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Rozdział 1

1

Influencerzy powinni umierać online, w porze wysokiej oglą-
dalności, lajkowani do samego końca. To właśnie przytrafiło 
się Marcie Skoczkowskiej, która prowadziła swój kanał na 
YouTubie pod nickiem Martuśje. Posiadała oczywiście rów-
nież konta na Instagramie i Facebooku, każde skupiające po 
kilkadziesiąt tysięcy fanów. Jednak to YouTube i streaming 
live były podstawą jej działalności. Marta Skoczkowska miała 
dwadzieścia jeden lat. Krótkie czerwone włosy, duże migdało-
we oczy, figurę fit i intrygującą wadę wymowy, która sprawia-
ła, że jej głos brzmiał tak, jakby nadal była małą dziewczynką.

W rzeczywistości nie była to wada, ale świadoma kreacja, 
element nakręcający oglądalność. Martuśje było jednym 
z wielu kanałów foodhaulowych. Jednym z wielu, a jednak 
dość szybko uzyskującym popularność. Bez wątpienia miały 
na to wpływ: świetny dobór oryginalnych produktów i potraw, 
ciekawy sposób prezentacji, wspomniana wada wymowy oraz 
to, że Marta każdy filmik nagrywała w czerwonym gorsecie. 
Czerwonym tak, jak jej włosy i jak krew, którą wypluła kilka 
chwil przed śmiercią. Choć określenie „kilka chwil” nie jest 
precyzyjne.

Dziewczyna umierała niemal dwadzieścia minut. Rzężąc 
i telepiąc się na stole. Obserwowana przez kilka tysięcy sub-
skrybentów. Kilka tysięcy, z których tylko troje zdecydowało 
się zadzwonić na numer alarmowy. Pozostali byli przekonani, 
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że zrobi to ktoś inny. Oczywiście o ile uwierzyli, że to, co wi-
dzą, dzieje się naprawdę.

Grupa operacyjno-procesowa dotarła na miejsce dopiero 
po dwóch godzinach. Tyle zajęło ustalenie, skąd dziewczyna 
nadawała live. Kiedy policjanci weszli do pomieszczenia, kil-
kaset osób wciąż było online.

– Wyłączcie to gówno! – Wąsaty szef pepeżetu spojrzał 
na własną twarz poruszającą się w kadrze płaskiej matrycy 
laptopa, który stojąc poza zasięgiem kamery, pozwalał Skocz-
kowskiej śledzić poprawność transmisji. Niewielki, różowy, 
z umieszczoną w rogu naklejką śmiesznego kotka. Musiał 
wyglądać o wiele lepiej, nim zakrzepła na nim krew.

Czerwona dioda zgasła. Streaming umarł tak samo jak 
jego twórczyni. Młoda policjantka, pierwszy raz biorąca udział 
w czynnościach, wybiegła na zewnątrz, aby puścić pawia.

– Przynajmniej nie zatarła śladów – docenił prokurator 
Arkadiusz Painer.

Błysnął flesz, gdy techniczka zrobiła pierwsze zdjęcie.
– Cholernie bolesna śmierć – mruknął lekarz, stając obok 

Painera.
– Oglądał pan nagranie?
– Tak, po drodze. – Założył nitrylowe rękawiczki. – Za-

miast musującej oranżadki połknęła żrącą substancję. Wstęp-
nie stawiam na wodorotlenek sodu, ale to się okaże.

– Wodorotlenek sodu?
– Jedna z najsilniejszych zasad. W kontakcie z wilgocią 

tworzy ług sodowy. – Na usta założył maskę i skinął Paine-
rowi. – No to jedźmy z tym. – Sapnął i zabrał się do pracy.

2

Poranek był dżdżysty i chłodny. Nieprzyjemny. Wilgoć wciska-
ła się pod ubranie, perliła się na dachach aut i ściekała liszajami 
po fasadzie bloku, którego szary tynk straszył wspomnieniem 



11

postpeerelowskiej bylejakości. Prokurator Arkadiusz Painer 
oglądał go codziennie. Z okna w kuchni i z parkingu. Od kil-
ku lat, odkąd wprowadził się na kieleckie osiedle Barwinek do 
trzypokojowego mieszkania, które miało być po generalnym 
remoncie, a nie było. Niezupełnie. Wyremontowane były kuch-
nia i łazienka, przedpokój i sypialnia. Pozostałe dwa pokoje pa-
miętały lata osiemdziesiąte, gdy budowano te bloki. Fototapeta 
w dużym pokoju była nowsza. Przyklejona zapewne w latach 
dziewięćdziesiątych, zanim zdążyła na stałe wyjść z mody. Czas 
obszedł się z nią łaskawie. Odstawała tylko w dwóch miejscach. 
Painer zamierzał ją zmienić, ale w końcu się przyzwyczaił 
i przestała mu przeszkadzać. Tym bardziej że nie była brzydsza 
od tapety, jaką oklejono pozostałe ściany, w momencie zakupu 
mieszkania jeszcze jasnobeżowej, a teraz żółtej. Dym z papie-
rosów zrobił swoje. Painer planował remont, lecz jakoś nigdy 
nie miał na to czasu. Czasu albo ochoty.

