie temu w 

Kopalni Ignacy, Ida Dąbkowska, była koleżanką Julii i Niny. Może nie utrzymywały 

cieplejszych relacji w szkole, ale mogło je łączyć coś innego, na przykład wspólne 

zainteresowania.  

– Masz na myśli okultyzm? – zachichotał Czachor, który uwielbiał sprawy, mające 

nadnaturalny charakter.  

Sam systematycznie chodził do wróżki. Agata zbyt twardo chodziło po ziemi, żeby 

podzielać entuzjazm i podniecenie kolegi. Nie wierzyła w nadprzyrodzone siły. Kiedy 

znajdowali ciała pozbawione krwi, Czachor przypisywał śmierć ofiar upiorom, Agata 

natomiast upierała się, że stał za tym seryjny zabójca, którego jej partner lubił nazywać 

„Wampirzątkiem”. Wampir czy nie, był dla Agaty kolejnym obłąkanym, zwyrodnialcem, 

lubującym się w zadawaniu śmierci, na nietypowe sposoby.  
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– Wszystkie trzy dziewczęta kolegowały się i ubierały tak samo. Zbrodnie na pewno 

są połączone. Przy Julii znaleziono figurkę gońca, zostawioną przez mordercę, a przy Idzie 

hetmana. Trzy tygodnie temu w domu Dąbkowskiej, odkryliśmy różne narzędzia 

okultystyczne, świece, księgi o przywoływaniu nieumartych, o pentagramach na ścianach już 

nie wspomnę.  

 – W każdym razie Ninie, trzeba będzie zapewnić stałą ochronę policji. Możliwe jest, 

że ten „diabeł”, zaatakuje ponownie – westchnął prokurator i odszedł.      

Gdy ciało Julii zostało zabrane, Czachor usiadł na drewnianej ławeczce, dopijając 

zimną już kawę. Przez chwilę z błogim uśmiechem, wdychał leśne powietrze.  

Agata zajęła miejsce obok swojego kolegi, w duchu dziękując niebiosom, że 

pozwoliły jej z nim pracować. Mimo, że byli całkowitymi przeciwieństwami, dogadywali się 

znakomicie. Podczas kiedy ona była typowym mieszczuchem, preferującym wszystkie 

udogodnienia, które oferowało miasto, Czachor był dzieckiem natury, uwielbiającym spływy 

kajakowe, wspinaczkę po niedostępnych szczytach i górskie rajdy konne. Jeździł na nie ze 

swoją córką Marysią. Jego małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Ciężko o dobre pożycie w 

związku, kiedy praca zajmuje niemal całe życie. Laura, była żona Czachora, nie wytrzymała 

presji bycia partnerką policjanta pracoholika i znalazła sobie nowego, młodszego męża. 

Czachor bardzo przeżył odejście żony i postanowił poświęcić każdą wolą chwilę córce, która 

stała się dla niego całym światem. Wywalczył w sądzie, częste widzenia z Marysią i 

rozpieszczał dziewczynkę na wszystkie sposoby. Oczywiście „rozpieszczał” na męskie 

sposoby, bo jakie mógł znać inne? Marysia więc zamiast w sukienkach, chodziła w luźnych t-

shirtach Metalliki, była częstym gościem na strzelnicy, dzięki czemu, potrafiła strzelać, lepiej 

niż niejeden oficer służb specjalnych, chodziła na yudo i uczyła się gry na perkusji. Wszystkie 

wspólne weekendy, spędzali jednak na łonie natury.  

Agata czasami zazdrościła ich wzajemnej relacji. Ale tylko czasami. Sama nie miała 

własnych dzieci i nie zamierzała mieć. Przez to właśnie rozpadło się jej własne małżeństwo, 

trwające zaledwie dwa lata. Dopiero po ślubie okazało się, że nie do końca spełniała 

oczekiwania męża. Artur, jej były, widział ją w roli matki trójki dzieci. Sam pochodził z 

wielodzietnej rodziny i nie wyobrażał sobie, innego scenariusza w swoim życiu. Pragnął 

domu, wypełnionego dziecięcym śmiechem. Kiedy zorientował się, że Agacie ta rola 

niezupełnie pasowała, a co gorsza po wspólnym zamieszkaniu razem, okazało się, że to ona 

jest tą, na którą mąż musi czekać z obiadem (zazwyczaj zimnym) do późnych godzin 

nocnych, spakował walizki i bez słowa pożegnania odszedł. Agata niemal zupełnie zamknęła 

się w sobie po rozwodzie, stała się jeszcze bardziej nieprzystępna, twarda i nieustępliwa w 
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pracy. Zawsze zastanawiała się, dlaczego w swoim życiu, uganiała się właśnie za tego typu 

mężczyznami. Psycholog zapewne powiedziałby jej, że podświadomie szukała rodzinnego 

ciepła, jednocześnie unikając go jak ognia. Sama w dzieciństwie zakosztowała niewiele 

rodzicielskiej miłości, mając ojca alkoholika i przemoc domową na porządku dziennym.  

Zamyślona spojrzała na grupkę nastolatków, nadal czekającą na rodziców. Kiedy na 

nich patrzyła, niemal odetchnęła z ulgą, ciesząc się w duchu, że jednak nie zdecydowała się 

przedłużać swoich genów. Nie wyobrażała sobie, co musieli czuć rodzice tych krnąbrnych, 

butnych, nadal mocno pijanych nastolatków.  

Jej uwagę zwrócił jasnowłosy chłopak, siedzący na trawie. Uderzył ją wyraz jego 

oczu, które kierował na roztrzęsioną Ninę, oddalającą się z rodzicami w stronę samochodu. 

