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––  Słyszałeś o zawaleniu się stropu w ruderze w Konstancinie? 
– Coś mi się obiło o uszy. To ma jakiś związek z prowadzoną przez nas sprawą? 
– Na to wygląda – powiedziała Dominika, rozkładając dokumenty na biurku Marcina. – 

To ta rudera w pobliżu pałacu Buchniarzów. 
– Sąsiedztwo chyba nie wystarczy, żeby powiązać zawalenie się stropu w opuszczonym 

domu z morderstwem w kawalerce odległej o dwadzieścia kilometrów. 
– Po pierwsze, brak dowodów, że Artur Urbaniuk zginął we własnym łóżku, po drugie 

strop w ruderze zawalił się sam z siebie, nic nie wskazuje na to, żeby mu w tym ktoś pomagał 
– zaczęła Dominika. 

– Rozumiem, że najpierw próbujesz wykazać brak związku, zanim przejdziesz do sedna 
sprawy – wtrącił Marcin. 

– Daruj sobie te złośliwości i posłuchaj. Ten pustostan, jak nazywa go raport miejscowej 
policji, był meliną bezdomnych. W czerwcu ubiegłego roku został zabity jeden z jego miesz-
kańców i podejrzenie padło między innymi na Sebastiana Buchniarza, syna posła. 

– Wymigał się, z tego co wiem. 
– Tak, ale teraz przeszukano ponownie ruderę i znaleziono żelazną kasetkę, taką jakich 

używają handlarze na targowiskach. 
– I co w niej? 
– W niej i na niej odciski palców tego zamordowanego kloszarda. 
– W niej, powiadasz? 
– Prócz odcisków palców dwie komórki, pewnie ukradzione. Wszystko wskazuje na to, że 

w jednej z nich znajdują się jakieś zdjęcia. Technicy pracują nad ich odtworzeniem. 
– Mało prawdopodobne, żeby zrobił zdjęcie zabójcy, schował komórkę do kasety, ukrył 

ją, a później pozwolił się zabić. 
– Tak. To raczej mało prawdopodobne – zgodziła się Dominika. – Chyba że... 
– Że co? 
– Że zrobił jakieś kompromitujące fotki. 
– To mógłby być motyw – przyznał Marcin.  
– Pójść z tym do Boruty? 
– Nie zawracaj mu głowy każdym głupstwem. Sami musimy najpierw zebrać dowody. 

My przecież prowadzimy śledztwo. 
– Normalnie masz rację. 
– A nienormalnie? 
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– Widzisz, prokurator podejrzewa, że u nas jest jakaś wtyka. 
– Czyja? 
– Ba, o to właśnie chodzi, że nie wiadomo ani czyja, ani kto nią jest – Dominika włożyła 

rozłożone dokumenty do teczki i usiadła przy swoim biurku. – Długo twój brat zostanie w 
Polsce? – zapytała jakby od niechcenia.  

– Wpadł ci w oko? 
– Nie odpowiadaj pytaniem na pytanie. 
– Nie wiem. Zawsze miał większe niż ja powodzenie u dziewczyn. 
– Pod warunkiem, że was rozróżniały. 
– Masz coś konkretnego do niego? 
– Ja nie, ale może prokurator. 
– Nie mów mi, że interesuje się nim prokurator. Chyba aż tak źle z nim nie jest? – zażar-

tował Marcin. 
– W komputerze Boruty dzieją się jakieś dziwne rzeczy – odparła Dominika całkiem po-

ważnie, lekceważąc żartobliwy ton kolegi. – Może Rafał mógłby rzucić okiem? 
– Powiem mu. A nasz informatyk nie poradzi sobie z tym? 
– No, właśnie nie. O jasny gwint! – powiedziała Dominika, wpatrując się w ekran kompu-

tera. 
– Za dużo czytasz starych kryminałów. 
– Skąd wiesz? – śledziła nadal z uwagą jakieś zdjęcia. 
– Inaczej nie znałabyś takich wymyślnych i niewinnych zarazem przekleństw. 
– Podejdź tu. Widzisz? – wskazała na otwartą witrynę internetową. – Ta dziewczyna stoi 

tuż obok posła Marka Ździebło. 
– Poznaję. To w tym nocnym klubie, w którym byliśmy z Rafałem. 
– A tu są moje zdjęcia – otworzyła inny plik. 
– Podobne w ujęciu i... 
– Prawie identyczne. 
– Myślisz, że ktoś ci je ukradł? 
– Nie. Myślę, że te na stronie Sary są spreparowane. Nie było jej tam wtedy.  
– Może robiłaś zdjęcia chwilę wcześniej albo później. 
– Niemożliwe. Układ osób jest identyczny, a to przecież nie był plan zdjęciowy do jakie-

goś filmu, tylko samo życie. Widziałeś kiedyś tę dziewczynę? 
– Nigdy. Za ładna, żebym jej nie zapamiętał – powiedział z przekonaniem Marcin. – Coś 

więcej o niej wiemy? 
– Prowadzi blog, który cieszy się coraz większym powodzeniem. Pisuje na różne tematy, 

między innymi o blondynkach. 
– Sama jest blondynką. 
– Właśnie i jest zdania, że być blondynką  to jednak nie to samo, co być idiotką. Pisze tak: 

„Dowcip o czarnoskórym jest przejawem rasizmu i niepoprawności politycznej, ale dowcipy 
o blondynkach już rasistowskie nie są, a przy tym są jak najbardziej poprawne politycznie”. 

– Ta Sara coraz bardziej mi się podoba.  
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