Przetarł lusterka i wsiadł do auta. Srebrnego subaru fores-
tera trzeciej generacji. Nie nowego, ale też nie starego. W cał-
kiem niezłym stanie. Szczególnie biorąc pod uwagę auto, jakim 
jeździł wcześniej. To również był forester, tyle że o  wiele starszy, 
kanciasty i poobijany. Mimo to prokurator był z nim zżyty jak 
ze starym kapciem. Do czasu. Gdy go rozbił, musiał kupić nowe 
auto. Pozostał wierny marce i modelowi. Nowszy forester był 
lepszy pod każdym względem. Wygodniejszy, bezpieczniejszy 
i sprawniejszy. Nie był jednak kanciasty i nie miał charakte-
ru. Painer nie mógł się do niego przyzwyczaić. Nie do końca. 
Pomimo tego obiektywnie doceniał jego zalety. Również to, 
że nikt mu już nie wkładał za wycieraczkę reklam złomowisk.

Poranne godziny szczytu tężały na kieleckich ulicach. 
Strumień pojazdów zatykał aorty miasta, grzązł w pułapce 
sygnalizacji świetlnej. Uczył cierpliwości.

Prokurator Arkadiusz Painer przeważnie tego nie odczu-
wał. W drodze do pracy nie musiał przebijać się do centrum, 
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przeciskać wąskimi ulicami ani walczyć o miejsce parkingo-
we. Z Barwinka wyjeżdżał na ulicę Tarnowską, przecinającą 
obrzeża Kielc z północy na południe. Po dwa pasy w obie 
strony, oddzielone zielenią i barierkami. Stosunkowo trudne 
do zakorkowania. Przejeżdżał trzy kilometry, a potem skrę-
cał w ulicę Sandomierską, szerszą o jeden pas, by po trzystu 
kolejnych metrach parkować przed budynkiem prokuratury. 
Góra osiemnaście minut. Poza godzinami szczytu poniżej 
dziesięciu. Tego dnia jednak Painer nie skręcił w Sando-
mierską. Pojechał prosto. Zanurzył się w gęstniejącą strugę 
stali i spalin.

Deszcz ustał. W powietrzu czuć było nadchodzącą zmianę.

3

Willa mieściła się tuż za granicami Kielc. Okazała, otoczona 
dużym, zadbanym terenem. Musiała kosztować krocie. Brama 
była otwarta, więc Painer wjechał na długi podjazd zwieńczo-
ny reprezentacyjnym gazonem. Kuriozalnym tak samo jak 
kolumny doryckie podtrzymujące fronton. Zaparkował przy 
schodach prowadzących do głównego wejścia. Na drzwiach 
umieszczona była stylowa kołatka, Painer wolał jednak użyć 
dzwonka. Spodziewał się, że drzwi otworzy gosposia w czar-
no-białym fartuchu, być może z miotełką do kurzu w ręce. 
Taka jak w filmach. Był niemal zawiedziony, gdy w drzwiach 
stanęła elegancka kobieta w grafitowej, obcisłej sukience.

– Prokurator Arkadiusz Painer – przedstawił się, pokazu-
jąc legitymację. – Czy pani Barbara Skoczkowska?

– Tak. – Cofnęła się i gestem dłoni wskazała kierunek. – 
Zapraszam do salonu.

Salon miał co najmniej osiemdziesiąt metrów i  tonął 
w szarościach. Nawet obrazy na ścianach dobrano pod ko-
lor. Nowoczesna elegancja, do której nie pasowały ani stare 
sztruksowe spodnie Painera, ani jego niemodna marynarka. 
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Nie pasował on sam. Barbara Skoczkowska wydawała się to 
dostrzegać aż nazbyt wyraźnie. Obrzuciła Painera krytycznym 
spojrzeniem i po chwili wahania wskazała mu sofę. Pewnie 
gdyby mogła, położyłaby tam wcześniej foliowy pokrowiec. 
Sama usiadła w fotelu, przyjmując elegancką pozycję, którą 
Brytyjczycy nazywają „duchess slant”.

– Dziękuję, że zgodził się pan przyjechać. Nie potrafię 
sobie wyobrazić, abym mogła w tym stanie rozmawiać poza 
domem.

– Robię to w drodze wyjątku.
Trudno było określić, ile naprawdę ma lat. Mogła zbli-

żać się do czterdziestki lub, tak jak Painer, do pięćdziesiątki. 
Wszystko zależało od tego, jak sprawny był chirurg albo jak 
skuteczne okazały się zabiegi, którym się poddała. Wygląda-
ła atrakcyjnie, choć sztucznie. Akceptowalnie, gdy milczała. 
Kiedy mówiła, pozbawiona naturalnej mimiki twarz stawała 
się niepokojąco obca. Zupełnie tak, jak gdyby tylko przebra-
ła się w ludzką skórę. Być może to dlatego nie dało się z niej 
wyczytać emocji. Barbara Skoczkowska nie wyglądała na 
przepełnioną bólem i cierpiącą po stracie dziecka.

Painer wyjął z teczki papiery i położył je na szklanym bla-
cie niskiego stołu, który miał przed sobą. Zbyt niskiego, aby 
pisało się na nim wygodnie.

– Nie wygląda pani na poruszoną – zauważył.
– Jeśli myśli pan, że nie przeżywam śmierci dziecka, to jest 

pan w błędzie. To ogromny cios dla mojego męża i dla mnie. 
Obnoszenie się z tym byłoby jednak niestosowne.