Jego spojrzenie było mroczne, wściekłe, a jednocześnie na twarzy malowała się dziwna 

satysfakcja. Jako jedyny z grupy nastolatków, nie był przerażony sytuacją, w której się 

znajdował.  

Agata skierowała się w jego stronę i machnęła ręką, aby do niej podszedł. 

Spodziewała się oporu, lub niecenzuralnej odzywki, jednak chłopak ku jej zdumieniu, 

wydawał się chętny do rozmowy.  

Miał dłuższe włosy sięgające ramion, szafirowe tęczówki i nieskazitelną cerą, 

niezniszczoną trądzikiem. Wargę chłopaka zdobił lśniący kolczyk, zakończony maleńkim 

szponem.  

Agata wyłapała tęskne spojrzenia, jego koleżanek z klasy, które cichutko wzdychały, 

za każdym razem, kiedy rzucały na niego okiem. 

– Widzę, że zgromadziłeś liczny fandom – zaśmiała się Czochor, który 

niespodziewanie stanął za plecami Agaty. 

– Głupie kozy – odpowiedział chłopak.  

Włożył niedbale ręce do kieszeni spodni, żeby pokazać jak bardzo nie robiła na nim 

wrażenia rozmowa z policjantami.   

– Jak masz na imię? – zapytała Agata. 

– Michał. 

– Czy mógłbyś nam coś powiedzieć, o twoich koleżankach z klasy? – Agata oparła się 

o drzewo, krzyżując dłonie na piersi. – Czy Ida i Julia, albo Nina zrobiły coś, co mogłoby 

spowodować, że ktoś zapragnął ich śmierci? Czy naprzykrzały się komuś z twojej szkoły? 

Może tobie?  

– Mi nie – odparł Michał. 
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– Czyli jednak coś komuś zrobiły. A jeśli nie komuś, to miały jednak coś na sumieniu. 

Coś bardzo złego. Czy były lubiane w klasie? – kontynuowała. 

– Te Niedobczyckie Wiedźmy? – warknął Michał. Agata zauważyła podekscytowany 

błysk w oku Czachora. Była pewna, że gdyby nie świadkowie, podskoczyłby jak dziecko, 

widzące prezent na gwiazdkę. – Nie, raczej nikt za nimi nie przepadał – prychnął. 

Kątem oka Agata zauważała biegnącą w ich stronę Ninę. Jej rodzice zostali przy 

samochodzie, gotowi do powrotu do domu.  

– Chciałam jeszcze coś powiedzieć – Nina złapała Czachora za ramię, jednocześnie 

zalotnie spoglądając na Michała. – Ale nie tutaj, nie przy wszystkich.  

Kiedy Czachor skinął głową, Michał wrócił do grupki nastolatków, siadając na trawie. 

Agata ruszyła za Niną w stronę tafli wody. Kiedy znaleźli się, wystarczająco daleko od 

wszystkich chciwych plotek uszu, zatrzymali się. 

– Boję się, nie chcę żeby mnie spotkało to samo, co Idę i Julię –  Nina jęknęła 

przeciągle. 

– Wszystko będzie dobrze dziecko – mruknęła Agata, z satysfakcją widząc 

zmarszczkę na czole dziewczyny, na słowo „dziecko”, którego zresztą użyła celowo. – 

Będziesz pod stałym nadzorem policyjnym. Nikt nie zdoła cię skrzywdzić. 

– Pani nic nie rozumie! – krzyknęła dziewczyna, wyrzucając ręce w górę.  

– Znajdziemy osobę odpowiedzialną za śmierć twoich koleżanek – uspokajał, 

łagodnym głosem Czachor.  

W ich zespole to on odgrywał tego „dobrego glinę”. Agata nie miała nic przeciwko, 

żeby wcielać się w rolę „złego policjanta”. Przez lata nawet polubiła swoją kreację.   

– Nie znajdziecie jej! – wrzasnęła rozedrgana Nina. – My… ja, Ida i Julia, trzy 

tygodnie temu zrobiłyśmy coś, czego nie powinnyśmy były! Odprawiłyśmy seans 

spirytystyczny, porozumiałyśmy się z duchami, przyzwałyśmy Księcia Ciemności! – głos 

Niny stał się piskliwy. – Wie pani co to jest Ouija!  

– Ja wiem – Czachor niemal zapomniał się i prawie podniósł rękę, jak do odpowiedzi 

w szkole. Agata nigdy nie czuła się, bardziej zażenowana zachowaniem kolegi. Czachor 

zachowywał się, jakby przydział do sprawy, równał się z wygraną na loterii. – To drewniana 

plansza, do wywoływania duchów. 

– Przyzwałyśmy Księcia Ciemności. Nie będę bezpieczna! Nawet jeśli dacie mi 

ochronę z tej waszej beznadziej komendy! – piszczała Nina.  
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Agata wciągnęła głęboko powietrze do płuc. Wiedziała, że będzie musiała zażyć jakieś 

leki na uspokojenie, ponieważ nastolatka dostatecznie już wyczerpała pokłady jej 

cierpliwości.  

– Dziewczyno, uspokój się – warknęła. – Nie ma żadnych demonów, bramy piekielne 

się nie otworzyły, Książę Ciemności nie istnieje. Wiesz jak nazywają cię koledzy z klasy? 

Niedobczycką Wiedźmą. Jeśli nie chcesz wylądować w milutkim, malutkim pokoiku bez 

klamek, to lepiej przestań opowiadać bzdury.  