Painer uniósł brew. Zauważyła to.
– Nie ma pan prawa mnie oceniać.
– Nie to miałem na myśli.
Przez chwilę patrzyła na niego, jakby oczekiwała, że coś 

jeszcze doda, że się wytłumaczy albo przeprosi. Gdy zrozu-
miała, że nie zamierza, sama się odezwała.
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– Wczoraj, gdy przyjechała policja, nie potrafiłam nad 
sobą zapanować i odpowiadać na pytania. Wieczorem we-
zwałam lekarza, który przepisał mi leki. Dlatego możemy dziś 
rozmawiać.

– Rozumiem. Czy te leki w jakimkolwiek stopniu wpły-
wają na…

– Moją poczytalność? – spytała cierpko. – Nie. Dam panu 
ulotkę, sam pan sprawdzi.

– Dobrze – zgodził się Painer. Nie podnosił wzroku znad 
papierów. Tak było łatwiej dla nich obojga. – Teraz poproszę 
o jakiś dowód tożsamości. Potem zaczniemy przesłuchanie, 
które będę nagrywał, a na koniec odczytam protokół i popro-
szę, aby go pani podpisała.

Barbara Skoczkowska podała mu dowód osobisty. Z doku-
mentu wynikało, że ma dopiero trzydzieści pięć lat.

– Marta nie była moim dzieckiem – wyjaśniła, nim za-
pytał. – Gdy poznałam męża, był już po rozwodzie. Dostał 
prawo do opieki nad córką. Miała wtedy piętnaście lat i była 
małą diablicą. Na początku trudno nam było ze sobą wytrzy-
mać, potem obie się przyzwyczaiłyśmy.

– Jak mogłaby pani opisać relacje, które was teraz łączyły?
– Nie wchodziłyśmy sobie w drogę. To był prosty układ. Ja 

nie wtrącałam się do jej życia, a ona do mojego.
– A co na to pani mąż?
– Był zadowolony. Stanisław jest bardzo pragmatycz-

nym człowiekiem, a  taki układ był najlepszy. Nie powo-
dował napięć.

– Gdzie pani mąż jest teraz?
– W Londynie. Wróci za dwa dni.
– Czy już wie?
– Bardzo to przeżywa, ale mam nadzieję, że jakoś wspól-

nie przez to przejdziemy. – Głos jej zadrżał. – Przepraszam, 
muszę wziąć tabletkę.
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Wróciła po dłuższej chwili.
– Dom, w którym znaleźliśmy pani pasierbicę, należy do 

niej?
– Mąż kupił go na jej dwudzieste pierwsze urodziny. Na 

początku roku. Marta sama wybrała osiedle w Dyminach. 
Mówiła, że po drugiej stronie miasta będzie się czuła swobod-
niej. Dom został wykończony jakiś czas temu i wystarczyło go 
umeblować, ale z tym się nie spieszyła. Na razie traktowała 
go jako swoje atelier i miejsce spotkań z przyjaciółmi. Myślę, 
że tak naprawdę bała się tej przeprowadzki, może nie była 
jeszcze na to gotowa.

– Pani to przeszkadzało?
– Skądże. Gdyby Marta się wyprowadziła, to zostałabym 

tu sama. Gosposia przychodzi raz na dwa dni, a ogrodnik jesz-
cze rzadziej. Mąż prawie cały czas jest za granicą, więc chyba 
pan rozumie? – Gdy Painer skinął głową, mówiła dalej: –  
Nie łączyła nas żadna głębsza więź. Można powiedzieć, że to 
był co najwyżej rodzaj luźnego koleżeństwa. Z ważnymi spra-
wami szła do ojca albo dzwoniła do matki. Z błahymi czasami 
przychodziła do mnie. To było wygodne i dla niej, i dla mnie. 
Może bardziej dla mnie… – Zawahała się. – Nie oszukujmy 
się. Mogłabym być jej siostrą, a nie matką. Nie próbowałam 
być ani jedną, ani drugą.

– Rozmawiała z panią o tym, co robiła? O kręceniu filmów?
– Tak. Traktowała to bardzo poważnie. Od pewnego czasu 

zaczęło jej to przynosić zysk, a chciała zarabiać więcej.
– Jedząc przed kamerą?
– Pan nie wie, kim są influencerzy? – Spojrzała na proku-

ratora, jak gdyby dopiero teraz zauważyła, że istnieje i siedzi 
na kanapie.

– Nie. Proszę mi wytłumaczyć.
– To dzieciaki, które rządzą w mediach społecznościo-

wych. Mogą wpływać na opinię innych i promować produkt 
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lepiej niż wysokobudżetowa reklama. Są przyszłością mar-
ketingu.

– Naprawdę?
– Pan zdaje się nie nadążać za światem.
– Nie da się tego ukryć. – Painer się uśmiechnął. – Wspo-

minała pani o przyjaciołach Marty. Dużo ich miała?
– Prawdziwych nie. Jak każdy dzieciak, który więcej czasu 

spędza w internecie niż w realnym życiu. Tak naprawdę była 
ich dwójka, może trójka, nie jestem pewna. Podam panu naz-
wiska, jeśli pan chce.

– Proszę.
Melodyjny dzwonek telefonu przerwał jej w pół słowa.
– Przepraszam, to mąż, muszę odebrać. – Podniosła się 

z fotela i odeszła na bok. Nie na tyle daleko, by Painer nie 
słyszał jej głosu, ale wystarczająco, by nie czuła się skrępo-
wana.