Nina spojrzała na nią wzrokiem zranionej sarenki i ze łzami w oczach pobiegła w 

stronę rodziców.  

– Dobrze, że nigdy nie zdecydowałaś się na dzieci – mruknął Czachor. – Byłabyś 

najgorszą matką na świecie. Do dzisiaj ci nie zapomnę, jak wykrzykiwałaś, że nie żadnego 

Świętego Mikołaja, przy mojej Marysi. Miałem ochotę ci za to powyrywać nogi. 

– Bo nie ma, do cholery! – warknęła Agata, porządnie poirytowana. 

– Słoneczko, każdy dorosły to wie – westchnął Czachor, zrezygnowany, że musi 

tłumaczyć coś najbardziej oczywistego na świecie. – Ale dzieci w niego wierzą i nie należy 

im odbierać radości ze świąt.  

– Utwierdzam się jedynie w przekonaniu, że posiadanie dzieci to nic przyjemnego. 

Chyba Marysia jest jedynym nieirytującym przedstawicielem swojego gatunku. To 

rewelacyjne dziecko i jedyne, którego obecność nie przyprawia mnie o bóle głowy.  

Czachor uśmiechnął się, mile połechtany. Agata wiedziała, jak wkupić się z powrotem 

w łaski kolegi.  

– Czyli podejrzanym o morderstwa, może być każdy. Te Niedobczyckie Wiedźmy 

porządnie zachodziły za skórę każdemu, kogo spotkały. Trudne charakterki. Może należały 

do jakieś tajemnej sekty i teraz są ścigane? – dumał Czachor. 

– Wydaje mi się, że to może być coś w obrębie klasy, tych dziewczyn. Wcześniej przy 

śmierci Idy, nie braliśmy tego pod uwagę. Będzie trzeba przesłuchać nauczycieli, uczniów, 

dyrektora…  

– Myślisz, że to któryś z uczniów? 

– Nie mam pojęcia.  

– Pamiętasz tą sprawę sprzed dwóch lat? – szepnął Czachor. – Tego dzieciaka, co 

zaszlachtował swoich rodziców, bo nie kupili mu najnowszego XBoxa?  

– Nawet mi nie przypominaj – wzdrygnęła się Agata. – Nastolatki są zdolne do 

wszystkiego. Ale nie wydaje mi się, żeby za śmierć dziewcząt, odpowiedzialny był uczeń. Te 

morderstwa są zbyt dobrze zorganizowane, nie ma żadnych śladów zbrodni, nic. Dzieciaki 
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zazwyczaj działają impulsywnie, emocjonalnie, nie planują zbrodni, raczej działają pod 

wpływem chwili – mówiła, kierując się w stronę samochodu.  

Resztę dnia, oboje spędzili na wypisywaniu protokołów oraz znoszeniu długich 

monologów przełożonego, na temat efektywności ich pracy.  

Kiedy Agata wróciła wykończona do swojego niewielkiego mieszkania, znajdującego 

się na nieszczęsnym czwartym piętrze bez windy, odetchnęła z ulgą. Po rozwodzie, musiała 

sprzedać dom, który kupili z mężem. W ich przypadku nawet kredyt nie zapewnił im ”i żyli 

długo i szczęśliwie, po spłaceniu ostatniej raty”. 

Agata kochała swoje niewielkie mieszkanko, urządzone w nowoczesnym, surowym 

stylu, z czarną kuchnią w połysku, obowiązkowym barkiem oraz wiszącym na środku salonu 

workiem treningowym. Na ścianach pokrytych plakatami oraz ogromną tarczą do darta, 

widniały niewielkie ślady, pozostawione przez rzutki. Agata w ogóle nie przejmowała się 

wgłębieniami, tak jak nie martwiła się niezliczoną ilością plam, na swojej kanapie. Jej były 

mąż dostawał gorączki i wpadała w furię, kiedy jadła w salonie, przed telewizorem. Czasami 

brakowało jej gniewnych, wściekłych pomruków byłego męża. Kto powiedział, że kłótnie 

czasami nie mogą być przyjemne? Zwłaszcza kiedy, kończą się ognistym seksem na 

podłodze. Agata zdecydowanie lubiła się kłócić, chociażby po to, żeby nie zaniedbywać 

małżeńskich obowiązków.  

Artur rozstając się z nią, zabrał ze sobą wszystko, nawet zdjęcia ze ślubu. Agata nie 

należała do osób sentymentalnych, nie zbierała rupieci, stare rzeczy systematycznie 

wyrzucała, niczego nie trzymała na przysłowiowe „później się przyda”. Dlatego nie zasmucił 

jej brak wspólnych zdjęć z wakacji, czy kolekcji magnesów, którą przecież razem uzupełniali.  

Agata była zupełnym przeciwieństwem Czachora, który zbierał dosłownie wszystko, 

od rysunków swojej Marysi (nad którymi, co by nie było wylewał tony łez, kiedy jego 

córeczka zrobiła mu laurkę z napisem „jesteś najlepszym tatą na świecie, ale na przyszłość nie 

zapominaj, że najbardziej lubię lody o smaku gumy do żucia, a nie wiśniowe!”), czy nagrania, 

które zgrywał na płyty, aby w nieskończoność oglądać pierwsze kroczki Marysi, czy jej 

nieudane próby jazdy na rowerze (zakończone kolejnymi pokładami łez Czachora). Agata 

wiedziała, że jej kolega z pracy, nadal trzymał nagrania ze ślubu, których zrobił sobie nawet 

kilka zapasowych kopii. Podejrzewała, że nie raz je oglądał, wspominając swoje nieudane 

małżeństwo.  

Nieśpiesznie wyciągnęła z lodówki zimne piwo  i usadowiła się na kanapie przed 

telewizorem. Ostatnimi czasy, były to najprzyjemniejsze chwile, na które mogła sobie 

pozwolić, chociaż wiedziała, że specjaliści od zdrowego stylu życiu, chwyciliby się za głowy. 
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Zamówiła pizzę w swojej ulubionej knajpce i z lubością, zaczęła surfować po kanałach. 

Przyłapywała się na tym, że rzadko udawało jej się obejrzeć jakiś film, czy serial do końca. 

Zadawalała się po prostu, skakaniem po niezliczonej ilości kanałów, które ofiarowywał 

łaskawie pakiet, który wykupiła.   

Kiedy zadzwonił dzwonek, poderwała się wygłodniała i rzuciła w kierunku drzwi. 

Młody, pryszczaty dostawa, wyszczerzył się na jej widok. Znała go dobrze i zawsze nie 

szczędziła napiwków, dzięki czemu pizza przyjeżdżała do niej w tempie ekspresowym, ciepła 

i parująca.  

Kiedy zatrzasnęła drzwi i umościła się ponownie na kanapie, jej myśli jak zwykle 

powróciły do sprawy. Wiedziała, że było to zboczenie zawodowe, którego nie mogła się 

pozbyć. Prędzej czy później, nawet w towarzystwie znajomych, zaczynał się temat pracy.  

 Żeby nie myśleć o ciele dziewczyny z rybnickiego zalewu, ani tym z Kopalni Ignacy, 

po zjedzeniu pizzy, pośpiesznie wzięła zimny prysznic.  

Owinięta ręcznikiem, usiadła na obrotowym krześle kuchennym i zaczęła rozczesywać 

włosy. Nadal nie mogła się pozbyć z pamięci spojrzenia, którym Michał obrzucił Ninę na 

rybnickim zalewie. Jej wewnętrzny instynkt podpowiadał, że to co zobaczyła, było niezwykle 

ważne dla sprawy. W spojrzeniu chłopaka było tyle jadu, rozdrażnienia i gniewu, że oddałaby 

wszystko, aby wiedzieć, wokół czego krążyły wtedy jego myśli. Miała wrażenie, że 

jednocześnie twarz chłopaka wyrażała dziką satysfakcję, ze śmierci koleżanek Niny. Może 

chciał, żeby dziewczyna czuła się osaczona? Może Nina wcześniej odrzuciła jego zaloty, a on 

się na niej mścił? Chociaż te domysły, Agata uważała za bezpodstawne, widziała przecież, że 

Nina z ubóstwieniem wpatrywała się w nastolatka, więc zapewne należała do jego 

wielbicielek. Jednak jego wzrok nie mógł opuścić jej pamięci. Te mroczne, tajemnicze iskry 

w jego oczach.  

Agata westchnęła i z głową pełną pytań, położyła się spać. 

Z głębokiego snu wyrwał ją bezlitosny dzwonek komórki. Jęknęła widząc godzinę 

czwartą na zegarku.  

– Tak? – powiedziała, zachrypniętym głosem. 

– Wstawaj króliczku, bo wilk nie śpi. Znaleziono ciało Niny, niedaleko familoków na 

Słonecznej. Prokurator już jest – westchnął zrezygnowany Czachor. 

– Co? – Agata poderwała się z łóżka. – Jak to znaleziono ciało? Przecież była 

pilnowana przez naszych! Jakim cudem, morderca ją dorwał? 
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– Uciekła. Zwiała Nowickiemu w nocy. Pamiętasz jak mówiła, że nie ufa naszej 

obstawie? Jeśli bała się zemsty piekielnej, to raczej, nie spodziewała się, że policja jej 

pomoże.  

– Cholera jasna – jęknęła Agata.  

Już widziała, minę przełożonego i jego nieskończone próby wywołania w niej 

poczucia odpowiedzialności, za to co się stało, co zresztą czasami udawało mu się osiągnąć. 

– Nasz morderca jest niezwykle skuteczny i szybki – stwierdziła Agata jedną dłonią 

trzymając telefon, a drugą próbując naciągnąć spodnie. 

– Pewnie nie chciał znów czekać, tylko poszedł za ciosem – w telefonie dały się 

słyszeć trzaski. – Tak jak w przypadku tamtych dziewczyn, znów znaleziono pionek 

szachowy. Tym razem to wieża. 

– Czyli brakuje króla, ale zakładam, że jest nim nasz morderca – zauważyła Agata. –  

Daj mi chwilę, ogarnę się i zaraz będę na miejscu. 

Jak zwykle wyszła z mieszkania, nie jedząc śniadaniu, na które nie miała nawet czasu. 

Pośpiesznie wypiła jedynie szklankę mleka, prawie zapominając, zamknąć lodówkę, co 

zresztą nie raz jej się zdarzało. Obiecała sobie, że kiedyś kupi lodówkę z pikającymi 

drzwiczkami, taką jak miał Czachor, dzięki czemu, nigdy nie będzie musiała pozbywać się 

połowy jej zawartości, przez swoje zapominalstwo.   

Na miejscu znalazła się niecałe dwadzieścia minut później.  

Nikłe promienie księżyca, oświetlały bladą sylwetkę martwej dziewczyny. Tym razem 

jednak morderca, nie udusił swojej ofiary. Nina leżała w olbrzymiej, szkarłatnej kałuży krwi. 