Rozmowa nie trwała długo. Dotyczyła głównie powro-
tu i  samopoczucia męża. Skoczkowska poinformowała go 
również o wizycie prokuratora. Pożegnali się czule i kobie-
ta wróciła na fotel. Przeprosiła ponownie, podała nazwiska 
i opowiedziała o tej trójce dzieciaków. Niewiele ponad to, jak 
długo się znały i skąd. Tradycyjnie – szkoła i uczelnia. Cała 
trójka pochodziła z dobrych domów.

– Powiedziała pani, że Marta zarabiała na swojej obecnoś-
ci w sieci. Jakie to były kwoty?

– Czemu pan o to pyta? – obruszyła się, a po chwili w jej 
oczach pojawił się strach. – Myśli pan, że to nie był wypadek?

– Będziemy to ustalać. Na obecnym etapie musimy brać 
pod uwagę każdą ewentualność.

– Myśli pan, że ktoś… – Zbladła i mocniej złapała oparcie 
fotela, by ukryć drżenie dłoni. – Myśli pan, że ktoś mógłby…

– Proszę się uspokoić, pani Barbaro – poprosił Painer. – 
Muszę zadawać pytania, bo taką mam pracę.
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Kiwnęła głową.
– Jak wyglądała działalność Marty od strony finansowej?
– Nie wiem. Nie rozmawiałyśmy o  pieniądzach. Jakieś 

dwa miesiące temu wspomniała tylko, że zwróciły się jej na-
kłady na ostatnią promocję. – Myślała intensywnie, choć na 
jej czole nie pojawiła się ani jedna zmarszczka. – Kilka razy 
chyba otrzymała wynagrodzenie za testowanie produktów, 
ale nie były to duże kwoty. Najwyżej kilkaset złotych. Dopiero 
niedawno nawiązała współpracę z jakąś firmą, która miała jej 
zapewnić więcej takich zleceń. Nie pamiętam, aby wspomi-
nała, co to za firma. To wszystko.

– Rozumiem. – Zanotował. – Czy Marcie ktoś groził, może 
miała jakichś wrogów? To rutynowe pytania – dodał.

Kobieta pokręciła głową.
– Jest pani pewna?
– Jestem pewna, że Marta o niczym takim nie wspominała 

ani mnie, ani ojcu.
– Mogła mówić matce.
– Wiedzielibyśmy o tym – powiedziała to wystarczająco 

pewnie, by Painer nie drążył.
– Dobrze, pani Barbaro. To chyba wszystko na tę chwilę. 

Jeszcze tylko skończę protokół…
– Chciałby pan zobaczyć pokój Marty? – zapytała.
– Tak, o ile to nie problem. – Painer czuł się niezręcznie. 

Nienaturalna mimika Barbary Skoczkowskiej i otaczające 
ich szarości źle na niego działały. Wielki salon wydawał się 
klaustrofobiczny. Panująca wkoło cisza przytłaczała.

– Skoro pan już tu jest. – Westchnęła. – Proszę skorzystać 
z okazji. Nie naruszy pan niczyjej prywatności. Już nie.

– Dobrze.
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4

Pokój nie był duży. Sprawiał wrażenie za ciasnego jak na 
potrzeby młodej kobiety. Sterta ciuchów na krześle i łóżku. 
Zastawiona kosmetykami toaletka, kolejne na półkach. Buty 
upchnięte pod łóżkiem. Pod ścianą stare biurko ze śladami 
po zdartych naklejkach i kolorowym bałaganem na blacie. 
Albo Marta była przesadnie przywiązana do swojego dzie-
cinnego pokoju, albo uznała, że nie warto się przenosić do 
innego, skoro wkrótce otrzyma od ojca cały dom.

– Nie chciała się przenosić do większego. – Barbara Skocz-
kowska odgadła, o czym myśli. – Niektóre zmiany przycho-
dziły jej z trudem.

– Była jedynaczką? – Prokurator rozglądał się niespiesznie.
– Naturalnie.
– Czy pani i mąż spisaliście przed ślubem intercyzę?
– Słucham? – żachnęła się.
– To proste pytanie – zauważył, sięgając po niewielką kart-

kę leżącą na biurku. W części pokrywały ją bliżej nieokreślone 
gryzmoły. Narysowane niebieskim długopisem. Pewnie tym, 
który leżał obok. Druga strona kartki była pusta. Painer odło-
żył ją na miejsce. – Odpowie mi pani?

– Tak, spisaliśmy – odezwała się po chwili, z trudem tłu-
miąc odrazę. – Mamy z mężem pełną rozdzielność majątko-
wą. Czy to pana satysfakcjonuje?

– Tak. Czy to przyjaciele Marty? – spytał, wskazując zdję-
cie stojące na biurku. Była na nim czwórka dzieciaków: sza-
tynka o pociągłej twarzy pokrytej kontrastowym makijażem, 
według Painera zbyt ostrym jak na jej wiek, podobnie uma-
lowana brunetka, wysoki blondyn i Marta Skoczkowska. Cała 
czwórka robiła zabawne miny. Wyglądali na zadowolonych.

– Tak – potwierdziła Barbara. – To ich nazwiska i adresy 
panu podałam.

– Tak myślałem.
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Obok zdjęcia, oparta o niewielki flakon perfum, stała 
niebieska, metalizowana koperta ze stylizowanym napisem 
„SocialM”, który Painer gdzieś już widział. Elegancką, prostą 
czcionką napisano na niej: „Program partnerski VIP”. Gdy po 
nią sięgnął, przypomniał sobie, że ten sam logotyp pojawił się 
w ostatniej transmisji Marty Skoczkowskiej.

W środku było potwierdzenie rejestracji w programie 
ubrane w marketingowy bełkot.

– Myśli pan, że powinnam się z nimi skontaktować?
– Słucham? – nie zrozumiał.
– Poinformować o tym, że Marta już nie… – Głos uwiązł 

jej w gardle.
– Myślę, że tak. – Odłożył kopertę na miejsce i zajrzał do 

stojącego między biurkiem a szafką kosza. Nie było w nim 
nic prócz papierka po czekoladce, plastikowej butelki po wo-
dzie mineralnej i kartki z notatkami. Rozpisany w punktach 
plan któregoś z odcinków Martuśje. Może minionego, może 
planowanego. Na pewno nie satysfakcjonującego, ponieważ 
lista była kilkukrotnie korygowana, a w końcu przekreślo-
na. Najwyraźniej Marta naprawdę poważnie podchodziła do 
swojego zajęcia.

– Dziękuję, to wszystko na dziś. – Painer wycofał się na 
korytarz.

– Co z ciałem Marty? – spytała cicho.
– Wydamy je państwu, gdy tylko będzie to możliwe. Myślę, 

że to kwestia dwóch, góra trzech dni.
– Rozumiem – szepnęła, patrząc ponad jego ramieniem 

na fotografię trójki młodych ludzi. – Trafi pan do wyjścia?
– Tak. – Skinął głową. – Do widzenia pani.
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5

Czwarty komisariat policji w Kielcach mieścił się przy ulicy 
Śniadeckich. Już nie w centrum, ale jeszcze nie na peryferiach 
miasta. Czterokondygnacyjny budynek o prostej bryle, której 
bladozieloną monotonię bez przekonania próbowały przeła-
mać białe obrzeża okien. W skład komisariatu wchodziły dwa 
wydziały: kryminalny i prewencji.

Dariusz Kryński pracował w pierwszym z nich. Od blisko 
roku, odkąd wrócił z pobliskich Chęcin i awansowano go na 
stopień aspiranta. Aspiranta, choć gdyby nie kilka różnych 
zawirowań w przeszłości, mógłby być już podkomisarzem. 
Mógłby być, ale nie był. Mimo to cieszył się z powrotu. Znał 
ten komisariat bardzo dobrze, bo pracował tu już wcześniej. 
Kawał czasu z dobrymi wynikami.

Jednakże niefortunne nieporozumienie z córką naczelnika 
Więcławskiego zaowocowało wygnaniem na kilka lat. Sprawa 
była delikatna. Kryński utrzymywał, że jest niewinny, i w sen-
sie prawnym miał rację. Nie było żadnych dowodów jego 
winy. Nie było też żadnych, które potwierdzałyby, że nie ma 
nic na sumieniu. Kryński mówił swoje, ludzie szeptali swoje, 
a Więcławski dostawał kurwicy.

Przeniesienie było więc dobre dla wszystkich. Uspokoiło 
sytuację. Po jakimś czasie mało kto już pamiętał o sprawie. 
Mało kto o niej myślał. Może prócz Więcławskiego, który 
przestał poznawać Kryńskiego na ulicy. Przysłowiowej, bo 
spotkali się co najwyżej w  trakcie prowadzenia czynności 
śledczych.

U Kryńskiego potęgowało to niezmiennie poczucie nie-
sprawiedliwości i zażenowania. Przez kilka lat, aż do tej spra-
wy z seryjnym zabójcą, w której się wykazał. Niedługo później 
córka Więcławskiego wyszła za mąż, więc może dlatego ze 
starego zeszło ciśnienie. Musiało, skoro zgodził się na powrót 
Darka. Prokurator Painer miał w tym swój udział. Przekonał 
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Kryńskiego, by złożył podanie. Kryński wolał nie pytać, czy 
przekonywał też kogoś jeszcze. Painer chciał go mieć pod ręką 
i dopiął swego.

– Jesteś wreszcie! – Więcławski siedział przy biurku. Jak 
zwykle ze szklanką niedopitej herbaty. Nie dopijał, bo nie lubił 
fusów. Nie lubił też torebek ze sznurkiem ani zaparzaczy. Tym 
bardziej automatu z napojami, który stał na korytarzu. Stare 
psy nie uczą się nowych sztuczek. Nie chcą.

– Siadaj, Kryński – mruknął znad papierów.
Kiedyś powiedziałby to z ostentacyjną niechęcią, nawet 

wrogością. Łypiąc spod krzaczastych brwi, pominąłby na-
zwisko i wycedził przez zęby tylko stopień policjanta. O ile 
w ogóle musiałby rozmawiać. Kiedyś, bo teraz już było ina-
czej. Topór wojenny został zakopany. Miejsce wrogości zajął 
służbowy dystans. Taki, jaki okazuje się komuś, kto zawiódł, 
ale otrzymał drugą szansę. Komuś, komu powierzamy obo-
wiązki, lecz nie ufamy do końca.