Duży plecak obwieszony breloczkami i ozdobiony naszywkami, znajdował się kilka metrów 

dalej. Najwyraźniej dziewczyna porzuciła go, uciekając przed oprawcą.  

– Czy ten diabeł, naprawdę rozpływa się w powietrzu? – zastanawiała się Agata. – Jak 

to możliwe, że nikt nic nie widział? Nikt nie słyszał krzyków? 

– Czyżbyś powoli zaczynała wierzyć w nadnaturalny charakter sprawy? – wyszczerzył 

się Czachor.  

Był jedynym znanym Agacie facecie, potrafiącym uśmiechać się lub żartować w 

najmniej odpowiednim momencie. Jego lśniące zęby i pogodny wyraz twarzy, nie pasłowały 

do makabrycznego widoku, zamordowanej dziewczyny. Agata podejrzewała, że Czachor w 

ten sposób radził sobie ze stresem, jednak w tym momencie jej to przeszkadzało. 

– Kimkolwiek jest ten psychopata, musimy go jak najszybciej znaleźć. 

– Może to łowca czarownic? – żartował dalej Czachor, ale widząc wzrok Agaty, 

spoważniał. – Wczoraj mówiłaś, że to co się wydarzyło, najprawdopodobniej ma związek z 



~ 11 ~ 
 

jakimiś wydarzeniami w szkole. Więc może zainteresuje cię informacja, że pół roku temu, 

jedna z uczennic, niejaka Alicja Jabłońska, która chodziła z Niedobczyckimi Wiedźmami do 

klasy, popełniła samobójstwo. 

– Myślisz, że to ma związek ze sprawą? – zapytała sceptycznie Agata. – To było 

samobójstwo? Czy może morderstwo?  

– To na pewno samobójstwo. Dziewczyna zostawiła list pożegnalny dla rodziców, ale 

nie było w nim nic, istotnego dla sprawy. Bardziej interesujące jest to, że ten chłopak Michał, 

który wczoraj tak bardzo cię zainteresował, był sąsiadem tej samobójczyni.  

Agata wzdrygnęła się, kiedy poczuła powiew zimnego wiatru na plecach. Gdy 

Czachor podał jej plik dokumentów, kartkując go nieśpiesznie, ujrzała zdjęcie Alicji, 

prześlicznej dziewczyny o migdałowych oczach i nieśmiałym, niewinnym uśmiechu. Typowy 

przykład wrażliwego dzieciaka, o smutnym spojrzeniu. 

– Może warto byłoby porozmawiać z rodzicami tej dziewczyny? – Agata uniosła brwi. 

– W takim razie będziemy musieli zrobić dwa kursy – oznajmił Czachor. – Jej rodzice 

rozwiedli się. Matka mieszka w centrum Rybnika, ojciec niedaleko parku Czempiela. 

– Czy na tym świecie istnieją jeszcze pary, które traktują przysięgę małżeńską i „że cię 

nie opuszczę, aż do śmierci” dosłownie? – Agacie opadły ręce.  

– Naszym potomkom, jedynie dziadkowie będą opowiadać bajki i legendy o tym, że 

kiedyś ludzie łączyli się w pary i do końca życia trwali w związkach monogamicznych z 

jednym tylko partnerem – uśmiechnął się złowieszczo Czachor. – Moja Marysia już opowiada 

o tym, że gdy dorośnie, sama będzie miała co najmniej dwóch partnerów, bo jeden jej nie 

wystarczy i konicznie z oboma weźmie ślub. Chyba zbyt wiele się naoglądała Zmierzchu. 

Ostatnio wszystkie filmy i książki obfitują w pikantne trójkąciki. 

– Ja nie mam szans nawet na monogamiczny związek, a co dopiero myśleć o 

trójkącikach, czy czworokącikach – westchnęła Agata. – Chyba, że tylko w sennych 

marzeniach. 

Czachor prychnął i uklęknął koło ciała.  

Kiedy zabrano zwłoki, oboje udali się na komendę. Do rodziców Alicji, pojechali po 

południu. Najpierw postanowili odwiedzić matkę, nieżyjącej samobójczyni. Wiedzieli, że 

będzie to trudna rozmowa, dlatego nie spieszyli się.  

Drzwi otworzyła im szczupła kobieta, o podkrążonych oczach i zapadniętych 

policzkach. 

Kiedy Agata usiadła na miękkiej kanapie, przed nią na stoliczku, gospodyni postawiła 

przyjemnie pachnąca herbatę, w której pływały liście i kawałki owoców oraz placek 



~ 12 ~ 
 

drożdżowy. Agata z chęcią wpiła się zębami w domowy wypiek, który przypominał jej 

wakacje spędzane u babci na wsi, nieliczne chwile szczęścia, w jej przygnębiającym 

dzieciństwie.  

– Zamordowano trzy uczennice, które chodziły do klasy z pani córką – Czachor nie 

usiadł, oparł się o parapet i rozejrzał po mieszkaniu. Z ciekawością zerkał przez otwarte 

drzwi, do niewielkiego pokoju, w którym spała starsza kobieta, podłączona do kroplówki. – 

Staramy się odleźć sprawcę.  

– To straszne. Domyślam się, co przechodzą ich rodzice, sama do dzisiaj nie mogę się 

pozbierać po śmierci córki, a minęło już pół roku – w oczach pani Jabłońskiej pojawiły się 

łzy, które pośpiesznie otarła chusteczką.  

– Czy słyszała pani może o Niedobczyckich Wiedźmach? – zapytała prosto z mostu 

Agata.  

Miała ochotę rzucić się na kolejną porcję placka, jednak powstrzymała swoje 

łakomstwo.  

– Pierwsze słyszę – pokręciła bezradnie głową pani Jabłońska.  

– Czy Alicja lubiła chodzić do szkoły? – dopytywała Agata. – Czy może obawiała się, 

uczęszczać na lekcje?  

– Będę z państwem szczera – westchnęła pani Jabłońska. – Nie miałam zbyt dobrego 

kontaktu z córką. Nie zrozumcie mnie źle, bardzo ją kochałam, ale los rzucał mi same kłody 

pod nogi w ciągu ostatni lat. Najpierw zachorowała moja matka, potem po ośmiu latach 

rozpadło się małżeństwo, które w praktyce nigdy nie istniało. Zaszłam w ciąże w wieku 

siedemnastu lat, więc rozumieją państwo, że był to związek z rozsądku, nie z serca. To ja 

musiałam się wyprowadzić z naszego domu, bo przed ślubem należał on do mojego byłego 

męża. Bardzo mi było ciężko samej utrzymać siebie, moją Alicję i chorą matkę, która 

potrzebowała drogich leków. Moje kontakty z córką były słabe, ponieważ aby nas utrzymać, 

musiałam zatrudnić się na trzech różnych stanowiskach. Byłam tak zmęczona, że nie 

zauważyłam, co się działo z moją Alicją. Właściwie rzadko się widywałyśmy, bo 

wychodziłam wcześnie, a wracałam późno, kiedy ona już spała. Moja Aluś miała lepszy 

kontakt ze swoim ojcem, niż ze mną. Właściwie to spędzała u niego o wiele więcej czasu, niż 

tutaj – przyznała niechętnie.  

– Rozumiem – Agata odgarnęła kosmyk włosów, który opadł jej na policzek.  

Matka Alicji, nie zdołała powiedzieć im nic więcej. Wszystko co miała do 

przekazania, zapiski nastolatki, pamiętniki, czy jakiekolwiek informacje, przekazała policji 

już pół roku wcześniej.  
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– Dziękujemy pani – Czachor chwycił klamkę i pośpiesznie opuścił mieszkanie.  

Agata wyszła za nim, bijąc się z myślami.  

Do domu ojca Alicji, podjechali po zmroku. Kiedy oboje wysiedli z samochodu, 

Agata dostrzegła w budynku naprzeciwko, drgnięcie firanki. Domyśliła się, że podglądał ich 

Michał, który z tego co mówił Czachor, był sąsiadem samobójczyni.  

Agata rozejrzała się po ładnym osiedlu i spojrzała na zadbany dom o czerwonej 

dachówce i idealnie przystrzyżonej trawie. Sama kiedyś była właścicielką podobnego 

gniazdka, dlatego powróciły sentymentalne wspomnienia, które prędko odgoniła.  

Zza płotu pana Jabłońskiego, rozniósł się donośmy szczek. Niewielki kundelek ujadał 

próbując dosięgnąć spacerującego po gzymsie kocura, jednak dachowiec nie przejmował się 

jego obecnością, a nawet z pełną nonszalancją ją ignorował. Spoglądając na liżącego łapkę 

kota, Agata dostrzegła cień, stojący w oknie. Drgnęła domyślając się, że był to ojciec Alicji, 

który ich oczekiwał. Nie wiedziała dlaczego, ale ciemny kształt wywołał ciarki na jej placach. 

Przez chwilę miała wrażenie, że widziała w oknie nie ojca Alicji, lecz diabła. Zanim jednak 

nadusiła dzwonek, usłyszała, że w domu naprzeciwko trzasnęły drzwi. Obróciła się i 

zobaczyła idącego w jej stronę Michała.  

– Tak chłopcze? – Czachor zasłonił sobą Agatę, jakby bał się, że nastolatek wyskoczy 

na nich z nożem.  

– Niech państwo przestaną szukać tego, kto zabił Niedobczyckie Wiedźmy – ostrzegł 

Michał, wywołując bezgranicze zdziwienie Czachora. 

– A niby dlaczego?  

– Bo one były złe, zasłużyły na to co je spotkało – powiedział Michał pewnym 

głosem. 

– Chłopcze, nie wiem czy rozumiesz, ale takie słowa, mogą narobić ci kłopotów. Nie 

wolno wymierzać samosądów. Gdyby było to dozwolone, mielibyśmy na ulicach anarchię i 

ludzi latających z tasakami za to, że sąsiad za głośno puścił muzykę – zażartował Czachor.  

– Nie szukajcie – powtórzył nastolatek, odwrócił się i odszedł.  

– To było dziwne – mruknął Czachor. 

Agata wiedziała, że jej partner podejrzewał Michała, jednak ona miała wątpliwości. 

Kiedy odwróciła się, spoglądając na dom ojca Alicji, cień w oknie zniknął.  

– Możliwe, że pan Jabłoński przypadnie ci do gustu – zaśmiała się. 

– A to niby dlaczego? 
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– Cóż, łączy was tak wiele. Ze słów pani Jabłońskiej wynikało, że miał świetne 

kontakty z córką, tak jak ty masz z Marysią. Możliwe, że założycie jakiś team Wielbicieli 

Świętego Mikołaja – zachichotała Agata.     

– Nigdy ci nie wybaczę, że zrujnowałaś nam gwiazdkę. Już cię więcej nie zaproszę na 

Wigilię – burknął Czachor. 