– Przydzielam ci do zespołu Kowalską. – Zignorował 
grymas, który wykrzywił twarz Kryńskiego. – Będziecie do 
dyspozycji prokuratora Painera. Robicie jego temat na tych 
samych zasadach co poprzednio.

– Czy to konieczne? – wymamrotał Kryński.
Tym razem szef spojrzał na niego zirytowany, że rozmowa 

niepotrzebnie się komplikuje.
– Żebyś, kurwa, wiedział!
– To znaczy, chodzi mi… – zająknął się Kryński.
– Nie interesuje mnie, o co ci chodzi. Od teraz wasze 

tyłki należą do Painera, a jak ci się coś nie podoba, to idź 
do niego i się zapytaj, dlaczego nie może być taki jak inni. 
Czemu nie siądzie na dupie w tej swojej prokuratorskiej kan-
ciapie i nie da nam robić tego, od czego jesteśmy. – Sięgnął po 
herbatę, ale zrezygnował z jej wypicia. – Pójdziesz, Kryński?

– Wie pan, że nie.



– Sekcja będzie jutro, raport z miejsca masz do wglądu. – 
Przesunął w jego stronę cienką teczkę. – To wszystko. Bierz 
się do roboty.

Kryński się wziął. Zaraz po wyjściu z gabinetu szefa. Jesz-
cze na korytarzu zajrzał do papierów, ale nie było w nich 
nic, czego by już nie wiedział. Komisariat to ludzie, a ludzie 
z natury lubią rozmawiać, wymieniać informacje, plotkować. 
Podczas wspólnego patrolu, pracy za biurkiem, przerwy na 
papierosa czy kawę. Okazji jest dość. Tematów również. Tym 
bardziej, jeśli są krwiste, jeśli działają na wyobraźnię. Śmierć 
młodej youtuberki działała. Trudno, aby było inaczej.

Dlatego Kryński już o niej wiedział. Wiedział o każdym 
szczególe, który ekipa zastała na miejscu. Zupełnie tak, jak 
gdyby tam był, a może lepiej, bo z ust kilku osób. Z kilku per-
spektyw. Wiedział też, że to nie będzie łatwa sprawa i że właśnie 
nabito go na ruszt. Ruszt, na którym opalali się z każdej strony. 
Pai ner, Więcławski i wszyscy wkoło już o to zadbają. Najgorsze 
było jednak co innego.

Kryński zamknął teczkę i ruszył w stronę schodów. Zosta-
ło mu jeszcze trochę papierkowej roboty, którą mógł się zająć. 
Zająć i nie myśleć o tym, co go wkrótce czeka. Nie myśleć 
o Dorocie Kowalskiej, filigranowej blondynce, która uważana 
była za najlepszą technik kryminalną w województwie. Doro-
cie, z którą łączyło go coś więcej niż praca. Łączyło do chwili, 
gdy po kilku wspólnych miesiącach doszła do wniosku, że to 
nie to i po prostu wywaliła Kryńskiego z mieszkania. Z miesz-
kania i z życia.

Mniej więcej.
Mniej, bo wciąż pracowali w tym samym budynku. Wię-

cej, bo traktowała go jak zgniłe jajo.
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Rozdział 2

6

Jarzeniówki były jeszcze starego typu, dlatego włączyły się 
z charakterystycznym dźwiękiem, który przypominał cykanie 
metalowego świerszcza. Rozpaliły się nieregularnie, w kolej-
ności podyktowanej zużyciem, i zaczęły wyścig o osiągnięcie 
pełni mocy. Ich światło zalało metalowe i nieskazitelnie czyste 
stanowiska sekcyjne. Wydobyły z mroku ułożone pedantycznie 
zestawy nierdzewnych noży, szczypców i narzędzi do łamania 
kości, ustawione równo opakowania jednorazowych rękawi-
czek i torby posekcyjne, których dziewicza biel biła po oczach.

Wysoki, stalowy stół stał na środku pomieszczenia. Błysz-
czący blat był odpowiednio wyprofilowany i  wyposażony 
w odpływ. Ponad uniesione obramowanie wyrastała prosta 
bateria z jednym kurkiem. Obok, na specjalnym chwytaku, 
spoczywał wąż. Lekarz stał przez chwilę z dłonią na włączni-
ku, własnym ciałem broniąc dostępu do sali. Albo upewniał 
się, czy wszystko jest tak, jak powinno, albo napawał się wi-
dokiem. Być może jedno i drugie. Kilkanaście lat w zawodzie 
potrafi odcisnąć swoje piętno. W końcu przekroczył próg.

– Zapraszam – mruknął, poprawiając okulary. Blask jarze-
niówek prześlizgnął się po jego czole. Dorota Kowalska ziew-
nęła bezgłośnie, zakrywając usta dłonią. Zaraz za nią wszedł 
prokurator Painer. Oboje mieli na sobie lekkie jednorazowe 
fartuchy, założone na cywilne ubrania, jak gdyby dla podkreś-
lenia, że mają trzymać się na dystans. Solidne stroje ochronne,  
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jakie założyli lekarz i asystująca mu laborantka sekcyjna, ja-
sno wskazywały, kto wykona najcięższą pracę.

– Ciekawie… – Patomorfolog rzucił okiem na papiery. 
Gdzieś na korytarzu trzasnęły drzwi. Uszkodzone koło wóz-
ka skrzypiało miarowo. Zbliżało się. – Jesteście po śniadaniu?

– Naprawdę musi pan za każdym razem zaczynać od tego 
suchara? – Dorota pokręciła głową, a laborantka przewróciła 
oczami.

Lekarz wzruszył ramionami i założył maskę. W drzwiach 
pojawił się pracownik prosektorium. Szedł tyłem, pilnując, by 
wózek ze zwłokami nie uderzył o framugę. Ubrany w czarne 
spodnie i granatową koszulę z krótkim rękawem kontrastował 
z bielą materiału, który okrywał leżące na wózku ciało. Wciąż 
jeszcze w jednym kawałku, doczesnej całości.

Dorota wzdrygnęła się, gdy lekarz odsłonił zwłoki. Jakiś 
głos w jej głowie wrzasnął, by uciekała jak najdalej od tego wi-
doku. Od woskowej, nieruchomej twarzy, której dolna część 
zmieniła się w zastygłą bezkształtną masę, w coś, co mogło 
się przyśnić tylko twórcom horrorów.

– Cholera! – wyrwało jej się i  od razu poczuła wstyd. 
Wstyd i złość, że nie utrzymała języka za zębami. Nie była 
przecież nowicjuszką i to nie była jej pierwsza sekcja zwłok. 
Nie pierwsza i nie dziesiąta. Dawno przestała je liczyć. Tak 
samo jak wyjazdy i oględziny, które przeprowadzała. Była 
pewna, że to wszystko utwardziło jej psychikę na tyle, że nic 
już jej nie ruszy. Myliła się.

W śmierci Marty Skoczkowskiej było coś, co wychodziło 
poza skalę tolerancji. Być może to przez kontrast. Kontrast 
między gładkim, jasnym czołem, wypielęgnowanymi brwia-
mi, kształtnym nosem i zamkniętymi powiekami, na których 
wciąż trzymał się makijaż, a tym, co znajdowało się niżej. Do-
póki wzrok tam nie powędrował, Marta wyglądała jak śpiąca 
laleczka. Nawet na zimnym, stalowym stole, na który opadły 
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jej rubinowe włosy. Laleczka, która powinna mieć przed sobą 
całe życie. Powinna, ale nie miała. Nie to jednak było najgorsze. 
Nie sam fakt śmierci, bo ta może przyjść zawsze i do każdego. 
Najgorszy był sposób, w jaki to się stało. Okrutny i bestialski.

Marta Skoczkowska nie umarła, ona została obdarta z ży-
cia, urody i człowieczeństwa. Pod długimi rzęsami i zgrab-
nym nosem nie było już ust, policzków ani brody. Nie było 
gładkiej, smukłej szyi. Nie było laleczki. Być może to właśnie 
ten kontrast tak wstrząsnął Dorotą, a może wstrząsnęła nią 
świadomość, że się myliła. Myślała, że jest gotowa, by zoba-
czyć to znowu, że tym razem ten widok jej nie ruszy, a jednak 
szok był tak samo silny jak za pierwszym razem. Nie na tyle, 
by uniemożliwić pracę, ale dość, by z ust wyrwało jej się to 
przekleństwo. Irytujące, bo nie chciała okazywać słabości przed 
prokuratorem i lekarzem, nie chciała dawać im satysfakcji. Nie 
dała. Wystarczyło na nich spojrzeć. Byli tak samo poruszeni.

– Dobrze powiedziane – mruknął lekarz i skinął na la-
borantkę, by zabrała się do pracy. To samo zrobiła Dorota. 
Wkrótce rutyna zwyciężyła, weszli w rytm.

Painer stał z boku. Oparty o szafkę, z notatnikiem w dłoni, 
słuchał monotonnego głosu lekarza jak długiej radiowej rela-
cji, w której spiker opisuje ze szczegółami przebieg wydarzeń, 
uzupełniając je o własny komentarz. Szczęk odkładanych na-
rzędzi i trzaski migawki aparatu, którym operowała Dorota, 
były jak zakłócenia w eterze. Sugestywne i budzące niepokój. 
Tak samo jak dźwięki rozcinanych tkanek i zapachy, które 
mimo wydajnej wentylacji unosiły się w powietrzu, drażniąc 
mdlącą wonią struny atawistycznego lęku, jaki od pokoleń 
wpisany był w ludzki mózg.

Po trzech godzinach było po wszystkim, pozostało już 
tylko posprzątać. Nie od razu, ponieważ patomorfolog miał 
swój rytuał, coś, co Dorota nazywała minutą ciszy. Po pro-
stu zawsze w tym momencie robił przerwę. Nie musieli tego 
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uzgadniać. Lekarz zamilkł i odłożył narzędzia. Odsunął się od 
stołu i zdjął rękawiczki, laborantka zatrzymała nagrywanie.

Painer wyszedł pierwszy. Korytarzem do tylnych drzwi 
budynku, za którymi znajdował się niewielki plac pozwalają-
cy bez problemu wykręcić karawanem czy karetką. Przywieźć 
lub odebrać ciało bez wścibskich spojrzeń, przed którymi za-
bezpieczał szpaler wysokich tui nasadzonych przy ogrodze-
niu. Dyskretny podjazd, cichy i pusty, idealny, by w spokoju 
zapalić papierosa.