– Człowieku, ty byś tego dzieciaka, nie uświadomił nawet kiedy skończyłaby 

osiemnastkę! Z takim podejściem wciskałbyś jej kit, nawet będąc na emeryturze. Ja tylko 

ułatwiłam sprawę – wzruszyła ramionami Agata.  

Zanim Czachor zdążył się zripostować, drzwi do domu otworzyły się i stanął w nich 

ojciec Alicji. 

Pan Jabłoński był niezwykle przystojnym, wysokim mężczyzną, o hebanowych 

włosach, spływających na ramiona. Miał chorobliwie bladą twarz i ciemne oczy, otoczone 

wachlarzem rzęs. Wystające kości policzkowe i cienkie usta, sprawiły, że jego twarzy 

wydawała się niemal wyciosana z marmuru. Ubrany w śnieżnobiałą koszulę, zaprosił ich 

zamaszystym gestem do środka. Spod kołnierzyka, wystawał mu delikatny tatuaż, ale Agata 

nie dostrzegła co przedstawiał, ponieważ zakrył go kosmyk opadających włosów.  

Kiedy oboje z Czachorem przekroczyli prób domu, skierowali się do niewielkiego 

salonu. Agatę stanęła jak wryta na widok pomieszczenia. Zastanawiała się przez chwilę, czy 

usiąść na krześle, które wskazał jej gospodarz, czy lepiej trwać w progu, blisko drzwi 

wejściowych.  

– Kawy? Herbaty? A może coś mocniejszego? – zapytał pan Jabłoński. 

– Jesteśmy na służbie, więc mimo wdzięczności za dobre chęci, poprosiłbym jednak 

kawę – uśmiechnął się Czachor.  

Agata wiedziała, że o tej porze rzadko pijał małą czarną, jednak najwyraźniej 

zapragnął pozbyć się na chwilę gospodarza i wykorzystał jego propozycję. 

Kiedy pan Jabłoński zniknął w kuchni, zostawiając ich samych, wymienili się 

spojrzeniami. Agata podeszła do kominka, w którym żywo palił się trzaskający ogień.  

Salon urządzony był niezwykle gustownie, z klasą, której Agata mogła tylko 

pozazdrościć. Jedyne co ją martwiło w wystroju wnętrza, to ilość świeczek, stojących niemal 

na wszystkich półkach, tlących się powoli. Oprócz nich niepokój wywoływały zdjęcia w 

ramkach, których niezliczona ilość, zajmowała każdą wolną przestrzeń. Wszystkie fotografie 

prezentowały różne etapy życia Alicji, od czasu niemowlęcego do okresu nastoletniego. Na 

niektórych przytulona była do ojca, który z dumną wpatrywał się w córkę.  
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Gdy pan Jabłoński wrócił, oboje z Czachorem poderwali się, jak przyłapane na 

całowaniu nastolatki. 

– Czym mogę państwu służyć? 

– Przychodzimy w sprawie śmierci trzech nastolatek, które chodziły do tej samej 

klasy, co pańska nieżyjąca córka. 

– Niedobczyckich Wiedźm? – uśmiechnął się pan Jabłoński, siadając na czerwonym 

fotelu.  

Ojciec Alicji złączył palce, kładąc na nich brodę i oparł stopę o kolano. Agacie 

wydawało się przez chwilę, że widzi przed sobą, samego Księcia Ciemności. 

– Zgadza się – mruknął Czachor. 

– To były bardzo złe dziewczyny. Nieczyste grzesznice, które zasłużyły na najniższy 

piekielny krąg. Zapewne ich podłe duszyczki, właśnie się w nim smażą – zaśmiał się pan 

Jabłoński.  

Po chwili jednak na jego twarzy, pojawiło się zrezygnowanie i smutek.  

– Chcieliśmy zadać panu to samo pytanie, co pańskiej byłej żonie – kontynuował 

Czachor. – Czy Alicja bała się chodzić do szkoły? Jedna z dziewcząt przed śmiercią 

zadzwoniła do swojej koleżanki i powiedziała, że ściga ją szatan, który chce zabrać jej duszę 

za grzechy, które popełniła.  

– Ach, to splamione nasienie, na pewno miało niejeden grzech na sumieniu. Ale 

odpowiedź na pana pytanie nie jest prosta. Z jednej strony, moja Alicja bardzo chciała 

chodzić do szkoły, wręcz nie mogła się doczekać lekcji, a z drugiej kiedy do niej szła, 

odczuwała lęk – westchnął pan Jabłoński. 

Agata wzdrygnęła się, czują na sobie jego zimne, beznamiętne spojrzenie.   

– Czego się bała?– dopytywał nieustępliwie Czachor. 

– Niedobczyckie Wiedźmy znęcały się nad nią psychicznie. Niestety nie mam na to, 

żadnych dowód, jedynie słowa mojej nieżyjącej już córki. Alicja była wrażliwym dzieckiem, 

bardzo ciężko przeżywała chorobę babci, a także mój rozwód z żoną. Później doszło do tego 

gnębienie, przez te obślizgłe dziewczęta – warknął pan Jabłoński.  

– Czy przez to targnęła się na swoje życie? – zapytała Agata. 

– Tak, to mogło być powodem, chociaż kto wie, co tak naprawdę siedzi w głowie 

nastolatki. Te dziewczęta robiły jej naprawdę podłe, okropne rzeczy – pan Jabłoński zacisnął 

pięści tak mocno, że paznokcie które wbiły się skórę, przecięły ją i na ziemię spadło kilka 

kropel krwi.  
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– Ale mówił pan, że mimo wszystko Alicja chciała chodzić do szkoły – zauważyła 

Agata. 