Painer palił camele. Klasyczne, żółte z wizerunkiem wiel-
błąda. Od lat te same. Przynajmniej z nazwy. Zaczął od razu, 
gdy pojawiły się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych i przez 
długi czas można je było kupić niemal w każdym kiosku. Po-
tem zniknęły, więc Painer rzucił palenie. Wydawało mu się to 
oczywistym krokiem, tak samo jak powrót do nałogu, kiedy 
tylko wielbłąd znów pojawił się na półkach, tym razem przy-
tłoczony ostrzeżeniem o tym, że zabija. Painera nie odstra-
szył. Może dlatego, że akurat brał rozwód, było mu wszystko 
jedno.

– Co ty na to? – spytał, gdy Dorota stanęła obok.
– Myślę, że pato ma rację, że to był wodorotlenek sodu, 

zwykłe granulki do udrażniania rur. – Policjantka usiadła na 
niedużym gazonie, w którym kiedyś pewnie coś rosło, teraz 
jednak wypełniony był tylko suchą ziemią. – Opakowanie ma 
kolorową grafikę, ale to nic nie znaczy. Azjaci są dziwni, może 
tak sprzedają ten środek? Wszystkie napisy są logograficzne, 
więc mogło dojść do pomyłki. Może już w Polsce, w firmie, 
która przysłała paczkę. Pracownik pewnie nie znał chińskie-
go, mogły go zmylić wesołe obrazki i zamiast musujących 
słodyczy zapakował chińskiego kreta.

Prokurator nie skomentował.
– Tłumaczenie z opakowania powinniśmy mieć jutro. Na 

wyniki badania próbek, które zabezpieczyliśmy na miejscu, 
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trzeba jeszcze poczekać, te z dzisiaj będą jeszcze później, ale 
mamy adres nadawcy, więc…

– Zajmijcie się tym z Kryńskim.
– Po co? – Skrzywiła się. – To znaczy… Mogę to zrobić 

sama.
– Perforacja ścian przewodu pokarmowego – Painer prze-

czytał własną notatkę, ignorując słowa Doroty. – Niewydol-
ność krążeniowo-oddechowa. Prawdopodobne zatrzymanie 
oddychania na poziomie komórkowym. Wodorotlenek sodu 
może to spowodować?

– Nie. – Lekarz wyszedł do nich. Poklepał się po kiesze-
niach, szukając paczki, którą zostawił na siedzeniu auta, na 
parkingu po drugiej stronie budynku. Popatrzył więc wy-
mownie na Painera. Prokurator niechętnie poczęstował go 
papierosem. – Wodorotlenek sodu stworzył ze śliną silnie 
żrący ług sodowy, wydzielając przy tym duże ilości ciepła. 
Widzieliście zresztą – powtórzył to, co mówił nad stołem. 
Zaciągnął się głęboko i wypuścił dym przez nos. – Przepaliło 
gardło, przełyk i wpust żołądka. Teoretycznie przy pierwszym 
sygnale, że dzieje się coś złego, organizm powinien zareago-
wać próbą usunięcia substancji z ust przez jej wyplucie lub 
wykasłanie, co zmniejszyłoby uszkodzenia, ale tu została ona 
połknięta. Nie potrafię wyjaśnić czemu.

– Może nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji i nie 
chciała przerywać transmisji? – zasugerowała Dorota, a wi-
dząc spojrzenie prokuratora, dodała: – Niech pan tak na mnie 
nie patrzy, dzisiejsze dzieciaki czasem naprawdę nie myślą 
naszymi kategoriami.

– W każdym razie… – kontynuował lekarz – perforacja 
i poparzenia wywołały wielomiejscowy krwotok i wstrząs. 
Nie mam wątpliwości, że okazałyby się śmiertelne, ale… – 
W jego kieszeni zadzwonił telefon. Wyciągnął go i odrzucił 
połączenie. – Ale tu śmierć nastąpiła raczej w wyniku inhibicji. 



Wodorotlenek jej nie spowodował, więc musiał być z czymś 
zmieszany. Na przykład z cyjankiem potasu. Oba są białe, za-
tem połączenie nie byłoby zauważalne na pierwszy rzut oka. 
Oba też są łatwo dostępne – podkreślił.

– Faktycznie – potwierdziła Dorota. – Około dziesięciu
lat temu zniesiono zakaz sprzedaży cyjanku osobom prywat-
nym, bo kolidował z jakimiś rozporządzeniami. Każdy może 
go kupić.

– Jest pan pewny, że to cyjanek? – spytał Painer.
– Badania muszą to potwierdzić, ale jestem niemal pewien.

Mamy tu dość charakterystyczny objaw w postaci braku sini-
cy. Normalnie powinna pojawić się przy niewydolności krąże-
niowo-oddechowej, lecz nie wtedy, gdy dochodzi do zatrucia 
cyjankiem, ponieważ takie zatrucie powoduje zahamowanie 
metabolizmu tlenowego komórek i wysycenie krwi żylnej.

– Rozumiem.
– Czyli to nie mógł być przypadek, tylko morderstwo. –

Dorota pokiwała głową. – Dwie zabójcze trucizny podane 
razem.

– Sam cyjanek załatwiłby sprawę. Co prawda dawka musi 
być duża, ale można go podać niemal ze wszystkim. – Lekarz 
strzepał popiół. – Po co więc soda?

– Dla widowiska. – Painer rzucił papierosa na ziemię, 
przydeptał i ruszył podjazdem, który zakręcał, znikając za 
rogiem budynku.
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