– Proponowałem Ali, że przeprowadzimy się do innego miasta. Uważałem, że zmiana 

otoczenia i szkoły wyszłaby jej na dobre, ale była bardzo uparta. Nawet nie chciała o tym 

słyszeć. Chodziło o chłopaka, którego już państwo najwyraźniej poznaliście. To mój sąsiad z 

naprzeciwka. Alicja była w nim zadurzona. Chodziła z nim do jednej klasy. Nigdy nie 

pozwoliłbym jej, spotykać się z nim po szkole. Sam zostałem ojcem w wieku dziewiętnastu 

lat, więc rozumieją państwo, że na tym punkcie byłem przewrażliwiony. Niedobczyckie 

Wiedźmy też interesowały się tym chłopakiem, możliwe, że przez to znęcały się nad moją 

Alicją.  

– Z tego co zauważyłam, Michał był bardziej zainteresowany pana córką. 

Prawdopodobnie, podkochiwał się w Alicji. 

– Możliwe. W każdym razie podejrzewam, że te Wiedźmy coś zrobiły. Nie mam 

pojęcia co, jednak cokolwiek to było, popchnęło moją córkę do samobójstwa. Mogły 

przekonać ją, że Michał nie jest nią zainteresowany, może wmawiały jej, że to one 

utrzymywały z nim stosunki. Nie mam pojęcia, w każdym razie popchnęły ją do 

samobójstwa. Ale tak jak mówię, to jedynie moje domysły i spekulacje, nie mam żadnych 

dowodów. 

Agata skinęła głową. Spojrzała wymownie na Czachora. 

– Wybaczy pan, muszę wykonać telefon – kiedy jej partner wyszedł, gospodarz 

powiódł za nim zrezygnowanym wzrokiem.  

Zapewne domyślał się, że Czachor opuścił dom, aby wezwać wsparcie. 

Agata wstała z krzesła i podeszła do szachownicy. Była to pierwsze rzecz, która 

rzuciła się jej w oczy, po wejściu do salonu.  

– Zagramy? – zapytał Jabłoński, zupełnie ją zaskakując.  

– Chyba nie da się zagrać, bez wszystkich pionków – wskazała na brakujące figury. – 

Król to zapewne pan, ale brakuje jeszcze jednej.  

– Tak, nie ma królowej. 

– Zakładam, że to zapewne pańska córka. Ale gdzie podziała się figura? 

– Leży w trumnie, razem z nią.  

– Niestety rozumie pan, co muszę zrobić? – westchnęła.   

Kiedy w jej dłoniach pojawiły się kajdanki, pan Jabłoński skinął głową. Nie stawiał 

oporu, kiedy Agata wyprowadzała go na zewnątrz. Kiedy pod dom podjechał radiowóz na 

sygnale, niemal we wszystkich domach zadrgały firanki. Zaciekawieni sąsiedzi, wyglądali 
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przez okna, a niektórzy wychodzili na ogródki. Tak jak Agata się spodziewała, jej koledzy 

znaleźli w domu pana Jabłońskiego maskę diabła, oraz zakrzywiony nóż, którym ojciec Alicji 

zabił Ninę oraz Idę. 

– Taki fajny facet – westchnął przygnębiony Czachor, podchodząc do niej. – Nie bądź 

na mnie zła, ale powiem coś, czego glina mówić nie powinien. Strasznie mi go szkoda. Serio 

rozumiem gościa. Gdyby ktoś skrzywdził moją Marysię, myślę, że postąpiłbym podobnie. 

– Uważaj bo cię nagram i będę miała na ciebie haka. Zostaniesz zmuszony zapraszać 

mnie co roku na Wigilię – zażartowała.  

Odwrócenie ról które nastąpiło, nie zaskoczyło jej. Często reagowała na zakończenie 

śledztwa, krótkim okresem przesadnej radości. Czachor natomiast pochmurniał i stawał się 

marudny oraz milczący.  

– Serio czasami wolałbym, żeby za zbrodniami stały jakieś nadnaturalne istoty, takie 

jak diabły. Życie byłoby wtedy o wiele prostsze. 

– Ehhh… Czachor. Rozumiem cię, też bym wolała, żeby to sam zły, przychodził karać 

tych wszystkich grzeszników, ale niestety to nasza robota. To my musimy ich łapać. Nawet 

jeśli mordercą jest zdesperowany, zniszczony tragedią ojciec, który chce pomścić śmierć 

własnej córki – Agata poklepała kolegę po plecach.  

– Dlaczego nie ukrył dowodów? Dlaczego nie schował tej cholernej szachownicy, ani 

narzędzia zbrodni – jęknął Czachor. 

– Myślę, że pogodził się z tym, że w końcu po niego przyjdziemy. Pewnie prędzej, czy 

później sam zgłosiłby się na policję. To nie morderca, zbijający z zimną krwią, tylko ojciec, 

doprowadzony przez rozpacz do ostateczności – westchnęła Agata.  

Kiedy policyjny radiowóz z panem Jabłońskim w środku odjechał, oboje skierowali 

się w dół ulicy, zamierzając zrobić sobie krótki spacer po uroczej, spokojnej okolicy. Agata 

włożyła dłoń pod ramię Czachora i odetchnęła. Spojrzała na czarnego kocura, który 

przyłączył się do ich nocnego spaceru. Pochyliła się i pogładziła go po głowie, ciesząc, że był 

tylko zwykłym czarnym dachowcem, a nie zmiennokształtnym człowiekiem. Mimo wszystko, 

lubiła stąpać twardo po ziemi…      

. 

 


